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Cooperação Tmistica. celebrado entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, assinado em Santiago, em 215/3/93. Sen. Lúdio
Coelho.
Parecer n" 11&95, de Comissão de Relações Exteriores _e De(esa_Nacíona.I. sobre_o PDL_rP- 65194 (ff!
427-A<94, na origem), que aprova o texto da Convenção
sobre Cooperação Internacional e Proteção de Crianças
e AdolesCentes em matéria de Adoção Internacional,
concluída em Haia,. em 29/5!93. seu. Marluce Pinto. ....

--··--························-·------··---
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o ExercíCiO de Aô.Vidades Remuneradas por parte de
Dependentes do Pessoal DiplomátiCO. Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 'República
do Chile, em Santiago, em 26/3/93. Sen. Bernardo cabrnl.............................................__________ _

8

8
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426194, na origem), que-aprova o texto do Protocolo de
Reforma da Carta da Organização dos Estados Americanos
(Protocolo de Washington), fumado em Wasbington, em
dezembro de 19%!, por ocasião do XVI Petíodo Extraordinário de Sessões da Assembléia da OEA. -Sen.
10

teriores e 'Defesa Nacional. sobre o PDL n2 97/94 (o!
430/94, na origem), que aprova o texto do Acordo de

Cooperação Tmística. celebrado entre o Goveriló daRepública Federativa do Brasil e o Governo da República
da Costa Rica, em Brasília, em 3115/93. Sen. Marluce

Governo do Estado do Rio de Janeiro o imóvel que especifica. Sen. Lúcio Alcântara.······················--·········--..
Parecer 11"125/95, da Comissão de Constituição,
Jnstiça e Cidadania, sobre o PLC n!! 58/91 (n!! 81/87, na
origem), que autoriza o Instituto Nacional de Colonização e_ Reforma A~a --...INCRA. a doar o imóvel que
mencJ.ona Sen. Lucro Alcantara ···························-~.
Parecer n!! 126/95, da Comissão de Constituição,
Jnstiça e Cidadania, sobre o PLC n!! 101/91 (n!! 475191,
· na origem), que dá nova redação ao art. 38 do Código de
Processo Civil.Sen. Bernardo Cabral ......................... _

12

o Decreto n• 15.n7, de 6/11192. Sen. Romeu Tuma. ......

(3

da Çomissão de ~ons~~ção,
Jnstiça e Cidadania, sobre o PLC n!! 119/92 (n• 5.861/90,
na origem), que dispõe sobre a habiliiãção para conduzir
ciclomotores. Sen. Bernanlo Cabral ......................_...........
Paiecer -ri!:!: 130195 da Coniissão de ConstinnÇão~
Jnstiça e Cidadania, sobre o PLC n!! 125/92 (n!! 914/9!,
.

.

Par~~ 1;12 ~29195~

-de Processo Civil. Sen. Bernardo Cabral.~ ........................
Parecer _n!:!: 131195. da Comissãó de Constituição
Justiça e Cidadairia, sobre PLC n!! I2919i(n' f259/9f, · ·
na origeril), cjde denomina "Pompeu de Souza" a Faculdade de ComunicaçãO -da Universidade de Brasília - -

13
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Parecer n2

Consulados do Brasil, celebrado entre o Governo daRepública Federati:Va do Brasil e -o Governo da República
Argentina,. em Buenos Aires, em 26/5/93. Sen. Aaviano

Pinto. --------------------------------Parecer n!: 124195, da ComisSão de Constituição,
Jnstiça e Cidadania, sobre o PLC n!! 9/91 (n!! 4.7'01/90,
na origem), que autoriza o Instiruto de AdministraÇão
Financeira da Previdência e Assistência Social a doai;" ao

nardo Cabral. ...............................~ ............................"._....
Parecer ng: 128195, da Comissão de _Çonstitui_ção,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC Ji! 103192, que revoga

UnB. Sen. Lanro Campos ............................ ____________

troca de Notas Reversais, estabelecendo a lotação- de
funcionários, consulares brasileiros em Consulados da
Argentina e de funcionários consulares ;ug~tiOOS -em

Hugo Napoleão.......................- - - - - - - - - - - Parecer n" 123/95, da Comissão de Relações Ex-

n2 _127/95,- da C_~míss~__ d~ Ü?P:S_~~Ção,_
Justiça e Ci~af!ia, sobre o PLC rf! 82/92 (~ 969-B, -na
origem), que acrescenta parágrafo ao ait. 45 da -Lei 'n2

na origem), que altera os arts. 513; 737 e 738, do Código

Parecer n• 121/95, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Naciolla4 sobre o PDL n2 94.194_ (o!!
409/94, na origem), que ap-rova o texto do Acordo, por

Melo.--------------------------·-·---Parecer n~ 121195, da Comissão de Relações Ex~
teriores e Defesa NacionaL sobre o PLC n2 96194 (n!

Par~

5.869, de 1111n3- Código de Processo Civil. Sen. Be.--

Parecer n!! 120/95, da Comissõo de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o PDL n!! 92194 (n!!
358/93, na origem), que aprova o texto do Acordo sobre

Coopexação para a Prevenção do Uso Indevido e Combate ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
PsicotróPicas, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Govemo-_da República Aigeotina. em Buenos Aires, em 26/5/93. Sen. Romeu Thmã.....

Pág.

_

Parece.- n• 119/95, da Conii:ssão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ~ sobre o PDL n~ 90!94 (n2
343/93, na origem}, -qUe ãprova o texto do Acordo sobre

14

13~5.

da ComissãO de Constituição,
Jusdça e Cidadania; sobre o PLC n!! 46/93 (n!! 2.347/91,
na origem), qne altera o art 83 da Lei n!! 7210, de
l!n184- Lei de ExecUção Penal Sen. Romeu Tuma ...
Parecer n!! 133/95, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 52193 (n!! 255/91, na
origem). que disPõe sobre :a sucessãO de bens -de éstrangeiros, situados no Brasil Sen. Josaphat Marinho. .........
Parecer n!! 134/95, da Comissão de Constimição,
Jnstiça e Cidadania, sobre o PLC n!! 67/93 (n!! 2.6SI/92,
na origem), que dá nova redação ao art 196 da Lei n!!
5.869, de lllln3 do Código de Processo CiviL Sen. Josaphat Marinho. --------------------------Parecer~ 135195~ da ConiiSsãõ-Oe ConstituiÇão,Jnstiça e Cidadania , sobre o PLC n!! 83/93 (2.860-B, na
origem), que dá nova redação ao art. 257 da Lei n2
5.869, de 1111m -Código de Processo Civil. Sen. Ber-

15

15
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nardo CabraL ................................................................_
Parecer Ji! 136195, dã Comissão de Constituição.
Jnstiça e Cidadania, sobre o PLC n!! 95/93 (n!! 3.S88/S9,
na origem), que adapta normas de direito processual ao
disposto no inciso XI do art. 24 da Constífuição Federal

16

Sen. Ney Suassuna ....................... ____ ..-.:~...:._ ____
Parecer n!! 137/95, da Comissão de Constimição,
Jnstiça e Cidadania, sobre o PLC n!! 214/93 (n!! 25:<3- _
BJ92. na origem). que altera a redução do art 38 do Código de Processo Civil Sen. Romeu Tuma. .....................
Parecer n!! 138/95, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n!! 104/93 (n!! 904/91,
na origem), que acrescenta parágrafo único ao art !6f
do C6digo de Processo Civil. Sen. Bernardo Cabral ......
Parecer n2 139/95, da ComiSsãO de Constituição,
Justiça e Cidadania, ao PLC n!! 113/93 (n!! 1918/91, na
origem), que disciplina o emprego de algemas. Sen. ÉIcio Alvares.............................- · - · - - - - - - - -..-·
Parecer o!! 140195. da Comissão de Con;;tituiÇão,
Jnstiça e Cidadania, sobre o PLC n!! 193/93, que altera a
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redação do art. 809 do Código de Processo Penai. refe~
rente à estatística judiciária Criminal. Sen.. Romeu Tuma.
Parecer n2 141/95, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre O PLC OS! 309/93, que acrescenta parágrafo ao art. 236 da Lei n! 5.869, de Il/In3Código de Processo Civil. Sen. Jefferson Peres.··-·-······
Parecer n2 142195, da Comissão de ConstituiÇão,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n• 210/93 (n" 31{91, na

origem). que faculta o registro, nos documentos pessoais
de iden:tificãção, das informações que especifica. Sen.
Romeu Tuma. ................................... ~-----~-Pare.cer n2 143/95, da Comissão de ConstituiçãÕ,

Justiça e Cidadania.. sobre o PLC n!!: 16195, de autoria do
Deputado Jackson Pereira, que dispÕe Sobi'e a conCessão
de título de utilidade pública federal. remanejando a legisJação vigente. Sen. Roberto Ra:iuião................. :'.....~.
Parecer n2: 144195, da Comissão de Consfiru.içãO,
Justiça e Cidadania. sobre o Oficio n• 27/'ó/ (Ofício n•
131 - P/NC, de 16/11/82, na origem), do Presidente do
Supremo Tnbtmal Federal. encaminhando ao Senado
Federal cópias das notas taquigrá.ficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federai nOs autos do -Recurso Extraordinário n2 94.704-3, o qual declarou a inconstirucionalidade do inciso IV do ari:. 47 da Constitui-

ção do Estado do.Maranhão. Sen. Jader Barbalho._..........
'
Parecer ri!- 145195. apresentando redação final do
PLC JP. 178193 (o!!: 120191, na origem), que dá nova redação ao § 1• do art. 408 do Código de Processo Penal.
.
S en. Renan CaJheuus
.............................. ~ ..........____
Parecer~ 146195. apresentando redação final do

ca e Social recebam o nome de "Senador Lourival Bap20

21

21

tista". Sen. Adeniir Andrnde...........: ...~; .•.-.............:..:~.-·..·D~CJJ,t:incio o Parecer n2 64!95, da CoiriisSã.Obiretora. que conclui favoravelmente à -Indicação ~ 1/95, de

autoria do ~ador Epitacio Cafe~rá, propondo que as
novas instalações da Sf!.bsecretária Médica e SOcial recebam o nome de "S~ador Lo~val Baptista". Sen. Sernardo Cabral -·-·-·-········--··-----···-··---Discutindo o Parecer 0 2 64195. da Comissão Diretora, que conclui favoravelmente à Indicação n2 1/95, de
autoria do Senador Epitacio Cafetei~ propondo que as
novas instalações da Subsecretaria de__ Assistência Médica e Social recebam o nome de "Senador Louriv~ Bap-

tista". Sen. Hugo Napoleão ............................ ~-··---Discuti~o 0 Pare_cer n2 6419S:, da ComissãQ Dire-22 tora, que coQclui_favorav_e_hnente à Indicação n!!: 1/95, deautoria do Senador Epitacio Cafeteira, propondo que as
novas instalações da Snbsecretaria de Assistência Médica e Social recebam 0 nome de "Senador Lourival Baptista". Sen.Jefferson Peres.. _............................ _.. ____
Discutindo o Parecer n!!: 64/95, da Comissão Diretora, que conclui favoravelmente à Indicação 0 ! 1/95, de
ad
- ...._-~: ·· - -··A.
autaria do en or -Epitacio \....(Ueteu:a. proponu.o que as
novas iriStalações da Subsecretaria de Assistência Médi22 --- cãe- SOCial recebam 0 nome de "Senador Lourival Baptista". Sen. Antônio Carlos Valadãres ............................. ..
Discutindo 0 Parecer n! 64195• da Comissão Dire- -

89
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89

89
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PDL rf' 93194 (rf' 337193, na origem), que aprova o texto
do Tratado Constitutivo da Conferência de Minfstios da
Justiça dos Países Ibero-Americanos. celebrado em Madri,em711CV92.Sén.RenanCalheiros........................... _
·44
Par= n" 147195, apresenlando r<dação final do
PDL o!!: 11193 (nf-169/92, na origem), que aprova o texto
do Acordo entre 0 Governo_ da República Federativa do
Brasil e á União Internacional de Telecomunicações,
para 0 estabelecimento da Representação da União lnternacional de Telecomunicações. para 0 estabelecimento
da Representação da urr em Brasília. assinado em Genebra, em 8110191. Sen. Renan CaJheiros.._______
45
DiscutindooParecern"64195,daComissãoDiretora , que conclui favoravelmente à Indicação rf' 1195.
de autoria do Senador Epitacio Cafeteira. propondo que
as novas instalações da Subsecretaria de Assistência Médica e Social recebam o nome de "Senador Lourival
Baptista".Sen.BeneditadaSilva......................................
88
Discutindo o Parecer rf' 64195, da Comissão Diretora. que conclui favoravelmente à Indicação rJ! 1195.
de autoria do Senador Epitacio Cafeteira, propondo que
as novas instalações da Subsecretaria de Assistência Médica e Social recebam o nome de "Senador Lourival
Baptista". Sen. Carlos Patrocínio......................-----·~ ·- ___ ~ 89
Discutindo o Parecer rf' 64195, da Comissão Dire· ·
tora,. que conclui favoravelmente à Indicação n!!: 1195, de
autoria do Senador Epitacio Cafeteira, propondo que as
novas instalações da Subsecretaria de Assistência Médi-

90

tora que conclui favoravelmente à Indicação o!!: 1/95, de
sua autoria, propondo que as novas ínstalações da Subsecxetaria de Assistência Médica e Social recebam o
nome de "Senador l.ourival Baptista". Sen. Epitá.cio Ca·

feteira .......... - .............~----·--~--------··-· ..
Parecer n2 148/95, da Comissão Diietoi'a,-apresentando redação fmal do PDL rf' 51193 (n" 239193, na
origem). que aprova o te~to da Convenção Interamericana sobre Normas de Direito Internacional Privado, celebrada em Montevidéu, em 815n9, na n Conferência
Especializada lnteramericana. sobre Direito Intemacional Privado (CIDIP-ll). com base em projeto elaborado
pela Comissão Jurídica lnteramericana. Sen. Ney Suasstma. ........................................
Parecer rf' 149/95, da Comissão Diretora, apresentando redação final do PDL n" 61193 (rf' 185192. Íla
origem), que aprova o texto do Convênio de Integração
Cinemátogtáfica Ibero-Americana, assinado ~em Caracas,.em 11/11189, pelo Brasil e pelas Repúblicas Dominicanas, Aigentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru, Bolívia, Reino da Espa·
nhae Méxic:o.Sen.Ney Suassuna.....................................
Parecer rf' 150195, apresenlando redação final do
PDL n!!: 54194 (o!!: 215192, na origem). que aprova o texto do Acordo no Campo da Cooperação Cultural, ceJe.
brado entre o Governo da República Federativa do Erasi! e o Governo da República da Hungria, em 19/3192.
em Brasília. Sen. Ney Suassuna ..............................~~ .. ·Parecer n" 151195, apresenlando redação final do
PDL n" 56194 (n• 285193, na origem), que aprova o texto

---·---·--'---.c-
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da Convenção sobre o Estatuto dos Apátri9as, concluída
rendimentos do trabalho assalariado e dos valores receem Nova Iorque, em 28/9/54. Sen. Ney S~una........... .
. 122 bidos como. bQisa de estu4os e auxílio, aos beneficiários
Parecer n" 152195, apresentando redação final do
de bolsas de estudo no exterior concedidas por agências
PDL n" 86194 (n' 261193, na origem), que aprova o texto
governamentais. Sen. EdWU'do Suplicy.........--·----~·
154
do Segundo Protocolo Adicion,al _ao__ Acordo~ sobre
Parecer n2 1Çl/95, da Comissão de Constituição.
Transporte Marítimo celebrado entre a República FedeJustiça e-Cidadania sobie Ofício "S" n2 45/94 (Offcio n2
rativa do Brasil e a República Federativa da Alemanha,
38194-PIM/C, STF. de 2214/94, na origem), do Presidenem 17111192, em Brasília. Sen. Ney Suassuua ............... .
-123
te_º9Stipremo_J'n'Qunal Federal. encaminhando ao SeParecer n!! 153/95, apresentando redação final do
nado Federal cópia do acórdão proferido por aquela cor·_
te nos autos do Recurso Extraordip.ário n2 145018·
PDL n• 95194 (n" 410194, na origem). que aprova o tex'
5121 O. que declara inconstituciol;lalidâ(!e da Lei n' 1.016,
to do Acordo sobre o Exercício de Atividades Remune·
-de ln/87, do Município do Rio de Janeiro, para o fiDl
radas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular, Administrativo e Téalico, celebrado entre o
previsto no art. 52, X, da Constituição Federal Sen. Josaphat Marinho ............ - ...... ___..
203
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
Parecer n2 162, da Comissão de Constituição, Jusda República do Equador, em Brasília em 22/6193. Sen.
123 tiça e Cidadania, s;>b~ o Offcio "S" n' 3195 (Offcio .rf'.
Ney Suassuna ...........................- - · - - - - - - .--·
130-P/MC, srt:. ·de 2319194,- origem). do PreSidente
Parecer n" 154/95, apresentando redaÇão firull dO
do Supremo Tribunal Federal. comunicando ao PresiPDL n" 3195 (n" 133/91, na origem), que aprova o texto
dente do Senado Federal, _que o Recurso Extraordinário
do Acordo de Coopeta.Ção para a Redução da Procura,
Combate à Pro:clução e Repressão ao Tráfico llicitõ de
n2 17729_64ll.10. aquda corte declarou a inconstitucion"!fidade_ da expressão "avulsos autónomos e adminiStra-_
Drogas e Substâncias PsiCQtr6picas. celebrado entre o .
dores", contida no lnciso I do art. ~da Lei n2 7 .?F:/189.
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Portuguesa. em Brasília em 7/5191. Seo.
Sen. Josapbat Marinho.....•..._.
· - · - - · _ ·-·- 256
_!23
Parecer n' 163195, da Conússão de C<>_nstituição,
Ney Suassuna. .......................- - - - · - - - - · · -..~
Parecer nS! 155195, da -Comissão de Assuntos EcoJustiça e Cidadania sobre o PLC n" 87192 (n' 1.085/91,
na origem). que dá nova redação ao art 501 do Código
D:ômicos, sobre o PLC n2103/91 (n2 553191. na origem,),que isenta do pagamento anual da taxa de inscrição prede Processõ Penal. Sen. Adimii' Ap,drade........... "".. - ...... _
257
vista no Decreto-Lei n2 221, de 28-2-67. as embarcações
Parecer n2 164195, da Comissão de Constituição.
de pesca de_até 10 (dez) metros de ~mprimento. Sen.
Justiça e Cidadania sobre o PLC n' 116/92 (n' 4.636190,
151 na origem), que acrescenta parágrafo ao art. 20 do CódiGilvao Borges...............- - - · - - - - · - - -.. .
go de ProcessocCivil. Sen. Ber_nardo Cabral ..............__
259
Parecer n"!56195, da Conússão de Assuntos Econômicos, sobre o PLC n2 201/93 (IF! 440-091, na ortParecer _o!! 165195, da Comissão de Constituição,
gem). que toma obrigatória a existência de instrum.entos
Justiça e Cidadania sobre oPLCn"117J92 (n"4.807190.
de mediação nos J)Ostos de revenda de gás liqüefeito de
na origem), que converte_ enl __Memoiia.I da Medicina
petróleo paxa uso doméstico. Sen. Freitas Neto............... .
151
Brasileira o Memorial da MediCina, instalado no prédio
da antiga_Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus.
Parecer n!! 157/95, da Comissão de Assuntos Econa cidade de Salvador~ Bàbia: Sen. Josaphat Marlnl:io.....
259
nômicos. ao PLC r{! 3194 _(ff! 379191, na origem). que
dispõe soOre o processo de questionamento da legitin:tiParecer n!! 166195, da Comissão de Constituição.
dade das contas dos municípios (Constituição Federal,
Justiça e Cidadarúa sobre o PLc n' 47193 (n' 2.522- ·
151 B/89, na origem), que dispõe sobre a destinação de enart. 31, § 3"). Sen. Geraldo Melq. · · · · · · - - - - - - tOrpecentes aprrerididos. Sen. Romeu Tuma. ..................
260
Parecer rf!-15.8/95, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre emenda de Plenárto ao PLC n° 188/93
Parecer n2 167/95, da Comissão de Constituição,
(de 1992, na origem). que coi!eede isençlío de impostos
Justiça e Cidadarúa sobre o PLC n" 84193 (n" 2.495B/92, na origem), que altera a redação do art. 50 da Lei
aos bens destinados ;w prosseguimento da execução do
Programa Nacional de Comunicações Domésticas por
n" 6.015, de 13/12n3, que dispõe sobre os registros pú152 blico~ Sen. Ronal.do Cunba Lima ............... - - · · - - ·
261
Satélite. Sen. Rarnez Tebet ························-~-Parecer .n" 168195,' da Conússão de Constinúção,
Parecer~ 159195, da Comissão de Assuntos Econônúcos, sobre o Offcio "S" rf- 8!95 (Offcio PRESI Justiça e Cidadarúa ao PLC n" 56194 (n' 2.482192. na.
origem). que altera a redação dos arts. 92 e 14 da Lei ri!
95/522. de 1413195, na origem). encanúnhando ao Senado Fedetal solicitaÇão da Prefeitura Municipal do Estado
6.450, de 14/!0m. que dispõe sobre a Organização Bádo Rio de Janeiro com o objetivo de r~:ij.~ a Resolusica da Polícia Militar do Distrito Federal. Sen. Romeu
ção rf!. 2195, do Senado Federal. que autoriza a emissão
Toma. ··············---~ ..· - - -........--···-~- -···-262
de Letias Financeiru do Tesouro do Município, destinaParecer ~ 169195, da Comissão de Constituição,
das ao giro de·sua dívida vencível no 12 semestre de
Justiça e Cidadarúa sobre o PLC n" 79194 (n" 2.1141995. Sen. Geraldo Melo.............. - .•·..- -.........~
. !53 B/91, na origem), que dispõe sobre a l~S$istência do adParecer nS! 160195, da Comissão de Assuntos Eco- .
vogado no inquérito policial Sen. Josaphat Marinho. .•..•
262
· nômicos. sobre o PLC n2 23193 (n2 2.706189, na OIÍ·
Parecer n' 170195, da ComiSsão de Constinúçljl>.
gem), que dispõe sobre a remessa para o exterior dos
Justiça e Cidadarúa ao PLC n" 10195 (n" 1.264-D/91; na

na

0

·-
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origem), que ~aUtoriza a reversão ao Município de Ara-

garças - GO do terreno que menciona Sen. Ronaldo
Cunha Lima .................. _.
·-····--·-··Parecer n" 171195. da Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania. sobre o PLC ii!' 13/93 (n" 6579185.
na origem), que altera dispositivos da Lei ff!: 5.809, de
I 011 Om, que dispõe sobre a retribuição e direitos do
pessoal civil e militar em serviço da União no exterior.
Sen. Romeu Tuma.......................-·····---Parecer n" 172195. da Comissão de Relações Exteriores e Defesa N3.cionaL sobre o PDL ff!. 24193 -(n~

230192, nã. origem),

que ·aprOVa- o teXtO da Coflvenção

Interamericana sobre Conflitos de Lei- em Matéria de

Sociedades Mercantis, concluída em Montevidéu em
8!5n9. Sen. Geraldo Melo ......•.....•....................•.••_ __
Parecer n" 173195. da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o PDL r{!- 28193 (n2
167-B/93, na origem}.- qUe aprova o texto do AcordO de
Cooperação para a Redução da Demanda. Prevenção do
Uso Indevido e Combate a Produção e ao T<áfieo IlícitO

de Entorpecentes e Substâncias Psico'trófiicas-e seus Percursos e Produtos Quúrilcos Imediatos, celebrado entre a -

República Federativa do Brasil e o Governo da Repúbli_ca Oriental do UrUguai, em Brasflia, em lô19J9L-S6t.
RomeuTuma. ...·-···········----·--···---·---,
Parecer n" 174/95, da Comissão 'de Relações Exteriores e DefeSa Nacional. sobre- o PDL rfi 29193 (ri!!
216-BJ92, na origem), que aprova os·iextos da Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição pói Navios, de 1973, de seu Protocolo de 1978. de suas Emendas de 1984 e de seus Anex-os OJ?dõnãls lU, IV e V.
Sen. Nabor Júnior.............•. ·-··-·------·...:.··----·
Parecer ri' 175/95, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa 'Nacional. sobre o PDL o! 31193 (n2
238/93, na origem), que aprova o texto- da Convenção
Interamericana sobre Cartas Rogatórias, celebrada no
Panamá, em 30/InS, na I Conferência Especializada Iri.-teramericaÍla sobre Direito Internacional Pii:Vado e, do
seu Protocolo Adiciórial, celebiado em Montevidéu, -em

815n9. Sen. Benlãiilo Cabriil.::... :.... :...................._ __
Parecer n" 176195, da Comissão de Relações EXteriores e Defesa Nacional, sobre o PDL n!!: 14194 (~
299193, na origem). que aProva os textOS do Protocolo
sobre Direitos Econômicos, SOciais e Cult:Umis._(Protocolo de São Salvador), adotado em São Salvador, em
17/Il/88, e do Protocolo Refeteriie à Abolição da Pena
de Morte, adotado em Assunção, Paraguai, eru 8/6190.
Sen. Casildo Maldaner .......... _.: •...~~------------Parecer n" 177/95, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o PDL !1! 15194 (n2
330/93, na origeni), que aprova o-texto do Ajuste sobreCooperação- e Intercâmbio de Tecnologia de Saúde,
complementar ao Acordo Sartitário de 16/6nl, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
Governo da República do Paraguai, em Assunção, em
2In/92. Seu. Casildo Maldauer ..................•.•....•____ _
Parecer ri' 178195, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. sobre o PDL rf! 62194 (n2-
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371193, na origem)~_ que aprova o texto do Acordo Corneteia! celebrado entre o Governo ·cta República Federa262 tiVa do Brasil e o Governo da Repúblici di Polônia, em
Brasília. eru I 0/5/93. Seu. Benedita da Silva. ...... :.......... ..
.
. Parecer n" 179/95, da Comissão de Relações Exteiiorei-e -Defesa Nacional, sobre o PDL ri' 55194 (n' .
282/93, na origem}, que aprova o textó do Protocolo de
Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria a.:: 263 vil. Comen:ia!, ·Trabalhista e Administrativa. eoucluído
pelos Governos da Argentina, do Brasil, do Pamguai e
do Uruguai, eru Las Lefias, eru 27/6192, no âmbiro do
Tratado de Assunção. Sen. Sebastião Rocha...·-······-··-·
Parecer n" IS0/95 Comissão de Relações Exterl.ores e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 87194 (n"
--263 259195, na origem), que .aprova o texto do Acordo _no
Domínio dos Transportes Maríti-mos, celebrado entre o
RepUblica-Federativa do Brasil o Governo
governo
da República Popular de Angola, em Luauda. eru
28/1/89. Sen. Benedita da Silva...:.~ ...~ .....~ .•.•.--~--~Parecer n2181/95, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. sobre: o PDL rf!. 89194-- (n.2
280, na orig"em), que ·aprOva o textO das Emendas à Convenção Cõnstitutiva da Organização Marítima Internacional (IMO), adotádas pela Resolução A-724 (17), du264 rante a XVIT Sessão Regular da Imo, eru Londros, eru
7/11/91. Sen. Sebastião Rocba..........--·-·---..·--·-·- _ Parecer ii!i82/95, da Comissão de Relações Exterior-es e Defesa Nacional. sobre o PDL rJ! 9&94 (n-2
438194, na origem), que aprova o texto do Acordo sobre
Comércio e Cooperação Econômica., celebrado entre a
República Federativa do Brasil e o Governo da Romê265 __ nia, em Brasx1ia. en\ 231V94. Sen. Benedita da Silva .......
Parecer n" 183~, apresentando redação final do
-- PDL n" 22185 (n' 83/85, na origem), que aproVa: o texiO
da Couveução n" !34, da Ü!llanização Internacional do
~~o. sobre Prevenção_ de Acidentes de Trabalho_
dos Marítimos, adotada em Genebra, a 30/1 ono, durante
a LV Sessão da Conferência. Internacional do Trabalho.
Sen. Sé!Eio Machado..............• ·-····--·····----···-Parecer n" 184/95, apresentando redação final do
PDL ~ 27/93 (~ 165192, na origem). que aprova o texto
do Acordo de Coopemção Judiciária em Matéria Civil,
Comercial, Tr.iliaihista e Administrativa. celebradO-entre
-o Govemo da RCpública Federativa do Brnsil e o Governo da República Aigeutiua_ em Brasília, em 20/8191.
Seu. Sérgio Machado...............•----··-··--.-·······
Parecer n" 185/95, apresentando redação final do
266 PDL n" 32193 (n" 257/93, na origem), que aprova o rexlo .
da Conveilção Inteiamericana sobre_Prova e Informação
Acerca do Direito Estrangeiro, celebrãdO em Montevidéu, em 8/5n9, ua li Conferencia Especializada lnteramericana sobre Direito Internacional Privado - CIDIP11 Sen. Sérgio Maebado ...................- - - · · · - · - - Parecer n" 186195, apresentando redação final do
PDL n"59/93 (n" 179/92, na origem), que aprova() texiO
267 do Acordo- para a- Criação do: Mercado Commn Cinematográfico Latino-Americano, assinado em Caracas, em
11111189, pela República Federativa do Brnsil e pelas
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Repúblicas Dominii:ãrui. Argentina, C~Iômbia. Cuba,
Equador, Nicarágua. Panamá, Venezueia, Pero e Méxr.:
co. Sen. Sérgio Machado....................·---·-----~
Parecer n• 187/95, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. sobre o PDL
SW4 (o!!:
118/91, na origem), que aprova o Acordo-Quadro de
Cooperação celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portt.Iguesa,
assinado em Brasília, em 7/5/91. Sen. Lúdio Coelho.......
Parecer n2 188/95, apresentando redação final dÕ
PDL n" 65!94 (n" 427/94, na origem), que aprova o texto
da Convenção-sobre Cooperação Internacional e Proteção de Crianças e Adolescentes em Matéria de Adoção
Intemacional, concluída e_rn_Haia. em 29/5/93. Sen. Renan cal.heiros. ..........•.~.--_- ·
-·-----Parecer o!! 189/95, da Comissão Diretora, apresentando redação ímal do PLC n" 84!92 (n" 4.439/89, na
origem), que dãnova redação ao§ Z'do art. 213 da Lei
n" 6.015, de 31/12173. Sen. Antônio Carlos V;dadares.,.
Parecer n!- 190/95, da Comissão Diretora, apresentando redação Ímal do PDL n• 16J94_(n" 341!93, na
origem), que aprova o texto do Acordo sobre Coopern.ção Turística celebrado entre o Goyemo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile,
e!fl Santiago, em.26/3193._Sen. Antônio Cario;; Valadares .................. -----------···....._.___..,..,.
Parecer~ 191195~ da Comissão Diretora, apresentando redação Ímal do PDL n• 9Q/94 (n' 343J93~na
origem), que aprova o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades ~ por parte de Dependentes
do Pessoal. Sen. Antônio carlos Valadares ...,............,,_.
Parecer rf!- 192195, da Comissão Diretora. aPresentando redação final do PDL n' 9284 (n" 358!93, na <;>ri·
gem), que aprova ·a texto do Aoordo sobre_ Cooperação
para a Prevenção do Uso mdevido e Combate ao Tráfico
Dícito de Entorpeoentes e Substâncias Psicotr6picas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo· da República Argentina. em Buenos Aires, -em
2615!93. Sen. Antônio carlos V aladares ........................ _
Parecer~ 193/95, da Cottüssão Diret~ ~re
sentando redação ímal do PDL n• 94!94 (n' 409!94,
origem), que aprova o texto- do Acordo,_ por troca de Notas Reversais, estabelecendo a lotação de funcionários
consulares brasileiros em Coosulados da Argentina e de
funcionários consulares argentinos em Consulados do
Brasil, celebrado entre o Governo da República. Federativa do Brasil e o Govemo da República Argentina. em
Buenos Aires, 26/5193. Sen. Antônio Carlos Valadares...
Parecer n2 194195, da ComiSsão Diretor~ apresentando redação fmal do PDL n' 96!94 (n' 426/94, na
origem), que aprova o texto do Protocolo_ de Reforma da
Carta da Organização dos Estados Americanos (Protocolo de Washington), firmado em Washington, em dezembro de 1992, por ocasião do XVI PI!I'Íodo Extraordinário de Sessões da Assembléia da OEA. Sen. Antônio
carlos Valadares ............- - -··----..
Par«:er n" 195/95, da Comissão Diretora, apresentando redação final do PDL n' 97!94 (n' 430!94, na
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origem), que aprova o texto do Acordo de Cooperação
Turística, celebrado entre o Governo &_República Federativa do Brasil e o ~GOVC%110 da República da Costa
Rica, em Brasília, eril31/5/9_3. Sen. Antônio Carlos Valadares ................__________.......... ·--·--·-·---·
Parecer n!!: 1%195, Comissão Diretora. apresentando redação Ímal do PDL n• 60!93 (n" 180/92, na ori·
gem), que aprova o Texto do Acordo Latino-Americano
de Cc-Produção Cinematográfica, assinado em Caracas,
em lliJ J/89, pela República Federativa do Blasil e pe·
las Repúblicas Donrinicanas, Argentina, Colômbia,
Cuba, Equador, Nicar.igua, Panamá, Venezuela, Peru e
Méxioo. Sen. Antônio Carlos Valadares ....... _ _ _ ,.
Parecer n 2 1fJ719S, da Comissão de Assuntos Bconômicos, ao PLC n" 89/92 (n' L757,BJ91, na origem),
que concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto de Importação relativamente a
equipamentos e material educativo adquiridos por pessoa portadora de deficiência Sen. Pedro Piva. _................
Parecer Oral. sobre o_ PLC ~ 46195 (n2 23:?195, J;J.a
origem), que fixa a remuneração dos cargos em comissão e de natureza especial das funções de direção, chefia
ou assessoramento que menciOna: Sen. Edison_Lobão. ...
Parecer Oral, sobre a Emenda n~ 1 - PLEN, que
inclui o art. 72 ao PLC ri! 46195, que fixa a remuneração
dos ccugos em comissão e de natureza especial das funções de direção, chefia ou assessoramento. Sen. Edison
Lobão.,_ .............. "., ...,..,....
Parecer n!- 198/95, da Comissão Diretora. apresentando radação ímal do PLC n• 99!94 (n" !.770J91, na
ongem), que acrescenta- alínea ao art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei n2
5.452, de 1/5/43. Sen. Josó Eduardo Dntra. ........- - . .
PARTIDO POLÍTICO (Vide REFORMA TRIBUTÁ··
RIA)
Registrando a reunião do Dii:etóriQ Nacional do
PDT em que ele substituiu_a líder do partido. Senadora
Júnia Marise,. assim como os debates e os posicionamentos do partido com relaçãp a te~ de" interesse nacional
Sen. Sebastião Rocha. .................- - - - - · - - ·- PATENIE DE JNVENÇÃO
Cuidando para que o País não ceda às pressões
dos Estados Unidos e entregue o patrimônio e a reserva
da Nação na qnestão da Lei de Patentes. Sen. Marina
Silva. .............. ____........ - ....· - - - -..- - . .
Queixando-se da publicação de um artigo sobre
um parecer seu, a ser apresentado, sobre o Projeto de Patentes. Sen. Ney Suassuna. ................ ·-·----........
POLÍTICA AGRÍCOLA
Marcando um aspecto da crise na economia <~oorícola e agro-industrial Sen. Josaphat Marinho. ................
Reaiminando a atitude do GovernO Federal de
atribuir a culpa aos congresSiStas, pelos danoS cansados
no setor agrícola e nos prcxlutores com a den:ubada do
veto agríoola. Sen. Enn1ia Fernandes.......................... _.
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Defendendo a decisão do Congresso~ em relação à
derrubada do veto agrícola. contra as críticas injustas do

Governo. Sen. Esperidião Amin. ·······················---Enaltecendo a visitl do Ministro cfu Agricultura,
do Abastecimento e da Reforma A.g:rárfa no maiOr projeto de irrigação de arroz da América Latina, no Estado do
Tocanôns no momento em que se faz urgente a implantlção da política agrícola do País. Sen. Carlos Patrocf:
nio ....•..............•.•.- - - - - · - - - - · · - · - - - · - - -

POLITICAECONÓMICO-FINANCEIRA
Denunciando a abertura da economia brasileira às
importações subsidiadas. Sen. Lauro Campos............•.....

Dissertando sobre as àe"sCeD.tes .PreoCUPações do
empresariado brasileiro com a estabilização e crescimento da economia do País: Sen. -FemaDdo Bezeua. .• _______ _
POLITICA EXTERNA
Analisando a atual situação financeira niti:ndíal.

Pág.

_V{agner Canhedo, Presidente da Vasp, por motivos de
dívida Sen. Júlio Campos.························-----··--Il5 PRNATIZAÇÃO
DefendEmdo a privatização da Previdência" SoCial.
Sen. Lauro Campos. ················-··-··-······---·----Defendendo as privatizações e chamandO a atenção para os pontos significativos -pala o Brasil, da entre-·
2SlL- vista do privatizador-em-chefe
empresas da antiga
Alemanha Oriental, o Dr. Diclrerbof. Sen. Gilberto Mi-
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randa. ······················--·········--·------··---~-

~PRODUTO AGRíCOLA (Vide INICIATIVA PRNA-

35

--~8

DA)

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO
Discutindo o PDL n" 61193 (n" 185-92, na ~Óri- ~
gem), que aprcwa Õ texto do Convênio de Integração Cinematográfica Ibero-Aineiicana. assinado em Caracas,
132 e1n I III I/89, J1clo Brasil e pelas Repúblicas DominicaSen. Hmnberto Lucena. ......................... ··········----···nas, Argentina. Colômbia, Cuba, Equador; Nicaiágua,
Analisando a atual situação fiilant:.einl mundial.
233 Panamá, Venezuela, Peru, BqUvia. Reino de Esp3nha e
(Republicação). Sen. Humberto Lucena.........................- México. Sen. PC:drô Simon._ ..... ,.•........ ········-··------··-PRESIDENIE DA REPÚBLICA
PDL n2 31195 (n2 4 fSf.M, na origem), que ã.prova
Comunicando a visita do Presidente da República
os textos do ACOI't\o Referente aos Vales Postais e do
e de alguns senadores e deputados federais nas áreas de
ObjetoS Contra-Reembolso, que
Acordo RefefeDte
investimentos e prosperidades na região amazôoica Sen.
são os Atos OpcioDais ei:ríanàdôs do XX Congresso da
39
Bemado Cabral. · ................~---·--···---·--··União Postal Universal- UPU, realizado em WashingExaltando a viagem do Presidente da República à
ton, em dezembro de I 989. Sen. Vaimir Campelo...........
Amazônia no processo de deSenvolvinlento sustentado
PDL n" 32195 (n• 442/94, na origem), que aprova
da Amazônia e do Nordeste. Sen. Coutinho Jorge. ..........
os textos das Convenções sobre Cooperação Aduaneira,
Relatando sua satisfação com a- visita do Presicelebrados entre o _Governo da República F_ederativa do
dente da República à- região amazônica, pela riqueza de
Brasil e Países de Língua Oficial PortugUesa, em Luanpropostas colocadas para o desenvolvimento da Região.
da, em 2619!86,s<in..Valnlir Campelo.•...,................:. __
125
Sen. Marina Silva.-·····················~·--PDL n2 33195 (n" 258193, na Órigem)~ que aprova
Revelando a sua insatisfação com relação à visita
o texto da Convenção Interamericana sobre Eficácia Exdo Presidente da República à região amazônica, por não
traterritorial das Sentenças e Laudos Aibitrais Estrangeiter se preoçupado com o desenvolvimento e as reais ne~
ros~ concluído em Montevidé~ em &/Sfl9. Sen. AntôniQ
130
cessidades da Região. Sen. Ademir Andrade. ············--Carlos V aladares ••.•• ~---·-······---···----···-Louv~o a decisão do Presidente da República
PDL n2 34/35 (fi!: 289193, na origem), que aprova
de promover-um governo itinerante, baSeado rui diScuso texto do Protocolo à COnvenção Interamericana para a
sãO e na solução dos problemas com as próprias -aUtoridades locais competentes. Sen. Joel de Hollanda ............
277 Consenração dO Atum Atlântico, adotado em Madri, em
5/6/92. sen;_Antônio Carlos Valadares. ····••M••••··-···-·····--4·
Expressando o aspecto negativo de manifestações
PROJETO DE lEI
grosseiras contra o Presidente da República, 3.o defender
que cabe ao Congresso as discussões e os debates dos
PLS n2 99195, que dispõe sobre os preenchimenprojetos de reforma do Governo de maneira livre e detos dos cargos de presidente e de diretor do Banco Cenmocrática. Sen. Pedro Simon.••.•.................•. _. _ __
321 tral do Brasil. Sen. V abnir Campelo. ·················--Ponderando serem normais e previsíveis as maniPLC n" 45195 (n" 154195, na origem), que dispõe
festações ao Presidente da República. Sen. Eduardo Susobre os vencimentos dos membros do Ministério Públi327 co da União. Sen. Renan Calheiros. ············-···--·····~plicY·······-········-·······----·-------····---PREVIDêNCIA SOCIAL (Vide PRNATIZAÇÃO) PLS n2 _J05!95, que autoriza o exame do moviOpondo-se à reforma da Previdência Social pre-- ____ -~to das_ contas bancárias de servidores públicos e pesgada pelo Governo, pois desrespeita os dii"eitõs dos clda- soas que contratarem com a Administração Pública Sen.
128 Odacir soares...:---·····-~--··---···-··--·dlios. Sen. Júnia Marise. ············-·--·-····-·----·
PLS n2 10685. que disPõe sobre a criaÇãO do
PRISÃO
"Dia Nacional do Seringueiro". Sen. Odacir Soares•.• - .. Comnnicando a prisão do General~ Olusegun Oba32 _
PLS n2 107195. que dispõe sobre o cancelamento
sanjo. ex-Presidente da Nigéria. Sen. José Samey .......... .
de penas discípünares aplicadas a servidor público fedeIndignando-se com a ação interesseira e arbitrária
da Justiça de São Paulo de levar à prisão o empresário
ral e sobre o abono de faltas. Sen. Odacir SoareS. ··-----
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PLS n2 108/9S, que institui o Programa de Implantação das Reservas Extrati.visras. Sen.-Odacir Soa-

=················-·--·-··-···------··-------·
PLS ff!. 109/95, que dispõe sobre a outorga e re-

107

novação de concessão ou permissão para exploração de
serviço de radiodífusão sonora e de sons e imagens. Sen.
Pedro Simon..........~ ..........~--~·----·-···-··--...,.. 109
PLS n2. 110/95, que cria, nas entidadeS titulares
de concessão ou pemrissão parn exploração de serviço
de radiodifusão sonora e de sons e úbagens, serviço de
atendimento ao público. Sen. Pedro Simon.············--·-III
PLC n" 30/9S (n" 281/93, na origem), que aprova
o texto da Convenção Interamericana sobre Personalidade e Capacidade de Pessoas Jmídicas no Direito Internacional Privado, concluída em La Paz, em 2415184. Sen.
Jefferson Perres •.•.............•..•·---····148
PLS n" Ill/9S, qu~ dispõe sobre o valor do salário-família. Sen. Valmir Campe1o........· - · · · - - - - 160
PLS ~ 112195, que dispõe sobre as pesquisas e
testes pré-eleitorais. Sen. Antônio Carlos Valadares___
_161
PLS ~ 113/95, que dispõe sobre beneficies fiScais concedidos à pesquisa científica e tecnológica. Sen.
Carlos \\1lson....... ~··········~····-·-·--...
162
Comunicando sua posição favõrável ao projetó de
lei apresentado pelo Senador Osmar Dias e pelo Deputaâo Hugo Biebl, que retirará do Governo o argumento de
que a derrubada do_ veto agrícola beneficiaria- o grande
produtor rural. Sen. Esperidião Amin. .....•...............·-···-·
187
PLC ~ 45195, que fixa a remuneração dos cargos
em comissão e de natureza especial e das funções de direção~ chefia ou assessoramento que menciona. Sen. NaborJúnior...........·---------------------··- _ 197
PLS n" 11419S, que regulamenta o art. 243 e seu
parágrafo 6nico dàs Disposições Gerais da Constituição
Fedetal. Sen. Odacir Soares.·-······----·
- ,203
PLS ·n2 115.195. que define os casos de identificação criminal previstos no art. 52, inciso LVDI, da Constituição Fcileral. Sen. Odacir Soares.····················-····20S
PLS n" 11619S, que dispõe sobre a concessão de
créditos, subsidiados às empresas que estão sendo privatizadas ou a seus controladores. Sen. Odacir Soares. .......
~05
Declaração de voto ao PI.C n~ &7J94. que dá nova
redação ao art. SOl do Código de _Processo Penlli.. Sen.
Jader Baroalbo.........~---······················-····
2S8
PLS n" 117/9S, que dispõe sobre o seguro de cre.
ditos às microempresas e às empresas de pequeno porte.
Seu. Marluoe Pinto ..••--------------·-···
271
PLS n" 11819S, que altera o art. 16, § 2'\ da Lei n"
8.880, de 28/S/94, e retificada em 1/6194, que dispõe sobie o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema
Monetário Nacional e instirui a Uni<Ja4e Real de ValorURV. Sen. Osmar
272
DiScutindo o PLC n" I 10/94 (n" 1.339191, na origem), que concede aclicional de periculosidade aos carteiros, alterando o art. 193 da Consolidação dll$ Leis do
Ttal>albo. Sen. José Eduardo Outra.··········-·-··-··-··--··281
Discütindo o PLC n•ll0/94 (n"l.339191, na origem) que concede adicional de periculosidade aos car-

DiaS.················---···---- _

teiros, alterando o art 193 da Consolidação das Leis do
Trabalho. Sen. GersOn Camata ........ ············-······--··-·
Anunciando que deu entra~_e_m um projeto de lei
que tenta restabelecer a juStiça e- acabar Com a hipocrisia
do Governo, no que diz respeito à derrubada do veto
presidencial. relacíonado à agricultura Sen. Osmar Dias.
Acrescentando informações a respeito aa derrubada do veto no § 22 do art 16, ciO então Projeto de Lei n2
11194. Sen. Esperidião Antin-···········-··-·-----·· _
PLS n" 119/9S, que altera o art. 1.744 da Lei n'
3.071, de l/l/I6- Código Civil, para excluir a desonestidade da filha que vive na casa paterna denrre as causas
que autorizam a deserdação dos descendentes por seus
ascendentes. Sen. Ronaldo Cunha Lima. ............ ·····~·······
Solicitando o adiamento da discussão do PLC o!:
110194 (n" 1.339/91, na origem), que concede adicional
de periculosidade aoscarteiros, alterando o art f93 da
Consolidação das Leis do Trabalbo. Sen. Edison Lobão.
PLS n• 120/9S, que altera a Lei n" 8.277, de
5111/93, que estabelece diretrizes para a consolidaçãõ e
o reescalonamento da União, de dívidas internas da administração direta. e inci.iieta dos Estados, do DistritO Federal e dos Municípios. Sen. Humberto Lucena ........... ..
Comentando ·a discussão do Senador Esperidião
Amin a respeito do PLC o!: 46195, que fJ.Xa a ie-ID1Dleração dos cargos em comissão e de natureza especial das
funções de qireção, chefia ou assessoramento que menciona. Sen. Elcio Alvares.··························---··--····-·
DiscUtiudo o PLC n" 4619S (n' 2l319S, na ori·
gem), que fixa a remuneração dos cmgos em comissão e
de natureza especial das ftmções _de direção, chefia ou
ass~soramento que menciona. Sen. Esperidião Amin. ...
Discussão do PLC_ ·~ 46195, que fiXa a remunera-
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ção dos cargos em comissão e de natureza especial das

ftmções de direção, chelia ou asseSsoramento que menciona. S=_Eduardo Suplicy.,.. -•........, .. ,....•.... _____ •
Disrussão do PLC If1. 46195. que fixa rCmuneiaçao dos cargos em comissão e de_ natureza especial das
~ções de dire~~~chefia_ ou assessoramento que menctona. Sen. Esperidião Amin. -~······················r····---Enc;urriiJhando à votação o PLC n!: 99/94 (n2
1.770/91, Da origem). que' dá nova redação ao parágrafo
único do art S13 da Consolidação das Leis do Ttal>albo,
aproVlida pelo Decreto-Lei r!' 5.4S2, de 1/S/43, tr.msformaud<>-<> em alínea f. Sen. Eduardo Suplicy................... .
Encatuinbando à votação o PLC n" 99194 (n•
1.770191, na otigem), que dá nova redação ao parágrafo
único do art. 513 da ConSOlidação das Leis dO Trnbalbo;
aprovada pelo Decreto-Lei n• S.4S2/43, transformado
em alínea f. Sen. Élcio Alvares........................ _______ .
Encaminhando à votação o PLC n" 99194 (n•
1.770/91, na origem), qué-dá nova redação ao parágrafo
único do art. S 13 da Consolidação das Leis do Trabalbo,
aprovada pelo Decreto-Lei n" S.4S2, de 1/S/43, transformado em alínea f. Sen. Gerson Camata........................... .
Encatuinbando à votação o PLC n" 99194 (n"
1.770/91, na origem), que dá nova redação ão parágrafo
únioo do art. S13 da Consolidação das Leis do Ttal>albo,
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-ser

Para

e tnOutária a
proposta parn. o Brasil e
o Coo366 __ gresso Nacional. Sim. Eduãrdo Suplicy. ··········~······:···-···
REGULAMENTAÇÃO (Vide ÁREA DE UVRE CQ.
MÊRC!O)
REQUERIMENTO
368
-Requerimento n• 446.95, de infonnação ao Ministro da Fazenda, sobre o comércio ilegal de mereadorias. Sen. JeffersOn Peres. ··· ...··-··-····-----·····---Reqnerimento ri' 448.95, de informação ao Mi368
tiistro da Fazenda,. solicitando detalhes acerca do Prograina Nacional de Desestalizaçáo. Sen. José Eduardo Dutra ················-----··-··-'---'----------369
Requerimento r#-449195. de informaçãO sobre o
-pagamento das compensações fuianceiras previstas na
Lei n27.990, de 28112189. Sen. Wa!deck Omelas. .......... ..
PR~ 43195? que dispõe sobre a utilização da froRequerimento zF!:-455195. solicitando que seja outa de veículos oficiais do Senado Federal. Sen. Guilhervida, além da Comissão constante dO despacho inicial de
me Palmeira ...................................................· - - - 25 distribuição? a de Serviços de Infra-Estrutura. sobre o
PR 'fr! 44195, que altera a redação do § 12 do art.
PLS n° 36195. que altera a redação da alfuea a do § 22 do
13 do R.eg:iiD.ento Interno do Senado Federal. Sen. Antôart 1:2 do Decreto-Lei n2 2.120. de 14/5184, Sen. JoSé
nio Carlos Valadares ...........•.~·············-·----··~""'' ~·~68 Agri:Pinou·························-·----·-··------·
PR 'fr! 45195. que retifica o conteúdo da alínea g
Requerimento r{!- 456195. soliCitandO que seja oudo art 22 da Resolução n2 2. de 5/1/95? do Senado Fedevida. além da ComiSsão constante do despacho inicial de
~ que autoriza~ Prefeitura do Município do Rio de Jadistribuição. a ·cte Constituição. Justiça e Cídadania.· sorieiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Municí_bre o PLS n2 36/95, que altera a redação da alínea a do§
pio -LFTM- Rio, destinadas ao giro de sua dívida ven.Z! do art. 1:2 do Decreto-Lei n!!: 2.120, de 14/5/84. Sen.
cível no 12 semestre de 1995. Sen. Geraldo Melo ..•.....•... _
154 Hugo Napoleão ...·---································---___,_.,._
PR ~ 46.95, que altera disposiçõeS do Regimento
Requerimento n2 457195, solicitando que sejam
lnternodoSenadoFedeml.Sen.Beni Veras....................
163 encaminhadaS ao Ministro da Édueação e do Desporto
PR n2 47/95~ que suspende a execução das exindagações relacionadas com a política e funcionamento
pressões "vencimentos", "salários", "gratificações" e "re-da Fundação de Assistência ao Estudante- FAE. Sen.
munerações em geral". contidas no art. 1!!!: da Lei n2
Pedro Simon. ..................~-----------··"'·--····----'1.016, de 1n/87. do Município do Rio de Janeiro. Sen.
Requerimento ~ 458195. de informação ao MiÍris Resende. ·····-···································---·--..._
204
nistro da A~tcição Federal e Reforxna do Estado,
PR ri- 48195? que suspende a execução da expresLuiz Bresser Pereira, sobre a readmissão e anistia de sersão "avulsos, autõnomos e administradores". contida no
vidores públicos. Sen. Roberto Freire. ···------·-............ _
art.:l'daLein27.787/89.Sen.JosaphatMarinho............
i56 -- _Requerimento n2 459195, de inforniilçáo ao St.
PR ff!. 49/95, que altera a Resolução n:2 11/94, do
:Ministro da Agricultura.. do Abastecimento e da ReforSenado Federal. que dispõe sobre as operações de crédima Agrária sobre a dis_ponibili~de de glebas na Amazôto interno e externo dos Estados, do Distrito Federal. dos
riia. Sen. Ademir Andrade.··················-··-···········-······-MunicípíóS_C_ài sUas-a~ inclUsi-ve concessão de
Requerimento JJ!!- 461195, de homenagem de pegarantias, seus limites e condiçõeS- de autorização. Sen.
S<3! e de apresentação de condolências à familia de João
Humberto Lucena. .............•..••......•.•..............••· - - - 345 Emílio Costa Filho e ao Governo do Estado do Piauí. em
RECURSO
razão do falecimento desse jornalista e homem público.
Recurso n2 1195, solicitando que o Ofício "S-"_ n2
Sen. Pedro Símon.- ··········---~·-······-··---64190, que requer autorização parn. que 0 Estado da BaRequeriinento n2 461/95, de homenagem de pesar
hia aliene terras de sua propriedade à sociedade "Come de apresentação_ de_ condolências à família_ de João
panhia de Seguros Aliauça da Bahia" no lituite de 8.735
Etuilio Fa!cãO-cl'ista:Filho e ao governo do EstadO Piauí,
hectares, seja também submetida ao Plenário. Sen. Lauem raZão- dO talecimeniO desse jOrnalista e homem pUro Campos......................................................- - - - - .
155 blico. Sen. Hugo Napoleão.. - - -...................................
Requerimemo n2 461/95, de honreuagem de pesar
REFORMA AGRÁRIA
e de apresentação- de condolências à familia de João
Tratando· da questão da reforma agrária.- Sen.
Emílio Falcão Costa Filho e ao Governo do Estad.o do
EdnardoSuplicy•....... -················--·-···---·-·---- ... 177 Piauí, em-razão do falecimento desse jornalista-C hoREFORMA TRIBUTÁRIA
mem públioo. Sen. José Samey ............,..............- - Mostrando quais as diretrizes e propoStas do ParEncaminhando à _vo~ão o Requerimento n.2
tido dos Trabalhadores que devem guiar a reforma fiscal
362195, do Seriádor "José .Agripino, que solicita, nos texaprovado pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 1/5/43, transformando-o em alínea f. Sen. Júnia Marise...........•... -··-Encaminhando à votação o PLC n2 33194 (n"
786/91, na origem), que disciplina a liberdade religiosa,
regulamentando os incisos VI e VII do art. 5 2 da Constituição Federal. Sen. Artur da Távola. ....................... __
Encaminhando à votação 0 PLC n• 33.94 (n•
786/91' na origem), qne disciplina a h'berdade religiosa,
regulamentando os incisos VI e VII do art. 5~ da Constituição Fedem!. Sen. Gerson Cainata. ............................._
Encaminhando à votação 0 PLC fr?: 33/94 (786l9l,
na origem), que disciplina a liberdade religiosa, regulimentando os íncisos VI e VII do art. ~ da Constituição
Federal Sen. Bernardo Cabrn.l. ·······································PROJETO D~ RES1)LUÇÃó: -
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mos do art 255? inciso II, alíneà c, item 12. do Regimento Interno, que seja ouvida. além da Comissão constante no despacho inicial, a de Serviços de Infra~Estruttl
ra sobre o PLS n& 39/95, que dispõe sobre a continuidade de execução das obras públicas. Sen. Pedro Simon .....
Encaminhando à votação o Requerimento n2
461/95, de homenagem de pesar e de apresentação de
condolênciaS à fa:rnflia de João Emílio Falcão Costa Filho e ao GoYet:no do_Estado dÕ Piauí. em razão do fale~ cimento deste jornalista e homem pUblico. Sen. Edison
Lobão ......... ___.. ______ ,,,.. ,__________,_-__
Encaminhando à votação o Requerinierito -n"!.
463/95? que solicita o adiamento da discussão do Parecer n2 64195. a fim de que sobre ele sc::ja ouvida a Co:rpissão de_ Constinüção, Justiça e Cidadania. Sen. Epitacio
Cafeteira............... ,..... ,.................- - - · - - · - - - · Encaminhando à votação o Requerimento n.2
464195, que solicita o adiamento da discussão do Pare-_
cer n2 65/95? a fim que sobre ele seja ouvida a ComisSãOde Constituição, JUStiÇá e-Cidadania. Sen. Carlos Patrocínio ........................... ~.._.. :•.•.•.- · - - - - - · · - · - - - Encaminhando à votação o Requerimento n!'
464195. que solicita o adiamento da discussão do Parecer n!!: 65/95, a fim de que sobre ele seja ouvida a Comis-.
são de Constituição, Justiça e Cidadania. Sen. Ronaldo

àmba Lima. ·····························-··---···-----·.

Requerimento n" 469195, de infoiiilllÇão ao Ministro da Fazenda, sobre valores em dólar, repassados
pela Secretaria do Tesouro Nacional ao Banco do BtaSil.
Sen. Júlio Campos ...............--·-··---·--··-'----·-

Comunicando que apresentará um requerimento à
Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania. que tratar.! da consulta sobre a tramitação da proposta de emenda à Constituição. "sen. Lúcio Alcântaia....... - ..................
Requ~rimento ri! 480195. solicitando a criação de
Comissão Senatorial Temporária. visando ao desenvol- vimento do vale do São Francisco. Sen. Waldeck Ornelas...........:.. :.......................----····--··--·--Requerimento n• 499195, de infonnação ao Mi-.
oistro da Fazenda. sobre os detalhes acerca dos totais,
dos valores e dos percentuais referentes aos créditos
contratados junto ao Banco do Brasil, "Crédito Rmal",
destinados ao custeio., comercialização e investimentos.
Sen. Osmar Dias .............._.... ___;__:.:_ _____________
Requerimento n" 503195, de infoiiilllÇão ao Ministro da Previdência SoGial, sobre as receitas arrecadadas e as despesas gastas referentes aos benefícios da

Previdência SociaL Sen. Humberto Lucena.....•.........._._
Enc:uninbando à votação o Requerimento ff!
5fJI/95, que solicita o adiamento da discussão do PLC n•
93194. Sen. Ademir Andrade. ············-·-· ...··-··---··--Encaminhando à votação o Requerimento Jl!!
509195, que solicita o adiamento da discussão do PLS n"
328191. Sen. Esj>eridião Amin.....................................--.
Requerimento r;! 515/95~ de informaçãO? pormeío do Ministro da Fazenda. solicitando o conteúdo in. regrai da Resolução n" 814193 da Comissão Especial de
Recursos. Sen. José Eduardo Dut:Ia.......... -.................... ..

86

Requerimento n~ 516195, de infonriação ao Ministério da Fazenda. solicitando o envio de_ cópias dos
estudos elaborados pela Secretaria da Receita Federnl
com base no Projeto de 4i Complementar n!!: PLP
202189, na Câmara dos Deputados (PLS n" 162189, na
origem) e dos estudos sobre os projetos que regulamentaro o Imposto sobre Grandes Fortunas. Sen. Eduardo

Suplicy ................................. ·-·-·--~-.------·
Requerimento n" S 17195, de informação ao Mi86

302

nistério da Fazenda solici~do Q envio de cópias dosestodos elaborados pela Secretaria da Receita Federal sobre a renúncia flsCal e créditos subsidiados através da

Suframa e da Sudene. Sen. Eduardo Suplicy...................
Requerimento rf!_ 522/95, solicitando esclarecimentes sobre os gastos efetívamente realizados com a
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.. 167

224

279
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285

302

manutenção dos aparramencos localizados na SQS 309.

Sen. Lúdio Coelho.............................- .........=--·--Requerimento o!!: 537/95, çle infonnação ao :Ministro da Previdência Social,_sobre as receitas arr~~das para cobrir as despesas com o atendiriJ.OOto médicohospitalar e a assistência sOcial da Seguridade Social.
Sen. f{umberto Lucen~ ,...................!~-.... ·~-~-~.. ···~.,... -_... _
Requerimento n~ 538/95, de infofmaç-ãó ao PresiQ.epJe. do Banco Central do Brasil, Pérsio Arid~ sobre o
resultado dQ diagnóstico reaJizado pelo B~co Centml_
do BiaSil sobre o Banco do Estado do Setgipe S/ABANESE. Sen. Antônio Carlos Valadares.......................
Requerimento n!!: 545195. de informação aõ Ministro das Comunicações, acerca de irregularidades, imputadas pelo noticiário da imprensa ao acordo da empiesa estatal de Telecomunicações do Estado do Rio
de Janeiro ~ TELERJ com a telelista Editora Limitada
para publicação das listas telefônicas do Rio. Sen.
Gilberto Miranda. ·····················--··-······-···--·······--·--Requerimento n!!: 546.195. de informação ao Ministro da Matinha. sobre o número atnal de oficiais do
quadro ativo e de :funclonáPos do quadro administrativo
da Comissão Naval Brasileira na Emopa- CNBE e suas
evoluções entre 1990 e 1994~ e. detalhes acerca das despesas de manutenção. funcionamento e aquisição de
_equipamento naval eferu.ados através da CNBE. Sen.
Gilberto Miranda. ················-······-··--··---··--···----Requerimento n!!: 547/95, de informação ao
Ministro da Aeronáutica~ sobre o número atual de
oficiais do quadro ativo e de funcionários do quadro administrativo da Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa - CABE e suas evoluções entre
1990 e 1994; e. detalhes acerca das despesas de
manutenção, funcionamento e aqtfisição de equipamenta aeronáutico· efetuados através da Cabe. Sen.
Gilberto Miranda ....................... - .........._____ .........
Requerimento n" 548195, de infoiiilllÇão
Mínistro da Fazenda , a respeito dos Encargos Fmanceiros
da União/Recwsos sob Supervisão do Ministro da Fazenda. consignados no Orçamento da União de 1995.
Sen. Gilberto Miranda..................... ···········-----··---.
Requerimento n" 551195, de infor:mação à Companhia V ale do Rio Doce. sobre as razões que levaram a
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340

340

342

- 342

343
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mesma a aumentar, em 25%. as tarifas de transpor~
te no Corredor Centro-Oeste. Sen. -Mauro Mirandã..
Requerimento n~ 552195, de infonnação à
Rede Ferroviária Federai. a resPeito das razões que-levaram a mesma a aumentar, em 25%, as tarifas de-transporte no Corredor Centro-Leste. Sen. Mauro
Miranda............ -··································~······-··-·-·····-

Requerimento n2. 553/95. de informação ao
Ministro da Fazenda, acerca do montante do endividamento agrícola; quem são os devedores

l'l!g.
E

358

SEGURCB
Lamentaiido o fechainento do mercado brasileiro
de seguros frente ao mei-cado _segurador mtu1dial. Sen.Júlio Campos.................~--······--·····-·--·-····-·---- ....--...

191

(SIVAM)

358

- Referirido-se a possíveis irregularidades a respeito do SiVain. Sen. SebastiãO-RoCha....... :........................ _
Registrando a importância da reunião da Comissão d~ Relações Exteriores e Defesa Nacional para tratar
do Projeto Sivam, por ser mna oportunidade de se esclarecer todas as dúvidas t:e~Vª-8 ao projeto. Sen. Eduardo

inadimplentes e a que tipo de plantio foram ou
criação se destinaram os recursos não pagos ao
Banco do Brasil e outras instituíções finanCeiras _-·
Su2licy ..................................................·-------····oficiais e priVadas. Sen. Lúdio Coelho ................... .
359
Expressando suas dúvidas acerca da assinatura
ROYALTIES
do contrato da Nação com a "Raytheon" no Projeto Sivam e ansiando por uma resolução do Senado,_ SebasContestando a suspensão da Eletronorte do
pagamento de "royaities" aos Municípjos do Estàdo
tião Rocha. ••....~·-···················~·-~·-....----------·--225 (SUDENE)
do Pará. Sen. Ademir Andrade ............. ~······················
-------SALÁRIO-FAMÍLIA
CongratUlando-se com a direção da Sudene
pela iniC:iã.t:i.va de ciiar a Comissão para o DesenvolCriticando a situação vergonhosa em que se
encontra o salário-família. Sen. va.Jmir Campelo .....
2Ó8 Vínieritô::O.a Zona da Mata Nordestina. Sen. Joel de _
Hollanda ...........•..........................•... ---------···-SAÚDE (Vide DIA INTERNACIONAL) ~
TELEVIs"Ão (Vide ACUSAÇÃO)
Analisando a questão dos gastos e do fmanciamento. no que diz respeito à estrutura organizaTRANSPoRTE DE CARGA
cional da saúde. ·sen~-Lúcio AlCântara....................... .
331
Manifestando sua preocupação com os aumentos
(SC) _
inopinados impostos pela Companhia V ale do Rio Doce
e pela Rede Ferroviária Fedeial às tarifas praticadas no
Discorrendo sobre as qualidades do Estado
Centro-Oeste para õ transpoire da atual safra agrícola.
de Santa Catarina e de seus maiores problemas, qUe
não podem ser resolvidos sem a ajuda do GQverno
S_en. Mamo M.randa.__. ....•·-··························------- Federal. Sen. Vilson Kleinü.bing ...... _.......... -···········-·
116 TURISMO
Destacando o fato de o Estado de Santa CatariRequerendo a implantação de uma política mona haver contribuído para o desenvolvimento da prin. ______dema _e racional para o setor de ttuism.o no Brasil. Sen.
cipal regíão agricola do Paraná. Sen. Osmar Dias ........ __
~~117 ~ Jôl.io Ounpos......................·-·-···--··-··---·-··---{UFMT)
SECA
Analisando a situação de calamidade que a
Parabenizando a Universidade Federal de Mato
seca tem provocado em Sergipe, e seus efeitos no
Grosso por sediãr a Segr.inda Reunião Especial ci.a
êxodo ruiaJ. e na atividade agrícola. Sen. José AlSBPC. Sen. Carlos Bezerra. ---··-·-·---------...,.·· ves.······················-·············-·----·····------~
- 230 ~VisiTA (Vide PRESIDEN1E DA REPÚBLICA)
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Advertindo o Senador Sebastião Rocha por não
ADEMJR ANDRADE
ter apreseDiado Das- rewiiõeS :aa_ CQrpj.ss_ão de Relaçóes
Requerimento ff!. 459.195, de informação ao· Sr.
Exteriores e Defesa Nacional, um documento sobre o
Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da Refor·
Sivam. APãrle ao Sen. -Sebastião Rocha. ....................•_
381
ma Agr.iria sobre a disponibilidade de glebas na Amazõ- .
ANTÔNIO
CARLOS
V
ALADARES
82
nia............•...... ~:········----····-····---~------··Discutindo o Pa=r n' 64195, da ComissãO Dire-·
PR Ii"~4495, q~~ ait.,:~ ·a redação <10 § 1• do an.
tora. que conclui fãVoraVelmente à. Indicação n~ 1.195, de
13 do Regimento Interno do Senado Federal................... .
68
autoria do Senador Epitacio Cafeteira. propondó que as- Discutindo o-Parecer~ 64195, da Comissão Dire~
novas instalações da Subsecretaria de Assistência Méditora. que conclui favoravelmente à Indicação~ 1/95, de
ca e Social recebàm o nome de "Senador Lourival Bapautoria do Senador Epitacio Cafeteira, propondo que as
S9
novas instalações_ da Subsecretaria _de As~ncia Médítista". ·············----····--··---~----·····---Revelando a sua insatisfação com relação à visita
ca e Social recebam o nome de "Senador LoUrival Bapdo Presidente da República à região arDazônica, por não
90
tista". ···············---~--~~-------·-·--····
ter~ preocupad~_com o desenvolvimento e as reais nePLS ~ 112J95y que dispõe sobre as pesquisas e cesSidades da regmo. ···········--···-·-···-----···-·-.130 . testes pré-eleitorais. ····················~-----··----:.. -- .161
Reclamando das autoridades competentes a reParecer n2. 189/95, da Comissão Piretora, aprecaptuia do pistoleiro Péricles Ribeiro, assassino do exsentando redação final do PLC n!' 84192 (n" 4.439/89, na
Deputado Estadual do Pará, João Carlos Batista...............
185 origem), que dá nova redação ao § 2' do art. 213 da Lei
Contestando a suspensão da E!etrooOrte do pagan" 6.015, de 31/12f73 .............. ________--·------- ... .316
mento de royalties aos Municípios do Estado do Pará.··· 225
Parecer n!! 190l95, da Comissão Diretora. apreParecec n!' !63195, da Comissão de ConstitUição,.sentando redação ímal do PDL n!' 16/94 (n!' 341/93, na
Justiça e Cidadania, sobre o PLC r:f!. 87/92 (n21.085/91,
origem), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperana origem). QUe dá nova redação- ao art 501 do Código
ção Turística celebrado entre o Governo da República
de Processo Penal.•............• ___ , _ _····-··-····--.257 -- Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile,
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Referindo-se à derrubada do veto agrícola pelo
origem). que aprova -o texto do Acordo sobre o ExerciPresidente da República Aparte ao Sen. Osmar Dias......
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sentando redação final do PDL n!' 92194 (n!' 358193, na
Prestando esclarecimentos a respeito de suas aitiorigem). que aprova o texto do Acordo soQre Çoopetacas sobre a agilidade e corrupção no POOer Judiciário do
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contagem dos Votos da última eleição para o Senado
pela Bahia. ............................- - - - - - · ·-.. ~.31~-Parecer n!' 193/95, da Comissão Diretora, apreRegistrando seu pedido de consideração aos baiasenlllndo redação ímai do PDL n!' 94194 (i>' 409/94, na
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ARLINDO PORTO
Solidarizando-se com a Senadora Júnia Marise.
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Parecer n" 112195, da Cntuissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o PDL n2 22185 (n2 83B/95, na origem), que aprova o texto da Convenção n!:!
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Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 125/92 (n" 914/91,
na origem), que altera os arts. 513, 737 e 738, do Código
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Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 83/93 (2.860-B, na
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Simon........ :.........••.......•..•...•....................... ~-·········~···-·
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ao Presidente do Banco Centtal referentes às atividades
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origem) e dos estudos sobre os projetes que regulamentam o Imposto sobre Grandes Fortnnas •.•.•••.•.... ·---·-········
. . 302

m

86

315

v
Pág.

Pág.
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funções de clireçãQy chefia ou assessoramento que men-

3TI

ciona. ···········································-··------·-·-·-·-- .
362
Encaminhando à votação o PLC n• 99194 (n'
1.770/91, na origem), que dã nova redação ao parágrafo
único do art 513 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, de 115143, transformando-o em alfuea r...................................................._
366
Registrando ter sido aceito pelo Tribunal Superior
Eleitoral o pedido de recontagem dos votos do ex-candidato ao Senado, Waldir Pires, da última eleição para o
Senado Federal pela Bahia...................................---·~
370
Registrando a importância da reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para tratar
do Projeto Sivam, ·por ser uma oportnnidade de se esclarecer todas as dúvidas relativas ao projeto........................
373
Propondo a vinda dos Ministros da Aeronáutica e
' da Secretaria de Assuntos Estratégicos ao Senado. antes
da assinatura do contrato com a Raytheon pelo Presiden383
te da República. Aparte ao Sen. Sebastião Rocha. .........•.
ELCIO ALVARES
Parecer n!: 139195. da Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania, ao PLC n" 113193 (n" 1.918/91, na
origem). que disciplina o emprego de algemas. .............
19
Comenf.an;do a discussão do Senador Esperidião
Amin a respeito do PLC n!: 46/95? que fixa a remlllleração dos cazgos em comissão e de natmeza especial das
funções de direção. chefia ou assessoramento que men.:.
ciona .•.. .,.·-·-··-······-·-··-··-·~·-··--~----··-·-~·-,..- 361
Encàminbando à votação o PLC n" 99194 (n'
1.770191, na origem), que dã nova redação ao parágrafo
único do art 513 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Deereto-Lei 11" 5.452143, transfo!llla®
em alínea r.............................................---·--·-····
366
EMÍLIA FERNANDES
RecriminandO a atitude do Governo Federal_ de
atribuir a culpa aos congressistas, pelos danos causados
no setor agrícola e nos produtores com a derrubada do
veto agrico1a. ..................•.~..............- - - - - - - - · · - - 220
Destacando alguns aspectos fundamentais do relatório referente à Reunião Preparatória à IV Conferência Mundial da Mulher enviado aos Presidentes da Câmara e do Senado................................--·····-·---348

EPITÁCIO CAFETEIRA
Criticando a abenura da

economi~

brasileira. às

importações subsidiadas. Aparte ao Sen. Lauro Campos.
Discutindo o Parecer n!: 64195? da Comissão Díretora que conclui favoravelmente à Indicação n!: 1195. de
sua autoria,. propondo que as novas instalações da Sub-

36

secretaria de Assistência Médica e Social recebam o
nome de "Senador Lourival Baptista" ............................. .
Encaminhando à votação o Requerimento n!:
463195, que solicita O adiamento da discussão do Parecer n2 64195, a fim de que sobre ele seja ouvida a Comis=são de Constituição? Justiça e Cidadania -·········~·······~···-~
ESPERIDIÃO AMIN
Compartilhando das reflexões feitas pelo Senador
Vilson K.leinübing. Aparte ao Sen. Vilson KleinUbing ....
Referindo-se ao incêndio que oconeu no Hospital
de Caridade de Santa Catarina e à
mobilização para
obter soluções aos problemas decorrentes dessa tragédia.
Preocupanc.krse com a obscenidade da taxa de ju-

90

90

117

sua

135

ros da dívida interna. ··································~···~·~·--·-··.--

135

rural.··································----··-··-···--·-

187

Comunicando sua posição favorável ao projeto de
lei apresentado pelo Senador Osmar Dias e pelo Deputado Hugo Biehl, que retirará do Governo o argumento de
que a derrubada do veto agrícola beneficiaria o grande
produtor
Criticando a polícia de São Paulo e reclamando
uma manifestação do Senado no caso da morte do Governador do Acre. Aparte à Sen. Marina Silva .............. .
Defeildendo a decisão do Congresso, em relação
à derrubada do veto agrico~ contra as críticas injustas
do Governo.······················~··············--~------···
Encaminhando à votação o Requerimento n!:
509195, que solicita o adiamento da discussão do PLS 11"

328191 .............................................._______ _
Acrescentando infortitações a respeito. da derrubada do veto no§ 2!: do art. 16. do_ então Projeto de Lei n!:
11194. ···········-·······················---··-----·--·--·-·
Emenda n" I - PLEN, incluindo o art 7' ao PLC
n2 4&95, que fiXa remuneração dos cargos em comissão
e de Narureza Especial das funções de direção, chefia ou
assessoraiileilto que menciona. ........................................ .
Discutindo o PLC n' 46195 (n" 233195, na origem), que fixa a remuneráÇão dos cargos em comissão e
de Narureza Especial das funções de direção, chefm ou
assessoramerifD que menciOna. ......~...........~.........-::..•.•.•._:
Discussão do PLC n" 46J95, que fiXa remuneração dos cargos em comissão e de Natnreza Especial das
funções de direção, chefia ou assessoramenro que menciona.................................... ~.~·-·······~··--···--··.;._-·--···
Ressallando a condição do- Executivo- -acerca da
assinatura de contratos e das decisões tomadas no caso
Sivam. Aparte ao Sen. Sebastião Rocha. ......................... .
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360
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363

384

FERNANDOBEZE~

Almejan4o. por meio de uma proposta de lei, a
extinção das aposentadorias de juízes classistas da Justiça do Trabalho.........................................................- ...... .
Dissertando sobre as crescentes preocupações do
empresariado_ brasileiro_ __com a estabilização e crescimento da economia do País. ················-···························

FLAVIANO MELO
Parecer n2 121195. da Comissão de Relações Exteriores e DefeSa Nacio_nal, sobre o PDL ff!. 94194 (o!:
409194. na origem)? que aprova o texro do Acordo, por

49

169

..
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troca de Notas Reversais, estabelecendo a lotação de
lnteramericana sobre Conflitos _de_ Lei em Matéria de
fimcionários, consUlares brasileiros em COnsuladoS -da-Sociedades Mei'cantis, concluída em Montevidéu em
Argentina e de ftmcioriários· ConSulares arg"entinos eni
815n9..••.••••.•..• - ....:.~~----·······------··----__
Consulados do Brasil, celebrado entre o Govemo da ReCongratulando-56 com o Senador Joel de HOilanpública Federativa do Brasil e o Governo da República
da. Aparte ao Sen. Joel de HoUanda. ..... ~··u........_
...............
Argentina, em Buenos Aires, em 2615/93. ....................... -- _9 _GERSONCAMATA FREITAS NETO
Discutindo o PLC r{!- li 0/94 (n• 1.339191, na oriParecer n2156/95, da Comissão de Assuntos Ecogem) que concede adicional de periculosidade aos carnômicos, sobre o PLC ~ 201193 (o!! 440-C/91, na oriteiros, alterando o art. 193 da Consolidação das Leis do
gem), que torna obrigatória a existência de instrumentos
Trnbalho.•.....................•.....••----------·-··--Emenda rf!. I._ que dá nova redação ao PR ~
de mediação nos postos de revenda de gás liquefeito de
petróleo para uso doméstico- ..........•........ ;.... ~...................
- _--f51
42195; de ã.útoiia do Sen3dor Odacir SOares,-que acrescenta parágrafos ao art. 383 do Regimento Interno do
SoliCitando providências do Governo Federal e
dando sugestões a este de como melhorar o setor de
Senado Federal ····································-····-··-····--·-transporte e energia. no processo de desenvolvimento da
Emenda n!!: 1, que acrescenta parágrafo ao PLC n2
região sul do Piauí..............•.: .........:•.-.... ~ ......•..........:.:......
329
119/92 (n2 5.861, na origem), qué dispõe sobre a habilitação para Conduzir ciclomotores ........................ - ..... ,_.. ..
GERALDOMEW
Encaminhando à votação o PLC n• 99/94 (n•
Defendendo a implantação -de reformas na admi1.710/91,-na origem), que dá nova redação ao paráglafo
nistração da política ecooômica de fonna contínua e
único do art 513 da Consolídação das Leis do Trabalho,
adequada às necessidades do momento. Aparte ao Sen.
Lauro Campos. ..••.•.....•....................................................
36 aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452, de 1/5/43, transformado em alfuea f ............. ~ ............-·--··----·-·-···
Ressalvando a importância de se discutir o projeEncaminhando à votação o PLC ff!: 33..94 (n2to de lei de patentes para que este se institua nó Brasil.
Aparte ao Sen. Roberto RequiãO. ...................c..........-.•..:.
49 786/91, na origem), que-disciplina a liberdade religiosa.
regulamentando os incisos VI e VII dO ãrt.- 52- da CoitstiConcorda:Õ.do com o Senador Roberto Requião
com relação à questão de preservação da natureza- Apartuição Federal ·---····--··········································-49 Gll.BERTO MIRANDA
te ao Sen. Roberto Requião............•..............•........:........
Defendendo as privatizações e chamando a atenParecer n°157/95, da Comissão de Assuntos Econômicos, ao PLC n2 3194 (~ 379/91, na origem), que
ção para os pontos significativos pãfa o Brasil; da entrevista do privatizador-em-chefe das empresas da antiga
dispõe sobre o processo de questionamento da legitimiAlemanha Oriental, o Dr. Dick:erhof. ..............................
dade das contas dos municípios (Constituição Federal,
art. 31, § 3') ....................................................................... -- 151
Requerimento n" 545/95, de informaçãO ab Ministro das Comunicaçõesy acerca de irregularidades. imParecer n2 159/95, da Comissão de AssWltos EcoPi:áacfaS Pelo iiõticiário da imprensa ao acOrdO da eiÍ:tprenõtuicos, sobre o Offcio "S" n" 8195 (Offcio PRESI 951522, de_1413/95, na origem), eneaminhando ao Senasa estatal de Telecomunicações do Estado do Rio de Jado Fedetal solicitação da Prefeírura Municipal do Estado
neiro - 1ELERJ com a telelista_ Editora Limitada para
do Rio de Janeiro com o objetivo de retificar a Resolupublicação das listas telefônicas dO Rio.................·-···-·Requerimento n" 546195, de informaçãO a<> Mição ~ 2195~ do Senado Federal, que autoriza a emíSsãc>
de Letras Financeiras do Tesouro do Município, destinanistro da Marinha, sobre o número atual de oficiais do
das ao giro de sua dívida vencível no 12 semestre de
quadro ativo e de funcionários do quadro administrativO
1995 .......................................- .•··-··--··----·-~153 da Comissão NaVal Brasileira na :Europa --CNBE e suas
evolUções enlle 1990 e 1994; e. detalhes acerca das desPR n2 45/95, que retifica o conteúdo da alínea g
do art. 2!' da Resolução n" 2, de 5/1/95, do Senado Fedepesas de manutenção, funcionamento e aquisiÇão de
equipamento naval efewados -através_ da CNBE..._.......... ..
ral, que autoriza a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro a emitir Letras Fmanteii'as do Tes_ouro do MunicíRequerimento~ 541195. de informação ao Ministro da Aeronáutica, sobre número atiial de oficiais
pio -LF'Th-1-Rio, destinadas ao giro de sua dívida vencí154 do quadro ativo e de funcionários do quadro adminisvel no 12 semestre de 1995.................................................
trativo da Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa
Associando-se às obseiVações feitas pelo Senador
-CABE e suas evoluções entre 1990 _e 1994; e. detaFernando Bezerra. quanto à economia brasileira. Aparte
ao Sen. Fernando Bezerra..._ ................................ - .......... - 171 lhes acerca das despesas de manutenção. funcionaTratando da crise da indústria açucareira no Bramento e aquisição de equipamento aeronáutico efetuasil. ····--··-·-···--··-------·--·······-····-····--······---173 dos através da Cabe.----·---···-·.. ·-----··---·--- ~
indagando quanto ao aspecto pro<:esSual da prisão
Requerimento ~ 548195, de informãçâo ão Ministro da Fazenda, a respeito dos Encargos FmanceiroS'
do Presidente da Vasp, Wagner Canbedo. Aparte ao
Sen. Júlio Campos.............................................................
219_ da União/ReCUrsos SÕb Supervisão do Ministro da FaParecer rfo 172195, -da ComisSâo.de-RelaÇões Ex.zenda. consignados no Orçamento da União de 1995......
. teriores e Defesa Nacional,. sobre o PDL ~ 24/93 (112
Refutando a cláusula da Declaração Unive7sai dos
Direitos Indígenas, qu-e concede aos índios o direito à
230192,. na origem), que aprova o texto da Convenção
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368

98

342

342

343
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autodeterminação e propondo medidas para evitar o desaparecimento das comunidades indígenas do Norte ...... .
Acusando o Senador Sebastião Rocha de desconhecer os assuntos referentes ao Projeto Sivam. Aparie
ao Sen. Sebastião E.ocha. ···············-~-------·GILVAN BORGES
Demonstrando o dever de apoio e contribuição
dos legisladores, às propostas e iniciativas govemamen- -tais que visem à uma verdadeira democracia social........ .
Registrando seus compromissos de luta junto ao
Governo Federal? para a solução dos problemas e para o
desenvolvimento da região amazônica e do Estado do
Amapã. ·······-·-··-·--·-----·-·--··-·----'Parecer n" 155/95, da Comissão de Assuntos Ec<r
nômicos, sobre o PLC n• 103/91 (n2 553/91, na origem),
que isenta do pagamento anual da taxa de inscrição prevista no Decreto-Lei fi! 221, de '2f3fl167, as embarcações
de pesca de até 10 (dez) metros de comprimento.·········:~--~-
Comunicando o falecimento de um dos pioneiros
na formação do Estado do Amapá., Arinaldo llaiTeto.......

374

381

113

113

!51
210

GUILHERME PALMEIRA
PR n" 43/95, que dispõe sobre a utilização ·da fr<>ta de veículos oficiais do Senado Federal••...............•..•...•

25

Repelindo_as acusações feitas pela Rede Globo de
Televisão e parte da imprensa nacional, de que ele e outros senadores estariam "fazendo turismo à custa doErário Público", em referência à viagein realizada por eles a

Madri ......................--·----·--·-·-----·-· ..

137

HUGO NAPOLEÃO
Parecer n" 122/95, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. sobre o PLC n2 96194 (~
426/94, na origem), que aprova o texto do Protocolo de
Reforma da Carta Oa Organização dos Estados Americanos (Protocolo de Washington), írrmado em Washing- .
ton, em dezembro de 1992, por ocasião do XVI Perfodo
Extraordinário de Sessó<s da Assembléia da OEA. .........
Re4uerimento ~ 456195, solicitando que seja ouvida,. além da comissão constante do despacho inicial de
dislri.buição, a de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o PLS n" 36/95, que alteia a redação da alínea a do §
2•do art. !•do llecret<>-Lei n" 2.120, de 14/5184............ .
Requerimento n" 461/95, de homenagem de pesar
e de apresentação de condolências à família de João
Emilio Falcão Costa Filho e ao governo do Estado Piauí,
em razão do falecimento desse jornalista e homens públicos. ------······---·····--·····--···-.-..---···~Discutindo o Parecer n" 64/95, da Comissão Diretora, qne conclui favornvelmente à Indicação n" 1/95, de
autoria do Senador Epitacio Cafeteira. propondo que as
novas instalações da Subsecretaria de Assistência Médica e Social recebam o nome de "Senador Lomival_Baptista"......•....•. --------·-·-·-·····.,···-········.,-

HUMBERTO LUCENA
Parecer n• 113/95, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o PDL n" 27/93 (n•
169-B/92, na origem), que aprova o texto do Acordo de
Cooperação Judiciária em Matéria Civi4 Comercial,

Pág.
Trabalhista e Administrativa, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Argentina, em 20/8/91. ···-··----·-·--···-----...----.-···-Defendendo a necessí{lade urgente_ da instalação
da Defensaria Pública da União. Aparte aõ Sen. Valmi_r ·
Carnpelo ...........- - - - - - - - - - · -..- - · - ·
Defendendo a preservaç.ão do Instituto de Previdência dos Congressistas. -··········-·--····----~
Analisando a atual situação financeira mundial....
Opinando sobre a questão dos capitais especulativos..Aparte ao Sen. Esperidião Amin. ·········-············-Opinando sobre a questão dos capitais especulativos. Aparte ao Sen. Esperidião Amin. (Republicação) ....
· Analisando a atua1 situação ímanceira mundial.
(Republicação) ............- - - - - -..- - - - · - - ·Requerimento n" 503/95, de informação ao Ministro da Previdêncíã Social, sobre as receitas arrecadadas e as despesas gastas referentes aos benefícios da
Previdência Social. ·-············-----·----------···
Homenageando_ postumamente o ex-Deputado,
Fernando Pardo Carrilho Milanez .......................... - Requerimento ff! 537/95, de infonnação ao Ministro da Previdência Social, sobre as receitas arrecadadas para cobrir as despesas com o atendimento médicohospitalar e a assistência social da Seguridade Social.....
PLS n" 120/95, qoe altera a Lei n" 8.'1;77, de
5/11/93, que estabelece diretrizes para a consolidação e
o reescalonamento da União~ de dívidas internas da administraçãO direta e indireta dos Estados, do Distrito Federal e dos MunicípiOs ..•-~~---····--··-·--····-PR n" 49/95, que altera a Resolução n• 11/94, do
Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externos dos Estados, do Di.stritó-Federal.
dos Municípios e de suas autarq~. incl~ve concessão de galantia:s, seus limites e condições de autorização ...........c......... _____, _ _ _ __ ______ , ___ , .. ..

_10 . IRIS RESENDE
PR TI?- 47/95, que suspende a exeçução das ex-:
pressões "vencimentos", "salários", "gratifi.Cações" e "remunerações em geral", contidas no art. J.!! da Lei ~
1.016, de lfl/87,doMunicípiodo Rio de janeiro.········~--
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39
132
136
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.253

279

340

345
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.JÁDER BARBALHO
Parecer n" 144195, da Comissão de Constituição,

_ Justiça e Cídad_~ sobre o Ofício- rP 27/87 (Ofício ~2:
!3l·PIMC, de 16/11182, na origem), do Presidente do
.Supremo Tn"bunal Federal, encaminbando ao Senado
83 Federal cópias das notas taquigráficas e do acórdão proferido pelo Supremo Tn"bnnal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n" 94.704-3, o qnal declarou a inconstituciOnalidade do inciSo IV do art. 47 da Constituição do- Estado do Maranhão. ·····-~····-·----···-... ---~-

22.

Declaração de voto ao PLC n.& 87/92, que dá nova

89

redação ao art. 501 do Códígo de Processo Penal.......... ..
_
Alegando caber ao Presidente da República a implementação do seu programa de governo e de suas propostas. Aparte ao Sen, Pedro Simon ...................... _ _
Saudando o discurso do Senador Sebastião Rocha, por dar a oportunidade ao Senado- d~ demonst:rar

258
326

vm
Pág~

Pág.

sua preocupação e interesse pelo tema do Sivam. Aparte
Tratando da crise da indústria açucareira no Braao Sen. Sebastião Rocha.................................................. .
384 sil. Aparte ao Sen. Geraldo Melo ......................................
JEFFERSON PERES
Registrando o transcurso do 7ft!. aniversário de
fundação do matutino Jornal do Commercio, de ReciMensagem n!!: 113195~- sufiritetendo à deliberação
fe. j_untamente com o seu orgulho e do povo pernambudo Senado Federal a escolha do Sr. Alexandre Addor
cano por esse órgão........................................ ~................. Neto, Ministro de Segunda Classe, da carreira de DiploLouvando a decisão do Presidente da República
mata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junde promover um governo itinerante, baseado na discusto à Republica de Angola. ..••..•...................•...•......... - ...... .
são e na solução dos problemas com as próprias autoriParecer n' 141195, da Comissão de Constituiçãó;Justiça e Cídadania. sobre o PLC rf!. 309/93~ que acresdades locais comperentes ...............--····--··--------·Congratulando-se com a direção da Sudene pela
centa parágrafo ao art. 235 daLein'5.869';de lllln3Código de Piocesso Civil ................................................. .
21 iníciativa de criar a Comissão para o Desenvolvimento
da Zona da Mata Nordestina......................................~.... ..
Requerimento n' 446195, de iilformaçãó 3D MiRegistrando as manifestações po-sitivas da visita
nistro da Fazenda,. sobre o comércio ilegal de mercadodo Presidente da República ao Estado de Pernambuco.
rias•••....-··---••••••-•Mn--- - 26
Aparte ao Sen. Pedro Simon ............................ - .............. ..
Discordando a respeito do caráter compulsório
das contribuições para o lnstiruto de Previdência d?s _
JONAS PINHEIRO
CongressiStas. Aparte ao Sen. Naóor Júriior..............•...•
39
Apoiando a proposta da Senadora Benedíta da
Preocupando-se com a questão da desestabiliza- _
Silva. Aparte à Sen. Benedita da Silva............................ ..
ção do Governo no sistema presidencialista. Aparte ao
Rechaçando a ação do Governo de noticiar que
Sen. Roberto Freire. .................:.~.~:... :.:~ ....:~ .••...........•.•. 53 com a derrubada do veto presidencial relacionado à agriAlmejando que se concretize as promessas feitas
cultura, ocorrerá a falência do Banco do Brasil e a extinpelo Presidente da República em sua visita à Anlazônià.
ção dos fmanciarneiitos
a agricultura. .......................
Aparte ao Sen. Coutinho Jorxe. ................................:._..
72
__ Referindo-se ao projeto de iniCiativa privada da
'
Discuti.ndÔ o Parecer n2 64J95, da Comissão Dire.:.
"Hermasa Navegações da Amazônia S.A e o Grupo
tora. que conclui favoravelmente à Indicação n2 1195, ~~ _
Maggi Ltda.", que visa em pan::eria·com o poder públiautoria do Senador Epitacio ·Cafeteifà. prOpondo que- as
co, uma solução alternativa parn o retrógrado sistema de
novas instalações da Subsecretaria de Assistência Méditransporte dos produtos agrícolas da chamada "agriculca e Social recebam o nome de "Senador Lourival Baptura de fronteira" .........................................._.~.. ·······-··· _
tista" ..................................................... _.................. - .... ..
89 JOSAPHAT MARINHO
Mensagem n' 114195 (n' 382195, na origem), subParecer n• 133195, da Comissão de Constituição,
metendo à deliberação do Senado Fedexal a escolha do
Justiça
e Cídadarua, sobre o PLC n' 52193 (n' 255/91, na
Sr. José Viergas Filho;Miilistro-de Primeira Classe da
origem)~ que dispõe Sobre a sUcessão -de bens de estranCarreira de Diplomata, para, cmnulativamente com o
geiros. situados no Brasil....................................... - ...... _
cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Dina- _
Parecer~ 134&5. da Comissão de Cõnstituição.
marca, exercer o cargo de Embaixador do BraS:il_ii}.Dto -~ _
Justiça
e Cidadania, sobre o PLC n' 67/93 (n' 2.557192,
143
Republic~ da Lituânia. ··································-·········~ ..••.. ~.
na origem), que dá nova redação ao art. 1% da Lei n 2
Mensagem n' 115195 (n' 383195, na otigem), sub-5.869, de 1111n3 do Código àe Processo Civil. ···········metendo à deliberação do Senado Federal a escolha do Sr.
Marcando um aspecto da crise na economia agríGilberto Coutfuho Paranhos Velloso, Minislro de Priineúa
cola e agro-industrial ........................................ :..':_"~-····-Classe da carreira de Diplomata, para exercer o C3IJlO de
Parecer n2 1611:>5, da Comissão de ConstitUição.
144
Embaixador do Brnsiljnnro à República do Chile.·······-·····
Justiça e Cidadania sobre Ofició "S" Ii!45194 (Ofício n2
PLC n& 30J95 .(~ 281&3. na origem). qUe aprova
38194-PIM/C, SI'F, de 22/4194, na origem), do Presideno texto da Convenção Interamericana sobre Personalidate
do supremO Tribunal Federal, encaminhando ao Sede e Capacidade de Pessoas Jmídicas no Direito Internacional Privado, concluída em La Paz. em 24/5/84 ....-........
148 nado Fedexal cópia do acónlão proferido por aqnela corte nos autos do Recurso Extraordinário ~ 145018~5/21 o.
JOÃO FRANÇA
- --que declara iilconstituci:onalidade da Lei If!. 1.016. de
Protestando contra os cortes eferuados pelo Miln /87. do Município do Rio de Janeiro. para o fim prenistro do Plan~amento. José Serra. nõ Orçamento da
visto no art. 52, X, da Constituição Faderal. .....•...............
União paral995 .••....•.•..........•..•..........•.............................
193
Parecer n2 162, da Comissão de Constituição. JusRequetendo a transferência do projeto da Zona
tiça e Cidad3.nia, sobre o Ofício "S" n' 3195 (Offcio n'
Franca de Pacaraima para Boa Vista, capital do Estado
130-P/MC, S1F, de 2319194, na origem), do Presidente
de Roraima. a fim de dinamizar o- desenvolvimento dado Supremo Tribunal Federal, comunicando ao Presiquela região......................................................•...............•
328 dente do $e;nado _FedernJ.. que o Recurso ExtraordináriO
JOEL DE HOLLANDA
.
n2 177296-4/21 o. aquela corte declarou a inconstitucioHomenageando o Senador Roberto Requião.
nalidãde da expressão "avulsos autónomos adminístraAparte an Sen. Roberto Reqnião. ................................... .
53 dores", Conlida no inciso I do art. 32 da Lei n2 7.787/89..
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PR ~48195, que suspende'a execução da expressão "avulsos, antônomos e administradores", contida no

art 3"daLeiff'7.787/89 ..............••___________ _
Parecer n2 165195, da Comissão -de Coostittlição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC ff' 117192 (ff'
4.807190, na origem), que converte em Memorial da
Medicina Brasileira o Memorial da Medicina. instalado
no prédio da antiga Faculdade de Medicina do TerreirO
de Jesus, na cidade de Salvador, Bahia..•••.............. _•. _
Parecer n2 I 69195, da Comissão de Constittlição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC ff' 79/94 (n" 2.114B/91, na origem), que dispõe sobre a assistência do advogado no inquérito policial. ··············-·---····--
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Requerimento n2 455195, solicitando que seja o:uvida. além da comissão constante do despacho inicial de
distribuição. a de Serviços da lnfra·Estrulllra, sobre o
PLS ff' 36195, que altera a redação da alfuea a do § 2• do
. 69

Mariz ···················----·····--·····---·- -~ . 303.
JOSÉ ALVES
Analisando a situação que--a calamidade da seca
tem provocado em Sergipe, e seus efeitos no êxodo rural_
e na atividade agrícola. .............•....•• __ •.••••-----230
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
Advertindo o Governo em relação à sua decisão
de elevar a aliquota do Imposto de Importação.···'--··-276
JOSÉBIANCO
Destacando· a importância da presença do Presidente da República na região amazónica e propondo a
criação de um debate que vise às soluções dos problemas amazonenses. Aparte à Sen. Marina Silva. ...............
127
AssOciando-se ao Senador Jonas Pinheiro. Aparte
ao Sen. Jonas Pinheiro. ···········--·------·-···--· :
310
JOSÉ EDUARDO DUTRA
Requerimento n• 448195, de informação ao Mi·
nistro da Fazenda. solicitando detalhes acerca do Programa Nacional de Desestatização•..---···-···---·. 40

Discutindo o PLC ff' 110/94 (ff'

l.3~9/91,

na on·-

gem), que concede adicional de periculosidade aos car-

teiros, alterando o art. 193 da Consolidação das Leis do
Trabalho.····-·-·······-···---·-----·---Surpreendendo-se com a notícia publicada_ 119 _

Correio Braziliense de que o Governo quer acabar com
a figura dos direrores eleitos pelos funciomúfos das esta·

tais.······---·-··---·······-·-·-···---·····---·
Requerimento ff' 515/95, de informação, por
meio do Ministro da Fazenda. solicitando o conteúdo integral da ResolUção rf!. 814/93 da Comissão Especial de

Recursos.·······-···-·····-···----·---·······-·--·····
Parecer n! 198/95, da Comissão Diietórã. apre-:
· sentando redação fmal do PLC ff' 99/94 (ff' 1.770191, na
origem). que acrescenta alínea ao art 513 da Consolida-
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JOSÉ FOGAÇA
Enfatizando a diferença da opção entre um siste- .
ma de concessão e mn sistema de privatização feita pelo
Governo. A·········~·-·---·-----·····-·-----·-·
Esclarecendo o fato de que os custos do financi,a_mento Para a agricultura brasileira telão que ser retirados do caixa do tesouro. Aparte ao Sen. Osmar Dias ..... .

_54
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JOSÉ A.GRIPINO

art !•do Decreto-Lei ff'2.120, de 14/5/84. .....................
Indicação ff' 4/95, que propõe que a ala onde es·
tão localizados os gabinetes de números 1 a 3 do Edi[cio .~cipal - térreo, seja denominada "Ala Dínarte

ção das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei rf!.
5.452, de 1/5/43. ··-···-·--······--·····---····--
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go de algemas. ·························---····-·--··---·-·
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JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
Referindo-se à iniciativa do Governo de taxar veículos particulares legalmente embarcados, como uma fa_lha ~ ~u p~ama de manutenção da establlização
eronOIIllca do Prus. ··-·········~·····--········---~······- JOSÉSARNEY
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Comunicando a prisão do Geru:rai OlusCgun Oba-

saojo? eX-Presidente da Nigéria. ........•~·--··-.. ·-·-·-·Requerimento n2 461195. de homenagem de
pesar e de apresentação de condolências à famnia de
João EIIll1io Costa Filho--e aõ GOvernO do Estado do
Piauí~ ~ razão do falecimento desse jOrnalista e homem p11blico. ··-··--·---··----.:.:•.•.---:.-~,....
JÚUOCAMPOS
Requerimento n.!! 469/95, de ínformação ao
Ministro da Fazelida, sobre valores em d.ólar, repassados pela Secietaria do Tesouro Nacional ao Banco do
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Brasil.···············-·---····---····---··---·
L3mentandõ o fechamento do mercado brasileiro
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de seguros frente ao mercado segurador mundial.······-···
Requerendo a implantação de uma- política modema e racional para o se tor de nuismo no Brasil. .....•.•. --

191
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192

Indignando-se com a ação interesseira e arbitrária
da Justiça de SãO.Paulo_de levru::_à prisão o enipresárioWagner Canbedo, Presidente da V:isp, por motivos de

dívida. ···--··-··--·---··--·-··---·----··
.JÚNlA MARISE.
- HQ~geando o médium brasil~o. Cbico Xavier. em r3zão da data do seu natalício .•..........•,.•___ _
Compartilhando das mesmas opiniões da Sena281 dora Marina Silva a respeito da visita do Presidente da
República à Região Amazônlcà Aparte à Sen. Matina
Silva.········-··-··--····---··----····-----··-Opondo-se à reforma da Previdência Social pre296 -gada pelo Governo, JX)is desrespeita os direitos dos cidadãos••••.•••.------···--·····----··-------···
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223

Emenda n2 1, que dá nova redação ao PLC o.!!
113/93 (n• 1.918191, na origem), que disciplina o empre·
go de algemas. ·········-········-·······-----·-·---··Emenda ff' 2, que dá nova redação ao PLC ff'
113/93 (ff' 1.918191, na origem), que disciplina o empre·

Homenageando postumamente o ex-jornalista mineiro, José COsta.......... :.: .•..••..---·-··---~ •.-.:......:....::-_Criticando a maneira pela qual o Governo trata o
Estado, que, ao invés de refonná-lo visando aos iriteres_ses da Nação, o faz segundo seus próprios interesses,
como é ocaso da priVatiZação das ferrovias.········-·-······
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Encaminhando à votação o PLC n~ 99/94 (ri2
1.770/91, na origem), que dá nova redação ao pãrágrãfo
único do art. 513 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovado pelo Decreto-Lei~ 5.452, de 115/43, transformando-o em alínea r.........~·····----··-----~
LAUROCAMPOS
Parecer Ji!. 131/95, da Comissão de _Consti_tuiçãOJustiça e Cic!3dariía, sobre o PLC fill29/92 (n" 1259/91,
na origem), qUe denomina "Pompeu de Souza" a Facu1dade de ComunicaçãO -da Universid<ide de Brasília UNE. ··················-----··-------··-----Denunciando a abertura da economia brasileira às_
importações subsidiadas. ·-·-·-··--·--····--Defendendo a privatizaÇão da Previdência -SÕcial.
Recurso~ 1/95, solicitando que o_ Oficio_ "S" n.264J90, que requer autorização para qUe o Estado da Bahia aliene terras de sua propriedade à sociedade "Companhia de Seguros Aliança da Bahia" no limite de 8.735 -·
hectares, seja também submetida ao Plenário ........... ---··
Discord3ndo do caráter arbitrário da prisão do
Presidente da Vasp. Wagner Canhedo. Aparte ao Sen.
Júlio Campos..·--·---·---·--··-----··--· --'-LUCÍDIO PORTELLA
~
Tratando da questão do fechamento de agências
bancárias federais em alguns municípioS-d6 País.··········~· .
LÚCJO ALCÂNTARA
Parecer fi! 124195, da Comissão de Constinüção,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n• 9/91 (n" 4.787/90,
na origem), que autoriza o Instituto de Administração
Fmanceira da Previdência e Assistência Social a doar ao
Governo do Estado do Rio de Janeiro o imóvel que especifica. -----····--··--···-···-···-···-~
Parecer n" 125/95, da Cornisslio de Constírniçlio,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC o!! 58/91 (~ 81/S7, na
origem)~ que autoriza o Instiru.to N acionat de Colonizaçlóo e Reforma Agrária - INCRA, a doar o imóvel que
menciona ·-··········---·--·---·-----·--- ·
Defendendo a necess_ida4e da instalação e de uma
definição da Defensoria "Públi~ da União. Aparte ao _
Sen. Valmir Campelo. ..... ·····-·-·_.: __________
. -·"- Comunicando que apresentará um requerimento à
Comissão de Constituição, Jus6ça e Ci~ que ttatacá. da oonsulta sobre a tramitação da proposta de emenda àConstilllição••........--·-·---··--····--·-·-···Reforçando as preocupações do Seruidor F~do Bezerra. Aparte ao Sen. Fernando Bezerra..•........•Analisando a questãO dos gastos e do financiamento, no que diz respeito à estrunua organiz3.cional da
saúde. .........•------·····-·-··---··------·--·LÚDIO COELHO
Pare<:\'" ri' 1!7/9!i, da Cornissiio de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. sobre o_ PDL n! 16194 (n!
341193~ na origem). qUe 3f)rovao texto do Acordo sobre:
Cooperação Turística. celebrado entre o Governo da Re. pública Federativa do Brasil e o Governo da Rep11blica
do Chile~ assinado em Santiago. em 26/3193._•..... ·-··~-
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PronWJciando-se a respeito da importância que
teve. para o Brasil, a agricultura e do tratamento indigno
que lhe vem sendo dispensado .... ········------~•"-Parecer ff!: 187/95, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o PDL ~ 52J94 (n2
118/91, naorigem), que aprova o Acordo-Quadro de
Cõoper.iÇãÕ celebrado entre o Governo da RepúblicaFederativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa,
- assinado em Brasília. em 7/5/91 ···············-------Requerimento n2 522195, solicitando esclarecimentes sobre os gastos efetivamente realizados com a
manutenção dos apartamentos loca.lizados na SQS 309 ... _
Requerimento n" 553195, de infotinação ao Mi·
nistro da Fazenda. acerca do montante do endiVídamen.to
agrícola; quem são os deve40f!!S inadimplentes e a que
tipo de plantio foram ou criação se destinaram os recurses não pagos ao Banco do Brasil e outras instituições
_ fmanceiras qliciais e priVadas.···············~----·
· MARINA SILVA
Cuidando para que o PaíS- não ceda àS pressões
dos Estados Unidos e entregue o patrimônio e a reserva
da Nação na questã9 da Lei de Patentes. ···-···-----Relatando sua satisfação com a visita-do Presidente da República à Região Amazónica, pela riqueza de
propostas colocadas para o desenvolvimento da Região ..
Destacando um aspecto positivo da viagem do
Presidente da República à Região Amazônica Aparte ao
Sen. Adernir Andrade.......... ·--·------·-~Reclaffiando os assassinatos do engenheiro acreano, que participava da comissão de licitação do canal da
maternidade,. e do Governador do Acre. ···--·----R~felindo-s.e ao ~ cumprimento, principalmente do Norte e do Nordeste, das recomendações da OrganizaÇão Mundíal de Saúde. Aparte à Sen. Benedita da
Silva ····:·······--.---~··------.---•-.;.·--·····---MARLUCE PINTO
Parecer n" 118/95, da Comissão de Relações Ex·
teriores e Defes:a NacionaL. sobre o PDL n2 65194 (~
· 427-A/94, Qa origem), que aprova o texto da Convenção
sobre Cooperação Internacional e Proteção de Crianças
_e Adolescentes em matéria de Adoção Intemaciqnal,
concluída em Haia, em 2915/93 .••-···········-----Parecer If!: 123195. da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o PDL ri' 97/94 (n•
430/94, na origem), que aprova o texto c;!o Acordo de
Cooperação Turística. celebrado entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo da ~epública
da Costa Rica. em Brasília. em 3JJ5/93_ ·-···········--RegJ.straDcto ser Possível a instalação do Banco do
Povo na Amazônia, sem a necessidade de grandes verbas.AparteàSeo.MarinaSilva. ···············---·---Discorrendo sobre _a regulamentação da Lei rf!
_8.25.6. de 25/11191. que criou as áreas de livre comércio
em Pacarairoa e BollÍnn. no Estado de Roraima. .............PLS n2117195, que dispõe sobre o seguro de créditos às microempresas e às empresas de pequeno porte.
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Roraima, Ottomar Pinto, nos-EstáClos Unidos. ··············~
MAURO MIRANDA
Saudando o Senador Jonas Pinheiro. Aparte ao
Sen. Jonas Pinheiro. -~----····--·~··-·-···---Requerimento n• 551195, de infonnação à Companhia Vale do Rio Doce, sobre as razões que levarnm a
mesma a aumentar. em 25%. as tarifas de transporte no
Corredor Centro-Leste. ··········----·····--·-···--~···
Requerimento n' 552195, de informação à Rede
Ferroviária Federal, a respeito das razões que levaram a
mesma a aumentar, em 25%, as tarifas de transporte no
Corredor Centro-Leste. ····-··········---··---·---- _
Manifestando sua preocupação com os amnentos
inopinados impostos pela Companhia Vale do Rio Doce
e pela Rede Fenoviária Federal às tarifas praticadas no
Centro-Oeste para o transporte da atual safra agrícola. ..
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Defendendo a preservação do Instituto de PreVi:.
dência dos Congressistas. ·············----····----Defendendo a preservação do Instituto de Previdência dos Congressistas. (Republicação) ··················-···
Almejando que o Presidente da República tome
Conhecimento dos problemas enfrentados pelo Acre. por
meio do Governador do Estado. Aparte à Sen. Marina
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Silva.·················-·----····----·---·-·----
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reção? cheíta ou assessoramento que menciona. ········-Alertando a Nação para os graves problemas en-
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PLC n2 45/95, que fixa a remuneração dos cargos
em comissão e de nab.lreza especial e das funções de di-

na origem), que adapta normas de direito proceSSual ao
disposto no inciso XI do art. 24 da ConstillliÇão Federal
Parecer n' 14S/95, da Comissão Diretorn, apresentando redação final do PDL n" 51193 (n" 239193, na
origem), que aprova o texto da Convenção Interãmericana sobre Normas de Direito Internacional Privado, celebrada em Montevidéu, em 8!5n9, na II Conferéucia
Especializada Interamericana.,. sobre Direito Internacional Privado (CJDIP-II), com base em projeto elaborado
pela Comissão Jurídica Interamericana. ············----··
Parecer Íl'- 149/95, da Comissão Dir~ apresentando redação final do PDL n" 61193 (n" 185192. na
origem), que aprova o texto do Convênio de Integração
, Cinematog!áfica Ibero-Americana. assinado em Caracas. em 11/11/89, pelo Brasil e pelas Repúblicas Dollli-

nha e México. ··---·---·---·····-··-···--·····-.:...---·-·

Criticando o Poder Judiciário. Aparte ao Sen. Antonio Carlos Magalhães.. ·················--··----·~···--·
Queixando-se da publicação de um artigo sobre
um parecer seu, a ser apresentado, sobre o Projeto de Pa-

tentes.········-·-··----···-······--··-··-----···---

NABOR JÚNIOR

frentados pela população e pela administração estadtihl
do Acre. .............:.........·--··-····--··--,---····-Parecer n" 174/95, da Comíssão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o PDL n2_ 29/93 (n!!:
216-B/92, na origem), que aprova os textos da Convenção Intemácional para a Prevenção da Poluição por Navios, de 1973, de seu Protocolo de 1978. de suas Emendas de 1984 e de seus Anexos Opcionais nr. IV e V . .....
NEY SUASSUNA
Parecer n2 136195, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. sobre o PLC n" 95193 (n' 3,588189,
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nicanas, Argentina, Colômbia. Cuba,. Equador, Nicarágua, Panamá,. Venemela.,. Peru. Bolívia, Reino da Espa-

QueiJ<ando-se da nota lançada pelo Jornal do
Brasil a respeito do desembarque do ex-GoVernador de
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Parecer n• 150/95, apresentando redação final do
PDL n' 54194 (ri' 215192, na origem), que aprova o texto do Acotdo no Campo da Cooperação Cultural celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Hungria, em 19/3192,
em Bra511ia. ......................·---·-·····---·-··---·
Parecer o!! 151/95, apresentando redação final do
PDLn"56194(n'285/93, na origem), que aprova o texto
da Convenção sobre o Esraroto dos Apátridas, concluída
em Nova Iorque. em 2&9/54. ·················--:--·-·-·-·
Parecer n• 152195, apresentando redação final do
PDL n!!: 86/94 (n2 261193. na _origem). que aprova o texto
do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo sob[e
Transporte Marítimo celebrado entre a Rep6blica Federativa do Brasil e a República Federativa da Alemanha.
em 17/11/92,emBrasília. ....................... - - - · - · · - ·
Parecer n' 153195, apresentando redação final do
PDL ne: 95194 (n!!410194, na origem). que aprova o texto do Acordo sobre o ExercíciO de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático,
Consular. Administrativo e Téarl.co, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Eqnador, em Brasnia. em 2:2/6/93 ........
Parecer n' 154195, apresentando redação final do
PDL n• 3195 (n2 133191, na origem), que aprova o texto
_do Acordo de Cooperação para a Redução da Procura,
Combate à Produção e Repressão ao Tráfico_ llicitO de
Drogas e Substâncias Psicotr6pic3s., celebrado entre o
GoveqK> da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Portuguesa. em Brnsnia, em 7/5/91. .......... .
ODACIR SOARES
PLS ~ 105195, que autoriza o eXame do moVimento das contas 9ancárias de servidores públicos e pessoas que contratarem com a Administração Púl?~ca.. ..... .
_)'LS n" IQ6195, que dispõe sobre a criação do
"Dia Nacional do Si:ilitgueiio". ____..:._-_ _
PLS n' 100/95, que dispõe sobre o cancelamento
·de peoas disciplinares aplicadas a servidor público federale sobre o abono de faltas. ··········-····----·-··PLS ~ 108195. que 'institui ci Programa de Implantação das Reservas Extrativistas. ················--PLS n" 114/95, que regulamenta o art 243 e seu
parágrafo Uitico das Disposições Gerais da ConstituiçãO
FederaL ····························-·-·-··-·----·----PLS #115195. que define os casos deldenúfici.:
ção ériminal previstos no art. 52, inciso Lvm:. da Constilllição Federal. ...........-·············-··-······---··-····PLS n" 1!6195, que dispõe sobre a concessão de
créditos. subsidiados às empresas que estão sendo privatizadas ou a seus controladores .................. _____ .....

- . .22
97

97

122

.122

123

123

123

105

106
100
100

203
205

XII
Pág.

Analisando a atual sinraçãO de crise da cultura ca~
caneira nos Estados da Bahia e de Rondônia. . •...........-.... OSMARDIAS
Aparteando o CÜSCUISO do Senador Roberto Requião para exerilplificar corri oS prOjetOS de patentes, Lei
dos Cultivares e o que trata da transferência de embriões. _
Aparte ao Sen. Roberto Requião•............. -: ................ ._.... _
Destacando o fato de o Estado de Santa Catarina
haver contribuído para o desenvolvimento da principal

região agrl'colado Parnná. ..............................:.................
Comunicando a suspensão do Banco do Brasil
das operações de créditos de custeio e investimentos, em
função da derrubada do veto pelo Congresso Nacional,
doarll6 da Lei de Conversão da URVparao ReaL ......-Denunciando a hipocrisia que reina entre as atirudes geradas com a derrubada do veto referente ao Projeto de Lei de Conversão n!: 11194, que estabelece a equivalência em produto para a agricultura..••••..••••••••••••••••.•.•
Requerimento n!: 499195, de informação -aO Mínistro da Fa:zenda, sobre os detalhes acerca dos totais,
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dos valores e dos percentuais referentes aos créditos
contratados junto aO Baoco do Brasil, "Crédito Rural",

destinados ao custeio, comerciali.zação e investimentoS•.
,
PLS n" 118/95, que altera o arl 16, § 2", _da Lei n"
8.880, de 28/5194, e retifiCada em 116>94, que dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sístema
Monetário Nacional e institui a Unidade Real de ValorURV............................................................................... ..
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Anunciando que deu entrnda em um projeto de lei
que tenta restabelecer a justiça e acabar com a hipocrisia
do Governo. no que diz respeito à derrubada do veto
presidencial, relaqonado à agricultura. ........••.................
PEDROPIVA
Parecer rf! 197/95~ da Comissão de Assuntos Econômicos, ao PLC n• 89>92 (n" 1.757-Bf.ll, na origem),
que concedç isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados e do Imposto de Importação relativamente a
equipamentos e material educativo adquiridos por p~- __
soa portadora de deficiência. .. ~............ :~........... -~ ....•..... :..
PEDRO SIMON
Defendendo a necessidade da reforma do EStado
e a participação da oposição nas decisões reformistas to:--_
madas pelo Governo no Brasil. Aparte ao Sen. Roberto
Freire.

···········~····-··························································-·-

Requerimento n2 4571'}5. solicitando que sejam
encaminhadas ao Ministro da Educação e do Desportl:)
indagações relacionadas com a política e funcionamentoda Fundação de Assistência ao Estudante- FAE............ Requerimento ~461/95, de homenagem de pesar
e de apresentação de condolências à família de João
Emílio Costa Filho e ao Governo do Estado do Píauí, em
razão do faleciritento desse jornalista e homem público ..
Homenageando o saudoso jornalista e homem público, João Emílio Falcão Costa Filho............................ ..
Solicitando a transcrição nos Anãis da última crô- _
nica de Falcão, De Flores e Tunon.............. -··················
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Encaminhando à votação o Requerimento ~
362195, do SeDador José Agripino, que solicita, nos termos do art 255, inciso II, alín,ea c, item 12. do Regimento Interno, que seja ouvida, além da Comissão constante no despacho inicial, a de Serviços de Infra-Estrutura sobre o PLS n-2 39/95, que dispõe sobre a continuidade de exeCução das obras públicas. ································Discutindo o PDL n~ 61193 (n2 185.192, na origem), que aprova o texto do Convêriio de Integração Cinematogrãfica Ibero-Americana, assinado em Caracas,
em 11111/89, pelo Brasil e pelas Repúblicas Dominicanas, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua,
Panamá, Venezuela. Peru, Bolívia, Reino da Espanha e
México........•....................•...........•...................••.......•.•.- •..
Depondo em favor do Ministro José Néri da Silveira. Aparte ao Sen. Antonio Carlos Magalhães ......_..... .
Propondo a união- de senadores, deputados e do
próprio Ministro do Supremo pilra o combate às injusti- -Ças praticadas pelo Judiciário no Brasil. Aparte ao Sen.
Antonio Carlos Magalhães.······························-·······--····
PLS Jft 109/95, que dispõe sobre a outorga e renovação de concessão ou pennissão para explornção de
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens ....... .
PLS n•!I0/95, que cria, nas entidades limiares de
concessão ou permissão para exploração de _seryiço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, serviço de
atendimento ao público .............................................•.•.....
Ansiando as reformas necessárias no País para
que haja os instrumentos para ·a efetiva administração
dos jwos da dívida pública e govemabilidade do Governo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · Levantando pontos importantes a respeito da visita do Presidente da República à Região AmaZõnica.
Aparte à Sen. Marina Silva. ·····-············-························
P~C n2 12195~ que ~scenta inciso X ao art 30
da Constimição Federal ..........................................: ....... .
PEC Ji2 13/95, que acrescenta§ 12 ao art. 14 da
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Constituição Federal. ··-··························-·~······················
.
PEC n2 1485~ que acrescenta dispositivo à Seção
I, do Capítulo VII, do Título ill da Constimição Federal.
!55
PEC o!!: 15/95, que acrescenta parágrafo único ao arl 98 da Constituição Federal.......................................... .
!56
PEC ~ Üi/95, que dá nova redação a dispositivos
do Capítulo IT, do Título VI, da Constimiçi!o Federal .....
!56
PEC n2 17195~ que altern a redação do inciso VII
do art 129 daConstimiçi!o Federal ................................ ..
158
PEC n2 18195~ que dá nova redação a dispositivos
do Capítulo ITL do Título IV da Constituição Federal...... - -158
Enaltecendo a não mais comemoração do 31 de
176
março por parte dos militares••••.•.••·-········-··--···--Atentando-se ao significado do tema da Campanha da Fraternidade de 1995 e ao fato de serem os senadores da República os mais responsáveis em dar priori215
dade aos excluídos~ ... ··················-··························-········
Expressando o aspecto negativo de manifestações
grosseiras contra o Presidente da República,. ao defender
que cabe ao Congresso as discussões e os debates dos
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projetos de reforma do Governo de maneira livre e democrálica.............. ·----··-··-···---~ -~
Criticando a forma pela qual foram feitas as vOtações no Senado a respeito do Sivam. Aparte ao Sen. Sebastião Rocha·················--···--·-···--···-----··
RAl\1EZ TEBET
Parecer n2 158195, da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre emenda de Plenário ao PLC nz 188193 (de 1992. na origem), que-oortcede isenção de impostos
aos bens destinados ao prosseguimento da execução do
Programa Nacional de Comunicações Domésticas por Satélite......·-·-······--···-··-·-·····--·-···-RENAN CALHE!ROS
Parecer n2 145/95. apresentando redação final do
PLC n" 178""3 (o" 120191, na origem), que dã nova redação ao § 1• do art 408 do Código de Processo Penal..
Parecer ~ 146/95, apresentando redação final do
PDL n" 93""4 (o" 337/93, na origem), que aprova o texto
do Txatado Constitutivo da Conferência de Ministros da
Justiça dos Países Ibero-Americanos. ceJebrado em Madri, em 7/10/92. - - - · - · - - · · · - · · · - - - - - - - - _ ..
Parecer n• 147/95, apresentando redação final do
PDL n"11""3 (n" 169/92, na origem), que aprova o texto
do Acordo entre .o Governo da República Federativa do
Brasil e a União IIitemacional de Teleconnmicações.
para o estabelecimento da Representação da Uníão lntemacional de Telecomunicações. para o estabelecimento da Representação da UIT em Brasília, assúiado eni
Genebra, em 81!0/91. --··-·········--··---·····---·PLC n• 45""5 (n" !54""5, na origem), que dispõe
sobre os vencimentos dos membros do Ministério Pu'blico da União.......................- - · · - - · - . : . . -.....~-.
Parecer n.2·188J95, apresentando redação final do
PDL n2 65194 (ffi!: 427/94, na origem), que aprova 0 -texto da Conv:enção sobre Cooperação Internacional e Proteção de Crianças e Adolescentes em Maléría de Adoção
Internaciohal, concluída em H~ em 29/5/93. _ _ :_.
ROBERTO FREIRE
Defendendo a necessidade da reforma do Estadobrasileiro e a participação da oposição nas decisões re- ~
formistas tomadas pelo Governo no Brasil. (Republica- )
.
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ma judicíário brasileiro. Aparte ao Sen. Antonio Carlos
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çao ··········--·--····--···--·-·--···---'·"•··· - - -
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Requerimento n" 45&95, de infonnação ao Mi- rostro da
Administração Federal e Reforma do Estado,

Magalhães ........................
PEC n~ 20195y que dá nova redação ao art 62 da

·-c-.---·---------·
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ConstituiÇão Federal.···············-··-····-·-··--.. ----
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ROMERO JUCÁ
Prestando esclarecimentos respeito da implementação do Projeto de Lei que cria a instalação das
áreas de livre comércio de Bonfim e Pacaraima. ········-··
ROMEUTUMA
Parecer ri! 120/95, da Comissão de Relações Ex- -teriores e Defesa Nacional. sobre o PDL n2 92194 (n!!
358/93, na origem), que aprova o texto do Aromo sobre
COOpetaÇão para a Prevenção do Uso Indevido e Combate ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas, celebrado entre o Governo de República
Federativa do Brasil e o Governo da Repiiblica Argentina, em Buenos Aires. em 26/51'J3 .......•... ~ .....:._,,____ _
Parecer n• 128""5, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n2 103/92, que revoga
o Decreto ff! 15.777. de 6/11192. ············-·-··--··
Parecer n" 132195, da Cotuissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 4ól'IT(n" 2.347191,
na origem), que altera o art 83 da Lei n" 7 210, de
11n184- Lei de Execução Penal. ················----··-·
Parecer n! 137/95, da Comissão de Constituição;
Justiça e Cidadanía, sobre o PLC n2 214193 (rf! 2523B/92, na origem). que hlteia a redução do art 38 do Código de Processo CiViL ··········-·--·--·-·---·----·....
Parecer n" 140""5, da Comissão de Constituição, ·
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 193/93, que altera a
redação do ~ 8~9 ~o. C_ódig_o ?e Processo Penal. referente à estatística Judiciária cnmma;L ....................---__
Parecer rf! 142195, da Comissão de Constitriição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n2 -210/9~ (o!:!: 37/91,
-na origem). que faculta o registro. nos documentos pessoais de identifiCação, das informações que especifica....
Julgando necessária a pmrição administrativa e
judicial aos freqüentes fraudadores das bolsas do País ...
Parecer~ 166.195. da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadanía, sobre o PLC ne- 47193 (~ 2.522B/89, na origem). que dispõe sobre a destinação de entorpecentes apreendidos.............. - ...,.. - ...... - ...--·-·
Parecer n" 168&5, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, ao PLC o'- 56194 (n" 2.482192, na
origem), que altera a redação dos arts. 92 e 14 da Lei n!!
6.4so. de 141
1 • que dispõe sobre a Organização Bási d p Jí · :MilitardoD'stti Federal
ca a o aa
' to
·················-··
Par<:eC< n" 171""5, da Conii5são de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobie o PI..C o'- 13/93 (n" 6579185, ·
na origem), que altera dispoSitivos da Lei ~ 5.809, -de
I 0/10!72, que dispõe sobre a retribuição e· direitos do
pessoal civil e militar em serviço da Urúão no exterior...
__ Parecer n" 173/95, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa NacioOal., sobre o PDL :n2 28193 {o!:!:
167-B/93, na origem), que aprova o texto do Acordo de
CoopetaÇão para a Redução da Demanda, Prevenção do
!:J.~o-~evido e Combate a Produção e ao Tráfico fiíci:.:
tos de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas e seus
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Luiz Bresser Pereira, sobre a readmissão e anistia de ser-

vidorespúblicos ...... ~---------~·--··.:..:ROBERTO REQUJÃO

_82

Parecer n" 143""5, da Cotuissi!o de COJistituição,
Justiça e Cidadania. sobre o PLC ne 16/95. de autoria do
Depntado Jackson Pereira, que <lispõe sobre iú:OncesSi!o..
de título de utilidade pública federal. remanejando alegíslação vigente. ··············---···----··-···-----·Preocupãndo-se com o perigo representado pelas
emendas constirucionaís e. em especial, a da nova legisJação de patentes. ············--··-----------··-- _
Defendendo a irreverência e a visão crítica-nos
deputados e senadores paza que haja mudanças no siste-
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Percursos e Produtos Químicos Imediatos. celebrado enM
tre a República Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em BrasHia. em 1619/91..... RONALDO CUNHA LIMA
Solicitando a transcrição nos Anais dos pronunciamentos dos Deputados Henrique Alves, Leur Lomanto, Paes de Andrade e Nilson Gibson na 9~ Conferência
da União lnterparlamentar. ·······--------------Encaminhando à votação o Requerimento n2
464195, que solicita o adiamento da discussão do Parecer

ne 65/95, a fim de que sobre ele seja ouvida a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. ·······-······················
Solicitando a transcrição nos Anais dos pronunciamentos dos Deputados Henrique Alves. Leur Lomanto. Paes de Andrade e Nilson Gibson na 9~ Conferência
da União !nterparlamentar. (Republicação)......................
Parecer n2 167/95, da Comissão ·cte Constinüção,
Justiça e Cidadania, sobre o PLC n" 84193 (n" 2.495B/92. na origem), que altera a redação do art. 50 da Lei
~
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6.015, de 13-12-73, que dispõe sobre os registres pú-

blicos. ········---······--·-··---··--··---·--- Parecer ff!. 1'?'0195, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. ao PLC n• 10195 (n•I.264-DJ91, na
origem), que autoriza a reversão ao Município de Aragarças- GO do terreno que menciona. ···············-···········-·,
PLS n" 119195, que altera o art. 1.744 da Lei n•
3.071. de 1/1116- Código Civil. para excluir a desonestidade da filha que vive na casa paterna dentte as causas
que autorizam a deserdação dos descendenres por seus
ascendentes........................................................................
SEBASTIÃO ROCHA
Ressaltando a importância da participação dos
parlamentares da Amazônia Legal e, sobretudo, a do Ministro do Planejamento e Orçamento nas visitas e no desenvolvi~to de projetos de atendimento na Amazônia.
Prestando esclarecimentos a respeito dos investimentos ass~os para a Amazônia ························~····
Referindo--se a possíveis irregularidades a respeito do Sivam. ······-··························································-··
Associando-se à Senadora Marina Silva Aparte à
Sen. Marina Silva.···································~···········-··········
Associando-se ao Senador Ademir Andrade. __
Aparte ao Sen. Adeutir Andrade.......•.................. ·-··········
Parecer n" 179195. da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional., sobre o PDL If!. 55194 (~
282193, na origem), que aprova o texto do Protocolo de
Cooperação e Assistência Jurisdicíoõal em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, concluído
pelos Governos da Argentina, do Brasit do Paraguai e
do Umguai, em las Leiias. em 27/6/92, no âmbito do
Tratado de Assunção. ···········-··················-··············-······
Parecer n" 181195, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional., sobre o PDL n2 89194 (n2
28~ na origem)·. que aprova o texto das Emendas à Convenção Constitutiva da Organização Marítima Internacional- IMO, adotadas pela Resolução A-724 ( 17), du. rante a xvn Sessão Regular da Imo, em Londres, em
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Registrando a reunião do Diretório Nacional do
PDT em que ele substituiu a líder do partido, Senadora
Júnia Marise. assim como os debates e os posiciomunentos do partido com relação a temas de interesse nacional.
Emenda n2 2 - PLEN, que acrescenta artigo ao
PLC n° 4§/95, que fixa a remuneração dos cargos em
comissão e de natureza especial das funções de direção,
chefia ou asses.sorarnento que menciona. •........................
Expressando suas dúvidas acerca da assinatura do
contrato da Nação com a Raytheon no Projeto Sivam e
ansfundo por uma resOlução do Senado......•....................
SÉRGIO MACHADo
Parecer rf!. 183195. apresentando redação final do
PDL ~ 22185 (n2 83/85, na origem), que aprova o texto
da Convenção n2 134. da Organização Internacional do
Trabalho. sobre Prevenção de _Acidentes de Trabalho
dos Marítimos. adotada em Genebra, a 30/1 ono, durante
a LV Sessão da Conferência Internacional do Trabalho..
Parecer rf!. 184195, apresentando redação final do
PDL n!!: 27/93 (o!!: 165192. na origem), que aprova o texto
do Acordo de Cooperação Judicíária ·em Matéria Civil,
Comercial, Trabalhista e Administrativa, celebrado _entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina. em Brasília. em '2ll/8191. •.....
Parecer ff!: 185/95, apresentando redação final do
PDL ~ 32193 (n2 257/93, na origem), que aprova o texto
da Convenção Interamericana sobre Prova e Informação
ACCJ:"ca do Direito Estrangeiro, celebrado em Montevidéu. em 8/5n9, na II ConJerencia Especializada Interamericanasobre Direito Internacional Privado --CIDIP-II.
Parecer ff!: 186.195, apresentando redação final do
PDL n" 59193 (n"l79192. na origem), que aprova o rexto
do Acordo para a Criação do Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano, assinado em Caracas, em
11/11/89, pela República Federativa do Brasil e pelas
Repúblicas Dominicana. Argentina, Colômbia, Coba.
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Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e Méxi-

co.............................................·-·······-·-··-·····~···············:
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V ALMIR CAMPELO
PLS n2 99/95, que dispõe sobre os preenchimentos dos cargos de presidente e de cliretor do Banco Cen- trai do Brnsil. ······································--·······················-·-·
_Defendendo a necessidade urgente da instalação
da Defensoria Pública da União.......................:............... .
_Registrando nos Anais a apresentação ao Senado
de projeto de lei que dispõe sobre o preenchimento dos
cargos de presidente e de diretor do Banco Central do
Brnsil e o editorial tin Correio Br:uiliense, intitulado
"Compromisso como Leitor".····-·····························-········
PLS n2 111195, que dispõe sobre o valor do salário-fanúlia. ··-·······································-·············-··-········

a ~tuação vergonhosa em_ que se encontra o salário-fanulia. ....................................................
PDL n" 31195 (n" 418194, na origem), que aprova
os textos do Acordo Referente aos V ales Postais e do
Acordo Referente aos Objetos Contra-Reembolso, que
sOO os Atos Ofx:ionais emanados do XX Congresso da
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União Postal Universal (UPU), rean.zado em Washington, em dezembro de 1989. ···················---·-·-··PDL n" 32195 (n" 442194, na origem), que aprova
os textos das Convenções sobre Cooperação Aduaneira,
celebrados entre o Governo da República Federativa do
Brasil e Países de Língua Oficial Portuguesa, em Luanda, em 2619/86. ··········-.-·---·---------

VILSON KLEINÜBING
Discorrendo sobre as qualidedes do Estado de

Santa Catarina e de seus maiores problemas. que não podem ser resolvídos sem a ajuda do Governo Federal...... .
Ansiando as reformas necessárias no País para
que haja os instrumentos para a efetiva administração
dos juros da dívida pública e govemabilidade do Governo.··----···------···--·-·---·-··----_Tratando da questão da safra agrícola e da situação dos pequenos e médios agricultores. Aparte ao Sen.
Osmar Dias. ··········-----····--···-~--··~--~-

237

WALDECK ORNELAS

Requerimento p2. 449195, de informação sobre o
pagamento das compensações Ímanceiras prevista na
Lei n•7.990, de 28112189:~ ...•....•• - ...•..••:_·--··-·--·
__
Defendendo o estabel~cimento de uma lei de pa.241
ten_te para o Brasil. Aparte_ao: Sen. Roberto Requião...... .
Requerimento Jf! 480195, solicitando a criação de
Comissão Senatorial Temporária,. visando ao desenvolvimeilto do vale do São Francisco. ·······--------····..;....
116
Enaltecendo o fato de a bancada nordestina. na
atual legíslatura, estar tiatando as questões nordestinas
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do ponto de vista econômico. Aparte ao Sen. Joel de

116

Hollanda. ····················----·--··--·---·----··
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Defendendo-se da atit:ude do Senador Waldir Pi-

res com relação ao seu pedido ao TSE da recontagem
222-- _dos votos da última eleiçã_<! ~? Senado pela Balüa ........ .
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Ata da 32il Sessão, em 3 de abril de 1995
14 Sessão Legislativa Ordinária, da 5()il Legislatura
Presidência dos Srs.: José Saniey, Renan Ca/heiros, Antonio Carlos Valladares
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,IICHAM·SE PRESENT/:.S
OS SRS. SENIIDORES:
Ant&io Cadol Valladaros - Anlollio Carloo MasaJhies Artur da Tivola- Beni Voru- &mmlo Cabnl- Carloa Bozo<ra
- c.rloo Patrocfnio- Carlos Wi11011- Cuildo MaldaMr- Coutinho Jorge - Daxey Ribeiro - EdiJoo Loblo- Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira- Fernando Bezena- Fn.ncelino Pereira- Gemido
Melo .:. Gilberto Minmda- Gilvam Borg01 - Guilherme Palmeira
- Hu~o Nopoleio - Humberto Lucena - Jris Rozende - Jefferson
Poros - Joio Racho - Jooé Amlda - Jos6 Ecila.rdo Outra - JOié
SIIIIIO)' - Jónia Mari1o - Limo c.mpoo - Loomar Quintuillha Luádio Portelia- Ulcio Alc!nwa- Ládio Coelho- Luiz Alberto
c!. Olivoirr. - MariDo Silvo - Mouro Minmda - Nabor Jánior Odacir soar.. - Ouo&. Quinam - oamar Dias - Ramoz Tebot Renan Calheiroo - Robe110 Roqui!o - Rooaldo Cunba Uma ValmirCampolo- Vilson K.leinübing- Waldeck.Oroelas.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- A lista de I""'
sença. acusa o cotnpo.m:imento de 48 SIS. Senadores. Hilvendo nú~
mero regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a protcção de Deus, iniciamos nossos trabo.Ihos.
O Sr. 151 Secm:ário em exercício, Senador Jefferson Péres,

procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

SUBME:rENDO À DEUBERAÇÃO DO SENilDO FEDERAL A ESCOUIA DE NOME lNDlCADO
PARA CARGO CUJO PROVIMENTO DEPENDE DE
SUA PRÉVIAIIQUIESCtNClll:
MENSAGEM N•113, DE 1995
(n'372195, oa origem)
Senhores Membros do Senado Federal.
De conformidade com o art- 84, inciso vn, da Constituição
Federal, e com o disposto no art. 18, inciso I. e nos arts. 56 e 58.
do Regulamento aprovado pelo Dem:to r/l93.32!5. de lg de ourubro de 1986, no-art. 39,1DC:lso
alínea a, e no art. 40 do Anexo I
ao Decreto n!:l99.578, de 10 de oub.J.bro de 1990. submeto à aprovação de Vossas Excelên_cjas a_ e_scolha, que desejo_ fazer, do Senhor Alexandre Addor Neto, MiniStro de Segunda Classe. da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República de Angola.
Os ~éritos do Ministro Alexandre Addor Neto, que me
indu~iram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada fun.
ção, constam da an~xa informação do MinistCrio das Relações
Exteriores.
Blasília. 30 de IIWÇO de 1995. - Femaodo Hmrique Car.

n.

doso.
EM N" 167/MRE/G/SRC/DSEIDP/APES
Brasilia. 27 de março de 1995.

Excelentissinio Senboc Presidente da República.
De acordo com o art. 84-, inciso VU. da Constituição. e com
o disposto no art. 18. inciso I. e no< arts. 56 e 58 do Regulamento
Mt:NSA(;t:Ns DO I'Rt:Slllt:NTE llA REP(IJH.I('A
aprovado pelo Decmo n' 93325. de 1• de outubro de 1986. no art.
Rc,flituindo autógrafo.~ de J"oj("to.~ dr ld sann••llldr•s:
NllHl9. d<' 1995 (rt' :1M~,II,I5. na on~l'lll), d(' 30~k mar~.:•' ul 39. incisO II. alínea a, e DO art. 40. do Anexo I ao Decreto na
timo, n:f(·n·nh• ao Pmjcto d(' Lc·i tla ('.;mam 11'1 :!,l('. tk 1993 lnJ.l 99.578. de 10 de outubro de 1990. sub-., à apreciaçio de Vossa
2.297{1}1, na Casa di.' orig!'m). l(tH' m·n•'t(.'t'nla disp.. ,snn ,, •~<' :u1. J.ll Excelência a anexa mi:mlta. de Mensagem ao Senado F!Oderal destida Lt'i nll 4.090. dt· 13 de julho dt• 1962. snnám:H{,, t' lran"h'llll.l nada à indicação do Senbor Alexan<ln: Addor Neto. Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata. para exercer o cargo de
dtl na l.t•i 1~ 9.0 li, dt' 30 ck- março dt• 199.'i.
NU 110, dt• 1995 (rfl :lfo9/95, n;a m-il!rm) (k 30 tk nM'\'' ui Embaixador do Brasil junto à República de AngoiL
2. O Itamaraty elaborou o Curriadum Vitae do MinisiiO
timn. n·ft·n·ntt• an Pt\ljctCl dt· I.A:i da ( ·.;mar:t rr' 22S. 1k ll.I!J} Ul).l
1382'91. na C.àsa ck- origem). tJlH' prníhc- a~ instituil,'tlot.·~ ,,fil·iais dt· Alexandre Addor Neto, que, juntamCD.te oom a- Mensagem ora
crédit<, dt• C'nm-cdcr empréstimos. fman<.:i;um·ntos t" •XIU•,s tx·m·f1 submetida 1 aprecia.ç.io de Vossa Excelência, será. a.pn:sentado ao
cios a JX'SSt13S jutídicaor;. em déhitos com 11 FGTS. saJK'Úmad•• t· Senado Federal para exame de seus ilustres membros.
Respeitosamente.
transformado na l.ci ~9.012, de 30 de mãn:o-dt' 199.'i.
Luiz Fellpe Lampreia, Ministro de Estado das Relações
N" III. de 1995 (n' 375/95. na origem). de 30 de março úl- ExteriotU.
INFORMAÇÃO
timo. referente ao Projeto de Lei de Conversão na 3, de 1995. que
Curriculum Vitae
cria Gtatificação Temporária devida a intcgrantes da Carreira PoliMinistro de Segunda Classe Alexandno Addor Neto
cial Federal, e dá outras providêocias. sancionado e _transformado
Cuiabó!Mf. 30de outubro de 1943.
,
na U:i n'9.014. de 30 de março de 1995.
Filho de Alexandre Magno Addor Filho e de Altair Cardo~
N" 112. de 1995 (n' 376195. na origem). de 30 de março último. referente ao Projeto de U:i de Cooversiio n' 4, de 1995. que Addor.
Bacbarol em Direito. URFRJ.
institui a RetribJiçáo Vari.á.vel da Comissio de V alomo MobiliáMinistro de Segunda Classe. 19 de julho de 1989.
rios - RVCVM e a Retribuição Variável da Superintend&lcia de
Cbefe da Divisão da Ásia e Oceania- ll.l989.
Seguros Privados- RVSUSEP. atribuídas aos titulares de cargos
Cbefe da DivisãO de Imigração. 1990. ~fetivos da CVM e da SUSEP, e dá outras providências. sancionaCoordenador-Executivo do Departamento Econômioo,
doe transformado na U:i n'9.015. de 30de março do 1995.
1991. .
. ...
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O:tefe de Gabinete do Subsecretário-Geral para Assuntos
Econôm.icos, 1992.
·
O!.efe de Gabinete do Subsecretário-Geral de Planejamento

PolíticocEconômico,l992/93.
·
Moscou, Ministro-Cooselheiro, 1993195.
Finep, Analista de Projetas; 1979/89.
Represenlanle da Finep no Consellio de Desenvolvimento
Industrial do Minist6rio âA Indústria e do Comércio pOr.. o Grupo

~
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III- serem ouvidas antes de serem tomadas decisões de natu:rcza pública. no setor pesqueiro e de meio ambiente, bem como
ter assento nos conselhos respectivos dentro de sua jurisdição ter-

ritorial; -IV- representar, perante"" órgãos púbficos, contra quaisquer ações de pesca predatória e de degradação do meio ambiente;
V - reivindicar, perante os órgãos públicos, a criação de
uma politica pesqueira voltada pam a pesca artesanal. participando da
de Trabalho Odonto-M~co-Hospitalar.
elaboração e exeçução da mesma. como órgão técníco e consukivo;
Coordenador da Comissio de Tocnologia em Saúde da FiVI- SeMm consultadas, quando do credenciamento dos que
trabalham no setor artesanal da pesca., pelos órgãos competentes,
nep.
Representante da Finep no Seminário 1ntema.c1ooal sobte a-- com direito a veto:
vn - faculdade de montagem de bens e setviços para o deIndústria de Produtos de Saúde, Madri, 1985.
Secretário-Gera! da Associação BtliSileira e do Sindicato senvolvimento profissional, econômico e social das comunidades
Paulista da Indústria de Materiais e Equipamentos Odonto-Médi- pesqueirãs.
Art. ~ É livre a associação dos tmbalhadores no setor arteco-HOspital.ares e de Laboratórios da Federaçio das Indústrias do
sanal da pesca no seu órgio de classe, comprovando, os interessa~
Estado de São Paulo.
· Chefe do Departamento de Trans~~- ~ __ Energia da Finep, - dos, sti"a condição no alO da admissão.
1985/86.
. - - -- Art. SSI As Colôn:ias de Pescadores sio autônomas, sendo
Assessor do Diretor de Adm:inistração do Instituto Brasilei- expressamente vedado ao Poder Público, bem como às Federações
e à Confoderãção, a interferência é intervenção na sua Ol'ganização
ro de Geogm!Ia e Estadstica, 1987.
Parágrafo único. É vedada à Coofederação Nacional dos
Chefe do Núcleo de -Planejamenl.o da.-oi.retOiià- de Adl:mnis- --Pescada:es a interferência e intervenção na CJ['ganização das Fedetraçào do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística:I988.
Chefe da Coorden.doria-Genl de Planejamento e Organi- rações Estaduais de Pescadores.
Art. & As Colônias de Pescadores são criadas em assemzação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1989.
Assessa- da Presidência do Iu.stituto Brasileiro de Geografia bléias de fundação convocadas para esse fim, pelos trabalhadores
eEstatístic8.,I989.
-- ao setor pesqueiro artesanal da sua base territorial.
Art. 7SJ As Colônias de Pescat:kxes, constituídas na forma da
Manod Gomes Pereira, <llefe, substituto, do Departamenlegislação vigente após feita a respectiva publícaçio. e registrados
to do Serviço Exterior.
(À. Comissão de Relações Extl!riores e Defesa Nacioml)

-

Oficio do 1-'~ Secretário da Cimara dos Deputados encaminhando à revisão do Senado Federal autógraro do seguínte projeto:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 44, DE 1995
(NirJ,OSJ/89, oa Casa de origem)

D-l.rpõ=: S:::b;;oe =:; Co!õnl:s.. Fede:-~- e C~mre
deração Naà.onal dos Pescadores, regulamentando o
parágrafo único do art. ~da Constituição FederaL

os docuinenlos no cart6rio de títulos e documentos, adquirem personalidade juridica, tomando-se aptas a funcioliai.
A.rt. 8" As Federações têm por atribuição representar os trabalhadores no setor artesanal de pesca, em nível estadual, e a Confedemção em cível nacional.
Art. 9" As Colônias de Pescadcm:s, as Federações Estaduais
e a Confederação Nacional dos Pescadores providenciarão e aprovarão os estatutos, nos termos desta lei.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em cootrário, em espe-

cíalo--att-94-do -ne-crero--lehl~221 -.-de- 28 -õeíeveretro âe-196/, e
portarias dele decorrenles.

(À Comissão de Assuntos Sociais)
O Congresso Nacional decreta:
Atf._ lil As Col&:ias: de Pescadores, as Federações Estaduais
PARECERES
e a Confederação Nacional dos Pescadores ficam reconhecidas
PARECER
N"112, DE 1995.
como órgãos de classe dos trabalhadores dó setor artesanal da pesca, com fonna e natureza.juridica próprias; obedecendo ao princíDa Comissão de Relações Exteriol'es c Defesa
pio da livre organização previsto no ari. gg da Constituição-Federal.
Nacional sobre o Projeto de Decreto Legislativo mil
Parágraro único. Para. efeito desta lei, entende-se como tra22, de 1985 (~ 83-B, de 1985, na origem), que "aprobalhador do setor artesanal pesqueiro os pescadores. marisqueiros,
va o texto da Convenção ~ 134, da Organização lo·
caladores de algas, piscicultores que trabalham em regime de partemaà.onal do Trabalho, sobre Prevenção de Aciden·
ceria e/ou familiar, e artesãos de apetrechos de pesca e construtotes de Trabalho dos Marítimos, adotada em Generes de pequenas embarcações.
bra, aJO de outubro de 1970, durante a LV Sessão de
Art. Zl Cabe às Colônias, às Federações Estaduais e à ConConferência lotemad.onal do Tmbalho ".
federação Nacional dos Pescadores a defesa dos direitos e interesses dacateg~. em juízo ou feri. dele, dentro de sua jurisdição.
__
Ralatora: Senadora Benedita da SOva
Art. 3.11 As Colónias de Pescadores regularmente constitníDe conformidade com o disposto no art. 19, § 5'1, inciso B,
das serão as.segmados os seguintes direitos:
da COnstituição~ da Organização Internacional do Trabalho, o exI- plena autmomia e soberania de suas Assembléias Gerais;
Presidente da _República, Genera_l_ ErnestO Geisel. submeteu à apreli - preferência no aforamento dos terrenos de marinha e ciação do Congresso· Nacional, devidamente acompanhada de Exseus acrescidos. reconhecido o interesse social para efeito de desa- posição de Motivos do Ministro de Estado das Relações Exteriopropriação e fixação dos núcleos. de pescaclores que representam;
res. o Texto da Convenção r/l134, da Organização Internacional
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Isto posto, somos pela aprovaçlo do "'xto da Convenção n"
do Trabalho, sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho dos Marí-_
timos, adotada em Genebra, a 30 de ouwbro de 1970, durante a 134, da Organização Intemacional do Trabalho, nos "'rmos do
LV Sessão de Conferência Internacional do Trabalho.
Projeto de Decreto Legislativo n" 22, de 1985.
Desde então, a referida Mensagem ~ 386~ de 197 4, teve tuSa1a dos Comissões em 30 de março de 1995.- Antônio
multuada tramitação_ no Congresso Nacional. em razão do fato de Carlos Magalhães, Pn:siden"' - Bmcdita da SOva, Relator ela mesma alegar que o Consultor Jurldico do Ministério d_o Tra- · Lúdio Codho - Romeu Tuma - Joel de HoDanda -Pedro Plva
balho emitira parecer contrário à sua adoção.
- Flaviano Melo - Sebastião Roclta - Caslldo Maldallcr Na verdade, o_ Dr. Marcelo Pimentel, então Consultor Jurí- Humberú> Lucena- José Agrlplno - Bernardo Cabral- Pedro
dico daquele Ministério, depois de haver proferido parecer favOiá- Simon- Mauro Minmda.
vel ao texto _em epígrafe, mudou seu ponto de vista.
Explicava no seu segundo parecer (NR40'73) que quando
PARECER N" 113, DE 1995
da discussão do texto _convencional em Genebra as emendas proDa Combsão de Relaçõ<s Extcriore~ e Defesa
postas pelo Brasil não tinham sido aceitas e ·que nossa legislação
Nadona~ sobre o Projeto de Decreto Legislativo n"
teria de ser adaptada para real e fiel cumprimento da Convenção
27 de 1993 (n' 169-B/92, na Casa de origem), que
da
de aplicação delicada em matéria de fiscalização a bordo.
"aprova o texto do acordo de Cooperação Judlclária
Argumentava que "ter-se-ia muito provavelmente que colocar os
em Mat.!ria ClvB, Comcrdal, Trobalhlsta e Adminisprincipais interessãôos como fi$Cais, lllmulb.lando as relaçi5es entre
trativa, celebrado entre o Governo da RcpúbUca Fc-o
patrões e empregados, o que tem sido evitado no sistema nacioderativa do Br.n e o Governo da Rep6bUca Arzen·
nal11. E. entre outras razões, enfatizava que as convenções e recodoa, em BrasOia, em 20 de agooto de 1991'.
mendações da OIT pouca ou nenhuma valia representam para n6s.
Tais afirmações ocasionariam opiniões divergentes pa Cámara dos Deputados. que s6 aprovoo o texto do Decreto LegislatiRelator: Senador Humberto Lucena
vo ~ 83, em i 985.
.
_
__
.
Nos termos do art. 49 inciso I. da Constituição- Federal. e
No Senado Federal a si mação não foi diferente e as dUvidas -daS diSpoSições ~gimeniais Pertinentes,_~ega a esta Comissio de
sobre o texto convencional s6 aumentaram com as alegações do E.e_lações Exteriores e Defesa. Nacional o presente Projeto de DeMinistério da Marinha. que também se manifestou contra ele, en- creto LegiSlitivO- que "Aprova o- texto do Acordo de Coopera.çio
fatizando que a legislação naCional contém regras suficientemente Judiciária em Matéria Civil. ComerCial. Trabalhista e Administraabrangentes em IC.atéria de segurança e medicina do trabalho; que tiva, celebrado entre o Gov~mo_ci.Q. República Federativa do Brasil
o ~guiamento pam o Tráfico Ma:dtitno prevê a realização de vistorias e o Governo da República Argentina em BraSília., CIIJ 20 de agosto
com o fim de prevenll' acidentes e que a Consultaria Jurldi.ca. do Mi- de 1991 ''.
ni:stério do Trabafuo se manifestara contra a Convenção~ 134.
Accmpanha o texto original do Acordo, ora em exame, ExA leitura atenta do texto analisado revela, conrudo, ·que não posiçio de Motivos do Ex.J:nA Sr. Ministro das Relações Exteriores9
são convincentes os argumentos contrários l sua aprovação.
na qual são anuladas as razões que levam Asua celebraçio. Desta
Não pode ser de pouca valia para nós um texto que se preo- manifestação, cabe destacar o seguinto:
cupa com todos os tipos de acidente de trabalho maritimo, e não ~'O presente Acordo apcrl'eiçoa e aprimora a cooapems os fatais. E que se empenha, sobre<udo, em eviti.-los deletmiperaç!D judiciliria enln> 01 dois po!,.., ca1limlm:lo valll!Ildo aos Estados que prooodam a inspeções adequadas, enviem rela·
liosa conttibuiçlo para o desempenho· da Justiça 11011
tórios à OIT, baixem legislação preventiva e educativa sobre a matéria
campos meDCiOIWlos no seu t(tulo. A exemplo elos moe tentem obter o maior gmu passivei de unifmnizaçJo de disposidemos instrument:oo oo g&lero, o Acordo tomari mais
tivas tendentes <l. prevenção dos acidentes do trabalho.
flexivel e ágil a comnnicaçio dos atas judiciais o extraNão vemos razões para atacar o seu art. 71l simplesmeme
judiciais. a trano;missão e a excruçio de Cartas Roga.t6porque estabelece que deverão ser adotadas provi~ncias para a
rias, 0 intercâmbio de iDformações no âmbito dos prodesignação de uma ou mais pessoas qualiflcadas oo a coostituição
cessos relativos A guarda e protcçio de menores. ao rede um comitê qualificado, escolliido entre os membros de tripulacaohecimeoto e execuçio de sentenças judiciais e arbição do navio (o grifo é nosso) e responsáveis, sob a autoridade do
tririas loter aUa".
capitão, pela prevenção de acidentes.
O texto que om se aprecia eSta.belece, de ÍOIIn& detalhada e
A vida humana. ou mesmo a simples integridade do capo sistemática, os procedimcnlos com a prestaçio de as.sistênciajudisão bens muito preciosos para ficarem sujeitos apenas àS OOnve- ciári& mótua e ampla oos ramos jurídicos supracitados, visando
niências dos armadores e capities. Fazer da segurança e da higiene propiciar aos Estados Contratantes o desenvolvimento de sua relado trabalho uma t""fa compartilhada entn: patrões e empn:gados ções com fulcro nos princlpiós fundamentais de desrespeito A soé uma atitude positiva do ponto de vista jurídico e humanitirio, berania nacional e de igualdade de direitos e inten:sscs teefptocos.
que toma mais amenas, e nunca tum1ltuadas, as relações capiA cooperaçio e assistl!ncia judiciária "previstas no referido
tal/trabalho no setor marítimo.
Acordo abrange notificações e atas extmjudiciais. cujas normas
procedimentais acham-se conl.i.das DO Capitulo UI, as Cartas RogaSomos, por isso, totalmente favoráveis à adesio do Brasil tórias, disciplinadas no Cap!bllo N, a16m do =:onhecimento e
ao texto da orr. sob nossa análise.
execuçio de sentenças judiciais e de laudos arbitrais disciplinadas
Se nos preocupa a inserção do Brasil no commt:io interna- ao Capítulo V.
cional, que se faz talvez por mar do que por term. não vemos por
O ato intcmaciooal em comento simplifica e toma mais
que liberá-lo das obrigações impostas pelo bom senso e pelo direi- ágeis as ações relacionadas com a tramitação de procedimentos
to intemacional a todo aquele que exige de outrem a prestaçio de num detetminado território, vinculados a JrOCCSSOS judiciais, nas
serviços a bon:lo de navios que, apesar de todo o progresso tecno- -áreas dos direitos ciVil. com.ett:ial, trabalhista e administrativo, ori16~ ainda oferecem riscos e perigos.
ginários do outro EsWio Contratan"'.
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Aspecto de inquestionável relev4ncia é o que diz respeito à
outorga do id!ntica força probatória dos instrumenl.os píblicos
emanados de funcionários de um Estado no território do Otilio Estado contratante.
Atendendo As exigências da atualidade, o Acordo em questAo _Wóga o disposto no vetusto sobre Execuçio-de Cartas Roga16rás, celemoo em Buenos Ainos, cm 14 de fevereiro de 1880, e
altendo pelo Pro10colo fumado no Rio de Janeiro, em 16 de selembro de 1912
Evidencia-se, portamo, a grande utilidade para o BOISil do
ato inf.cmacional 111h examine, em face do aperfeiçoamento dos
mecanismos de cooperação judiciária que introduz nas relações -

que o nosso País mantém com a República Argentina.
Concluiu-se, por conseguinte. considerados os aspectos da
Expoliçio de Motivos, ut supra, serem inequívocas a oportunidade c conveniência para o Bnsil da adeslo ao presente ACOido de
Cooperaçio Judiciária cm Matéria Civil, Comercial, Trabalbista e
Administrativa., celebrado entre o Governo da República Federati-

va do Brasil e o Govemo da República Argentina,. em Brasília. em
20 de agosto de I 99 I, salvaguardada a uova apreciaçio legislativa
em caso de xevisio ru ajustes complexn.ent.ams. que porventQra venha a receber.
Pelo exposto, somos pela aprovação do presenle Projeto de

Decreto Legislativo, nos termos da proposta original
Sala das Comissões em 30 de março de 1995. - Aniôolo Carloo Magalhães, Presidente, Humberú> Luoeoa, Relator Lúcio Coelho - Romeu Tuma - Jod de HoDaoda - Sebastião
Rocha - Jooé Agriploo - Pedro Slmoo - Flaviaoo Mdo - PedroPiva.
PARECER N" 114, DE 1995
Da Combsão de Relações Exteriores e Defesa
Nadooal oobre o Projeto de Deereto Legislativo ..
32, de 1993 (.. 257-B, de 19!13, oa Cimara dos Deputados), que •aprova o testo da Con'R:IIçlo Interame.
r1auut sobre Pro.,. e Informação acerca do Direito
Estnmgdro, edebrado em Mootmdéu, em 8 de maio
de 1979, na U Cooferincla EopedaHzoda Interamerioaoa sobre Direito Intemadcmal Privado (CIDlP- II)"_
Relator: Seuador Bernardo Cabral
Nos termos do a.rt. 49, inciso I, da CoÕ:stib.liçio FederiU. o Senhor Vice-Presideole da República, no exercido do cargo de
Presidente, encaminbou ao Congresso Naciooa.I. medianle a Mensagem 'ál670, de 1992. o texto da Convenção Interamericana sobre Prova e IofOimaçio acerca do Dmílo Estrangeiro. celebrado
em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, na segunda Conferência
Especializada lnteramericima sobJe Direito Internacional Privado

(CIDIP-11).
Acompanha o teXto original da Convençi.o ora examinada. a
Exposição de Motivos do E.:;unll Sr. Ministro das Relações:Exteriores, na qual sio uroladas as mz.ões que levaram à sua negociação
e fll'IDL Desta. manifestaçio, cabe destacar o segui.Dle:

"A Convenção foi assinada, naquela data, em
nome do Governo brasileiro, pelo ProfeSsor Haroldo
Teixeira Valladio, uma das maiores autoridades brasileiras em Direito Internacional Privado, que havia -eiercido
por dez aoos o cargo de Consultoc Jurldico do llamaraty.
Foi fli'IIla.da. igualmen1e, na mesma. ocasião ou em datas
postel"Í.<ms, por outros dezesseis países latiOO-america-
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nos. Ratificada por se!e,.ent:r'OO em vigor intemaciooaimente em 14 de junho de 1980, nos tennos de seu artigo
IS. PosteriOIIDeDie, contou com a adesio da Espanha. O
Governo brasileiro, embora não tivesse objeções 1 mes-.
ma, nio havia iniciado, at6 hoje. os tnimites necessários
à sua ratificação.
O instrumento em apreço estabelece normas sobre
a cooperação internacional entre os Estados-Partes para
obtençio de elemeritos de prova e infoima.Ção a reSpeito
do dimito de cada um deles. Destina~se. pois. a suJK]r
dados pam casos. em que a informaçio e a prova a res~
-peitõ do direito alienfgena sejam teqUisitos para anda~
tnCDto e decislo em pocedimento em curso ju:nf.o à Íllll·
tituiçio pdiciária oacionaL Não se ttala de inspeçio te6rica oo abstraia de dominio pddicoo alieolgenu, mas de
ferramenta de trabalho oo âmbito de cooperaçio pdicUIria. visando a assegurar meios adequados para a aplicação da lei corrreta ao caso concreto.
Tais elementos seria proporcionados pelas autoridades de cada um dos Estados-Partes 1s autoridades dos
demais Estados que o solicitarem; e abraugerio texto,
vigência. sentido e alcance legal do respectivo direito.
por EeCUrso aos meios de pova idôneos previstos: tanto
na lei do Estado requerenle como oa do requerido, alguns deles exem.plificativamente enumerados na própria
Convençio. As solicitações feitas pelas autoridades jurisdicionais ou por outras autoridades a critério do Estado-Parte, por intermédio da n:spectiva autoridade central
designada pelo outro Estado, serio respondidos por ella.
Entretanto. nem um nem outro Estado fiald. obrigado a
aplicar ou fazer aplicar o direito segoodo o cont<oldo da
resposta dada w recebida. Assim sendo, a Convençio
nio vinadada os Estados-Partes a 11XXmb.ecer cu a proceder, reciprocamente, 11 aplicaçio do direito estrangeiro, trata-se apenas de regular a prestação :reciproca de infOIID.ações. com vistas ao objeto da Convenção~ Outrossim, os Estados-Partes nio ficarão obrigados a responder
às consultas de outros Estados-Partes quando os inteiCSses dos referidos Estados forem afetados pela queslio
que der origem ao pedido de illfonnaçio ou quando a
resposta puder afetar a sua segurança ou soberania.
Por outro lado, a Coovellçio não restringirá as
disposições de outros instrumentos intcmacionais que
·-nesta- matéria teobam sido subscritos ou venham a sê-lo
no funzro pelos Estados-Partes. nem as práticas mais fa.
voráveis que possam observar.
Solicitado pela Consultoria Juddica desle Minis-

tério a emitir parecer, a título de colaboração, sobre a
presenle Convençio, o Departamento de Direito Internacional da Faculdade de Din:ito da Universidade de São
Paulo nio observou na mesma nenhuma incompatibilidade com a sislcmática juridica brasileira, tendo se limitado a assinalar que ela 1lio abrangeu, como seria de de-sej8r,-a totalidade dO lema abcmiado. ab-stendo-se de regular diversos outros aspectos da malma de aplicação
do din:ito estrangeiro. De fato, as dificuldades de compatibilização de normas de numerosos países, às vezes
com siStemas jurídicos diferenlcs, levam não raro a que
os instrumentos intcmacionais multilalctais se manlcnhaQl ou_m compreensivel nível de formulação gen&ica.
sem resolver muitos dos conflitos existenles, mas pelo

5

..ANAIS DO S.ENADO PEDERAL

Abril de 1995

menos dando passos iniciais naquilo em que for realisticamente possível avançar."
Na Câmara dos Deputados, o texto da ~sente convençio
int:enunericana obteve pueceieS favcrivei.s da Comissão de Relações
Extcriaos e da Comíssào de Coastituiçio e Justiça e de Redação.
O exame minucioso do texto convencional faz sobressair a
necessidade de as autoridades de cada um dos Estados-Partes propon:io:J~~AmD às autoridades dos demais Estados os elementos de
prova ou infOitlliiÇilo sobre o leXto, vigm:ia, =tido e alcance legal
do seu direito, quaudo tais elementos por elas fcnm solicitOOo&.
Cada Estado-Parte ficari. obrigado a responder às consultas
dos demais Estados, por intermédio de sua autoridade central, a
qual podem IIllmmitir as referidas OODSUltas a outros órgãos do
mesmo Estado.
·É importante salientar que as solicitações de infonnaçio aos
Estadoo-Partes poderiO ser feitas dirdamento pelas autoridades j:nisdiciaiais, sem necessidade de legali2llção ou ou!J:3s fcnnalidades.
Somente mzões de segumnça ou de sobetllllia poderio dispensar um Estado-Parte à Convenção da obriga.çio de responder às
CODSU!tas de outro Estado-Parte.
Conclui-se, per derradeiro, verificados ainda os asp«:tos da
Bxposiçio de Motivos, ut supra, serem inoquivocãs a opcrtunidade e conveni6nc:ia para o Brasil em aderir l presente ''ConvellÇio
lntemmeriCIUUl sobre Prova e lnformaçio acerca do Direito Estrangeiro, celebmda em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, na II
Conferência Especializada Interamcricana sobre Direito Intemaciooal Privado (CIDIP- II)".
Pelo exposto, somos pela aprovação do presente ProjetO de
Decreto Legislativo, nos termos da proposta original.
Sala das Comissões. 30 de nwço de 1995. - Antôolo Carlos Magalhães, Presidente - Bcmordo Cabra~ Relato.- - Lúcllo
Coelho - Rom"' Tuma - Joel de Holhmda - Pedro Plva - Flavlaoo Melo - Sebastião Rocha - C ...ldo Maldaner - Marluc:e
Plnlo - Jooé Agriploo - Beoedlta da SOva - Pedro Sbooo Mauro Miranda.

PARECER N" 115, DE 1995
Da Comlasão de Relações Eldcrlora e Dcresa
Nado~ •bn: o Projeto de Decreto Legislativo ,..
59, de 1!193. (Projeto de Doc:reto Lqpolatlvo ,.. 179,
de 1992, oa Cimara dos OqJutados), que "Aprova o
texto do Amrdo para a Crlaçio do M ..cado Comum CiDematográllc::o Ladno.Amcricano assinado
em Caraeas, em 11 de oovembro de 1989, pelo BrasD
e pelas Repúblicas DominicaD.a, Argentina, Colôm·
bla, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela,
Peru e Estados Unidos do Máico.

Relações Exteriores. Educação, Cultura e Desp::nto e Constitui~ão,
Justiça e de Redação. Ainda na c~ dos Deputados~ prOjetO
conseqüente foi discutido em tumo úwco e aprovado, assun como
aprovada foi a sua Rcdação Final. após o que veio ter a este Senado Federal, para exame e lançamento do competente parecer.
É o relatóriO.
-

II- Voto do Relator
3. Compondo a triade de atos internacionais sobre cinema··
tograf:ta assinados em Caracas, Venezuela. em 11 de novembro de
1989, aporta a este Senado Federal o "Acordo pam a Criação do
Men::ado Comum Cinelnatográficõ Latin<>-Americano".
4. O ato internacional em tela objetiva criar condições especificas para que a atividade cinematográfica dos paises signatários
encontrem um denominador comum para o desenvolvimento desta
arte em terras latino-americanas. Para tanto, registra uma série de
mecanismos que, postos em prática, poderão retinr a chamada ~
tima arte vigente na América Latina do marasmo que a vem atmgindo na última década.
5. O Acordo em evidência pugna pela criação de ''um sistema multilateral de partiCipação nos espaços nacionais de exibição
de obras" (ARTIGO 1), com o objetiVo claro de fomentar a ampliação de possibilidades entre os mercados regionais. Objetivando _a
sua distribuição e exibição por qualquer processo, os produtos ClnematográficOS dos países do ..Mercado Cowum" são ~-~~idem
dos "como obra cinematográfica nacional em cada Estado-Membro para fms de sua dislribuição e exibição por qualquer meio_"
(ARTIGO Vill). Tal dispositivo contém, a nosso ver, regras práttcas e precisas que JX>Cierão disciplinar áreas sensíve~ ~ .atividade
cinematOgráfica ínl:emacional, tais como: quotas de extbiçi.o. destinação de espaços físicos: e problemas relacionados com a área da
distribuição.
6. No que concerne à parte adjetiva do Acordo- ratificação.
entrada em vigor, adescles e denúncia. ~nos adequada aos mol-

des costumeiros adotados para a feitura dos atos intemaciooaís.
7. Ante o exposto, somos pela aprovação integral do texto
_ do "Acordo para a Criação do Metcado Comum Cinematográfico

Latin<>-AmeriCano, assinado em CaracaS. "Venezuela, em 11 de novembro de 1989, pelo Brasil e pelas Repúblicas Dominicana, Ar·
gentina, Colômbia, Cuba. Equador, Nicarágua, Panamá. Venezuela, Peru e Estados Unidos do México.

É o Parecer, s.nl.j.
-sala da Comissão, 30 de março de 1995. - AntoDio Carlos
Magalhães, Presidente - Bernardo Cabral,. Relator - Lúdio
Coelbo - Romeu Tuma - Jod de Holanda - Pedro Piva - Fia·

viano Melo ~ SebastiãO Rocha - Casildo Maldaner - Marluce
Piolo - Jooé Agripioo - Beoedlta da SHva - Pedro Sboon Mauro Miranda.

Relator: Senador Bernardo Cabral
I - Relatório .
De confonnidade com o artigo 49, inciso L da Carta Fundamental, o então Presidente da República, Senhor Fernando Collor
de Mello. submeteu à consideração dos membros deste Congresso
Nacional (fls. 05), acompanhado da competente exposição de motivos ministerial (fls. 06 a 08), o- texto do "Acordo para a criaçio
do Mercado Comum Cinemato8fá:fico Latino-Americano, assinadoem Caracas, Venezuela, cm 11 de novembro de 1989, pelo Brasil e pelas Repúblicas DominiCana. Argentina, Colômbia, Cuba,

C-

EQuador, Nicarágua, Panamá, Venemela, Peru e Estados Unidos
dÔMéxico.

2. Quando de sua regular tramitação na
dos Deputados, a matéria obteve aprovação unânime das suas Comissões de

PARECER N" 116 DE 1995
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nadooa~ sobn: o Projeto de Decreto Legislativo ,..
60, de 1993. (Projeto de Decreto Lqpslativo ,.. 180,
de 1992. na Câmara dos Deputados), que "Aprova o
texto ~ Acordo Latino·Americano de Co.Produção
Cinematoiráflca, assinado.em Caracas, em 11 de Dovembro de 1989, pelo Brasil e pelas Repú:bHcas Do.
m.ioicana, Argeutioa, Colômbia, Cuba, Equador, NicaráJrua. Panamá. Ven~.e.la-t-PC:~- e Estados Unidos

-d~-Mm~-·

.

Relator: Senador Bernardo Cabral

~
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I -Rdatório

De conformidade com o artigo 49.- iniciso
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damenlal, o então PresideDie da República. Senbor Fernando Collor de Mello, submeteu à consideração dos membros deste Congresso Nacional (fls. S), acompanhado da compet_ente exposição
de motivos ministerial (fls. 6 a 8), o texto do Acordo Latino-Americano de Co-Produçio CinematográfiCa, assinado em Caracas, em
li de novembro de 1989, pelo Brasil e pelas República Dominicana. Azgentina, Colômbia, Cobo, Equador, Nicarágua, Panamá. Venezuela, Peru e Estados Unidos do M6xico.
2. Quando de sua tegUlar ttamilição ria Câmara dos De]lutados. a matéria. obteve aprovação unA:nimCl das suas Comissões de
Relações Exteriores, Educação, OJJtura e Desporto e de Constib.lição e Justiça e de Redação. Ainda~ Câmam Baixa, o prOjeto conseqüente foi discutido em Turno Unico e aprovado, assim como
aprovada foi a sua Rodação Fiiial, após _o que veio ter a este Senado F~~ para exame e lançamento do competente parecer.
E o Relatório.

Sala das Comissões, 30 de março de 1995.- Antônio Carlos Magalhães, Presidente - Bernardo Cabral, Relattt' - Lúdio

Cod.bo- Romeu Tuma- Joel de HoDanda- Pedro Piva- Flaviano Melo - Sebastião Rocha - Casildo Maldancr - Marluce

Pinto - José Agripino - Bencdita da Silva - Pedro Simon Mauro Miranda.
PARECERN•U7,DE :11195
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nadooal, sobre o Projeto de Deaeto Lqlslativo o'l
16, de 11194 (P<ojeto de D=eto Legblat!vo n" 341, de
1993, na Câmara dos Deputados), que "Aprova o
texto do Acordo sobre Cooperação Turística celebrado eiltre o Governo da RepúbHca Federativa do Brasil e o Governo da RepúbUca do Chile", assinado em
Santiago, em 26 de mOI'ÇO de 11193.
Relator; ~ador L6d.io Coelh__o.

I -Relatório

II- Voto do Relato<

3. O Acordo Latino-Americano de Co-ProdUÇão Cin~ma[()..
-Com base no art. 49, inciso L da Constituição Federal. o Segráfica. ora sob exame desta Casa. enfatiza a contribuição que a
atividade da cinematognúla pode e deve dar ao desenvolvimento nhor Presidente da Câmara dos Deputados, no exerclcio do cargo
culblral de todo o cootinente latino-americano. Para atingir tal de- de Presidenle da República, através da Mensagem n11388, de l" de
siderara, o Acordo expliCí~- regiiS e meciiãísmos que JX'r certo julho-de 1993. submeteu à resoluçio definitiva do Congn:sso Nacontribui.rio pa.m retirar da letargia em que atualmente_ se encontra cional o texto do Acordo sobre Cooperação Turistica, celebrado
uma indústria promissorn para a reativação de um merca"do- a8orn. entre o Govemo da Repíblica Federativa do Brasil e o Governo da
_ Replblica do Cbile. na cidade de Santiago. em 26 de março de
em plena ascensão.
4. O ato internaciorial em comento dita uma série de normas 1993. O documento cm tela está acompanhado da competente Exobjetivandr- promover o de~nvolvimento cinematográfico e au- posição de Motivos n" 206/MRE. de 15-ó-93, do Miliistro de Estadiovisual entt'e os países Signatáriõi~aínivés de regras precisas e do, interino à época, das Relações Exteriores.
2. Quando da sua regular tramitação pela Câmara dos Declaras. Assim promove-se a co-produçào de obras para dois oo
mais. produtotes de dois ou mais paises membros, com base em putados, par.! a primeira apreciação, a matéria obteve aprovação
conlralo específico. (Artigo 1). Admili<-se-á a cc-produção de uríânime das Comissões de Relações Exteriores e de Constituição
obras cinematográficas se "realizadas com profiSsíoria.is nacionais e Justiça e de Redaçáo, esta com a proposição de emenda de reda·
ou residentes dos paises membros" (Artigo VI. a). A identidade ção. Com efeito, o parágrafo único do art l"' do texto em exame
cultural de cada país co-pro:lutor deverá ser mspeitada nas co-pro- apresenta um ligeiro lapso redacional quando se refere a "atos que
duções. as quais serão faladas em uma das línguas da região (Arti- possam implicar em modificação". Evidentemente, constatado o
equívoco. a redação apropriada para espécie passou a ser "atas que
go VI. d).
A promoção de obras de valor artístico- C cultural especial possam implicar modificação~'. Em seguida, e já como Projero de
será efetuada "por empteSaS produtoras dos países Membros (Arti- DecreiO Legislativo oS' 341/93, a inatéria foi" disrotida em Tumo
go X)". Prevê-se a concessão de facilidades aduane~_ pora a mo- Único. com aprovação da emenda já referida. do projeiO em si e da
vimentação do material necessário à .-ealização de cc-produções, sua tedação final (fls. 19). Fmalmente. a Câmara Balaa editou o
de acordo com a legislação específica de cada país (Artigo XJII). Projeto de Decreto Legislativo, com a numeração já citada e que
O mesmo ocorrerá com as lr.utsfer6ncias de divisas geradas. (Arti- agora chega a este Senado Federal, para o devido exame e lançamento do competcme ~er.
go XIV).
.

S. FiDalmetUe, o Acordo em tela, a partir do Artigo XVL es-

É o Relatório.

tabelece uma sb:ie de ~gms adjetiva.s- ratificaçio. adesio, demínII- Voto do Relato<
cia, modificações, etc., todas dentro dos padfões normais admiti3. Uma vez mais. os Govemos do Brasil e do Oüle recor- _
dos costumeiramente nos atos inlernacionais produzidos.
_
__
6. Entendemos, pois, que o Acordo em exame dev:erá. con- rem à mesa de negociações para o incremento das suas relações.
tribuir sub>tancialmente para alavancar a indústria cinematognUica desta feita voltada para cooperaçio em matéria de turismo. O pre·
dos paises envolvidos. particularmente a brasileira, ora estagnada sente acordo, celebrado na capital d:J.Uena, em 26-03-93, enceira
uma s6rie de proposições. objetivando perseguir um maior apropor problemas de ordem estrutural.
7. Em face do acima discorrido, somos pela aprovação. na fundamento DO relacionamento turlstico entre os povos de ambos
íntegra. do texto do "Acordo Latino-Americano de Cc-Produção os países. Para atingir tal desiderato, o ato internacional em evi·
Cinematográfica. assinado em Caracas, em 11 de novembro de dência proriJ.oVe um estreitamento no âmbito das relações bilate1989, pelo Brasil e pelas Repúblicas Dominicana, Azgentina, Co- rais voltadas para as áreas de lazer. E o faz atrnvés de medidas prá·
lômbia, Cuba. Equad()[', Nicarágua, Panamá, Venezuela. Peru e ticas. desburocratizadoras do sistema vigente. ainda amarrado à
sistemática do visle de salda oo de permissão especial. Assim. o
Estados Unidos do M6xico.
ingresso de turistas nacíoriãis de ambos os po.ises no tenitório da
É o Relatório.

ANAIS 00 SENADO FEDERAL

Abril de 1995

outta Parte far-se-6. com abolição total de tais exigências. Escritórios turisticos poderio ser instalados em ambos os países para a
promoção de intercâmbio específico, não só de pessoas, mas também de documentos e material propagandístico. Dentro do contexto do presente ato internacional estio pnwistos, igualmente, programas culturais troca de informações, tmbalhos de pesquisa, etc.
Ademais, a concessão recíproca de bolsas de estudos em áreas específicas. pxevista no contexto, por certo estimulará os pesq9isã.dores da matéria ao aperfeiçoamento t6cnico-contíntio. Por derradeiro, a Organização- Mundial de Turismo (ArtigO- IX) acolherá as
Partes Colltnllantes " para desenvolver e fomentar a adoçã.o de
modelos uniformes e de pr.íticas recomendadas que, caso aplicáveis pelos Governos, facilitado o nuismâ'.
4. Tanto a parte substantiva do Acon:lo, acima comenlada,
como .a sua parte adjetiva- consultas e vigSncia- esti.o conformes
à prática comumente observada para a elaboração de ates intema-

cionãis da espki.e.
- · S. Em face do acima exposto. vetamos pela adesão do Brasil ao texto do "Acordo sobre Cooperação TUrística entre o Goverw
no da República Federativa do Brasil e o Governo r;:ia República do
Cl:J.ile", feito em Santiago do Chile, em 26 de março de 1993. nos

exatos lermos do Decreto Legislativo sob exame, o qual Se nos
aprese~ com coDteúdo e forma ex.amdos nos ditames próprios.
E o parecer, sub censura.
Sala das Comissões, 30 de março de 1995.- Antonio Carlos Magalhies, Presidente - Lúdio Codho, Relator - Bernardo

Cabral - Romeu Toma ,;,. Joel de HoOanda - Pedro Paiva Flaviano Melo - Sebastião Rocba - Casildo Maldaner - Mar·
luce Pinto- José .Agripino -Pedro Simon.
PARECER N" 118, DE 19!15

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre o Projeto de Decreto LcgNativo ~
065, de 1994 (oSI427·A, de 1994- na Câmara dos Deputados) que • Aprova o testo da Convenção sobre
Cooperação Internacional e Protcção de Crianças e
Adolescentes em matéria de Adoção Internacional,
concluída em Haia, em 29..S..93 •.
Relatora: Senadora Marluce Plnto
Em conformidade com o disposto no art. 49, inciso I, da
ConstiWiçào Federal, o Senhor Presidente da República submete à
consideração do Congresso Nacional o texto da Convenção sobre
Coopmçio Intemaciooal e Proteção de Crianças e Adolescentes em
Matéria de Adeção lnlemacional. concluída em fWa. em 29-5-93.
Em razão de imperfeições de orden:J material detectadas na
versão, para o idioma portu.gu~s. o texto convenciooalteve de ser
submetido ao Poder Legislativo através de duas mensagens presidenciais sucessivas, ambas acompanhadas de exposição de motivos do Ministro das Relações Exteriores, onde se revela uma atitude favorável às normas convencionais, sob nossa análise. que não
colidem. de modo geraL com o nosso ~ito in1emo, especialmenw
te com a Lei ~ 8.069190~ o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Apesar de não ser mais membro da Coofmncia de Haia de direào inlemaciocal privado, o Brasil participru dos lrllholhoo da Coovenção, na qualidade de "oon.vidado" e assincu-a em maio de 1993.
Na linha de vários documentos multilaterais hodiemos, a
Convençio se preocupa em dar um estab.Jto favorável à
criança e ao adolescente, de modo a priorizar seus interesses niaio.
res e a permitii o desenvolvimento de sua personalidade, de preferência na família de origem e, s6 em caso de necessidade. numa
familia substituta.
~sente

7

Diante da célebre opção entre adoEar regras de direito internacional privado em ~ de adoção internacional ou estabelecer notmas materiais ou de fundo sobre esta importante matéria. a
Convençlo pl'Cferiu a segunda atirude.
Assim é que, ao irivés de se direcionar na solução de eventuais conflitos de leis entre os Estados. a propósito da adoção internacional, optou o texto da ONU por um estatuto juridico com
normas substantivas capazes de oferecer respostas realmente "in·
temacionais" às questões relativas à adoção, auavés de seus 48
(quarenta e oito) artigos.
A Convenção propõe um tex.to minucioso, que contém requisitos e pressupostos de fundo e de processo sobre a adoção intemacional. bem como normas para o rccoohecimento deste ato,
com todos os seus efeitos, em todos os EstaQos signatários.
Respeilando os direitos internos dos Estados contrara:ctes e
uma tradição internacional de protcção à criança. o texto leva em
consideraçio predominantemente os "direitos humanos e o dil:eito
humanitário, sem descurar da precaução que demanda o tráfico internacional de menores", conforme enfatiza exposição de motivos
de MiQistro das Relações Exteriores.
Pelo sistema da Convenção, a colocação da criança em famHia substiblta estrangeira constitui medida excep:ional. apenas
JX>SSÍvel quando as aucoridades do Estado de origem a considerem
como _"adotável" e após terem examinado as possibilidades de colocação no Estado de origem e constatado que uma adoção internacional responde aos seus in1eresses teodowse assegurado de que
todos os interessados ao ato deram inequivocamente o seu consentimento; resguardadas as disposições dos diieitos inlÔmos.
Quando todos os pressupostos processuais da a.doção estio
~sentes, ela é reconhecida de pleno diieito nos outros Estados
contratantes.

Uma recusa de reconhecimento só é possível quando a adoção é considerada, pelo Estado opositor, como manifestamente
contrária à ordem ptlbüca ou ao interesse da criança..
O mencionado reconhecimento pressupõe alguns outros, a
saber: o víorulo de flliação entre a criança e seus pois adotivos, o
pátrio pcder destes em ielação à criança e a ruptura dos vínculos
preexistentes de filiação entre a criança e o seu pai e/oo mie, se a adoção produz este efeito nó EStado oont:ratante em que se efetivoo.
A Convenção nãO afeta os instrumentos internacionais em

que os esUides COillr.llail1eS sejam portes e que contenham disposições
some_ as matérias nela reiacionada:s. salvo decl.aiação em cootrúio dos
estados vinrulades pelos n:ferides insttumeoto$ Íillemaciollais
Esta regra pode conter, sem dúvida. um germe de possíveis
conflitos de convenções no espaço, tendo em vista que são muitos
os orsanismos internacionais a legislar sobre a matéria e-, o fato de
se aderir a vários textos pode causar superposições de difícil solu·
ção, sobretudo se ateo~os para o detalhe de que a Convenção
analisada não admite reservas.
A observação oão visa, evidentemente, a invalidar nossa
aprovação ao texto das Nações Unidas, mas não deixa de ser uma
advertência para que oossaS atitudes. futuras não ocasionem os
menciOnados impasses.
Como já- se dísse, é visível que o texto, ora sob nosso exame. é superior a todos os outros até entio vigeDieS, tCudo em vista
que- cOnfigura, segundo a exposição de motivos do ltamara.ty,
''uma superação do método conflitualista, em favor da regulamentação e da unllJ.CaÇão de regras e princípíos fundamentais pua a
adoção internacional''.
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Ela representa avanços sobre a Convenção de Haia, de
1965, (sobre lei aplicável. jurisdição e reconhecimento em maléria
de adoção); sobre a Convenção IntemmeriCOllJl da OEA, de 1984
(de conteúdo semelhante) e a Convençio das Nações Unidas, de:
1989, sobre os direitos da criança.
Ela tende assim a representar o direito ao fub.lro em mat&ia
de adoções internacionais, não s6 pelo conteúdo de suas normas,
como pela abrangência da organização internacional que a ofereceu à assinatura dos estados.

Abril de 1995
Voto do Relator

3. O Acordo em evidência -tem como meta medular petmitir
aos dependentes do pessoal diplomático. consular, administrativo
e técnico de uma das Partes, oficialmente designado, para servir
em missão oficial, em tenit6rio de outra Parte, o exetclcio autori·
zado pdi1l a prestaçio de atividade remunerada no Estado moeptor,
de acordo com _os interesses. nacionais (art. 1-'1'). O mesmo artirulado, entretanto, prevS a negaçlo da citada autorizaçlo quando o Estado receptor for o empregador, na qualidade de administrador in-

Pelo exposto, e diante da pertinência da mat~ria relativamente à realidade brasileira, onde tantas adoções irregula- diretD - autaiquias, fundações, empresas públicas e sociedades de
res são denunciadas, somos favoráveis a adesio do Brasil a economia mista - ou o ex.cteicio da atividade possa afetar a segutexto de tão altos propó~itos humanitários, que poderá diri- rança nacional.
gir com segurança as au-toridades competentes ao decidirem
Ao longo de todo o art. 3, o Acordo explicita regras paxa a
sobre o destino das crianças brasileiras carentes de famOia e
-concessão do beneficio, M saber: ~ia auiOrizaç.io de trabalho do
de prõteção.
Governo local, pt<enchimentD de n:quisitos para (%0flSSÕeS quali· O Projeto de DecretD Legislativo n" i55, de 1994, plll:<Cé-nos ficadas, suspensio imwogáVel das imunidade$ civis e administraticonstitucional, juridico e de boa t6cnica legislativa, e, no m&ito, vas concernentes As questões advindo do exercício da atividade
altamente aconselhável. razio por que nos manifestamos pela sua remunerada. e, no caso de pdtica de delito profwional, a reolncia
aprovação.
à iiiiWijdade, por escrito, do dependenle ao Estado aaodit.onle.
Sala das Comissões, 30 de março de 1995.- AntôniO Car- Note-se, ainda. a regra óbvia (itei:n 4) de que os dependentes DO
los Magalhães, Presidente - Mariuce Pinto, Relatoia - Lúdlo eXercicio de atividades remuneradas no Eltado recepiOr 11perderio
Coelho - Romeu Tuma - Joel de HoDanda - Bcncdlta da SRva a isenção de cumprimento das obrigações tributárias e pmviden- Sebasdão Rocha -Casildo Maldaner -Humberto Lucena - ciárias decorrentes da referida atividade. ficando. em conseqd&lJosé Agripino - Pedro Simon - Flaviano Melo - Pedro Plva - Cia. sujeitos à legislaçio de refel'&.cia aplicável às pessou tisicas
residentes ou domiciliadas no Estado rec:q:tor". Finalmente, o óbvio: o
Mauro Miranda- Bernardo Cabral.
beneficio ceswá. quando o agente do .qual emana a dei •o :Jlocil '\cor.
mine suas funções pemole o Governo a:xie esteja acmlitado".
4.- Parece-nos do maior bom senso a mat&ii. venada oo
PARECER N• 119, DE 1995
Acordo em pauta. Os novos tempos nio mais condizem com situaDa Comissão de Relações Exteriores e Defesa ções deste jaez,. em que os familiares do diplomata aCMCtitado DOUNadona~ sobre o Projeto de Decreto Leglaladvo n" tro pafs, especialmente o cônjlge, sem nada para fazer, fiquem en90, de 1994 (Projeto de Decreto Legislativo n" 343, de tregues ao tédio diário, apenas cU.mprlrido õs ritos nmndlnos exi1993, na Câmara dos Deputados), que • Aprova o gidos socialmente da c:arriCre. A possibilidade real de ocupaçio
texto do Acordo sobre o Exercído de Atlvkladcs Re-- pror1Ssioo.al que se vislumbra no texto deste 110 internacional, s6
muneradas por parte de Dependeates do Pessoal DI- trará beneficios para todos, diplomatas e familian:s, através de
plomático, Consular, Administrativo c Técnico, cele- uma nova visão pua as suas {X)leilcialidades nablrais de trabalho.
brado entre o Governo da RcpúbUc:a Federativa do
5. Dianle do ah\ aqui expostD, votamos pela oprovaçio inteBrasa c o Governo da RepúbHca do Chne, em Santia· gml do texto do Acordo ora sob nosso exame, nos texmos do progo, cm 26 de março de 1993. •
jeto de sJecreto legislativo anexo.
E o Parecer, sub censura.
Relator. Senador Bernardo Cabral
O Senhor Presidente da C4mara dos Deputados, no exercicio do cargo de Presidente da República. com base no disposto no
art. 49, inciso L da Carta Fundamental, submele A consideração
dos Membros do Congresso Nacional (llS. 07), acompanhado de
E:t{X)siçãci de Motivos do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores (fls. 08 ~ 09), o texto do 11Acordo enllc o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Cb.ile
sobre o exercício de Atividades Remmeradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Coó.sular, Administrativo e

Técnico.••
2. Quando da sua tramitação na Câmara dos Deputadoo, a
matéria obteve aprovação unânime das suas Comissões de Relações Exte1'ion:s e de Constituição e Justiça e de Redaçio. Discutida
em Tumo Unico, com o respectivo projeto aprovado, passou-se à
Redação F"lnal, igualmenle aprovada (lls. 16, verso), chegando, entio, o processado a este Senado Fedem!, para apnociaçio e eml.uio
do nec~ssário parecer.
E o Relatório.

Sala das Sessões, 30 de março de 1995.- Antôalo Carlos
Magalhães, President<> - Bernardo Cabral, Rela!or - Lúdlo
Coelho - Roma~ Tuma - Joel de Holhmda - Sebastião Roeba
- Casildo Maldaner -José Agrlpino- Pedro Slmoo - Fla'l'lano

Melo -Pedro Plva- Marluce Pinto.
PARECER NO 120, DE 1995
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
sobre o Projeto de lleaeto L<glslatiTo n"
92, de 1994 (Projeto de Deaeto Legblatlvo n" 358, de
1993, na Cimara dos l>q:Jutados), que • Apro1'a o
texto do Acordo ..bre Coopençio para a Prevenção
do Uso lodcvldo e Combate ao Trifl.m Deito de Eo.
torpeceotes e Snbslânclos Psicotrópicas, oelebrado
eotre o Governo da República Federativa do Bnsll e
o Governo da RepúbUc:a Argentina, em Bueoos AJ.
res, em 26 de maio de 1993•.
Naciooa~

Relator: Senador Romeu Tuma.
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Consoante determinação constitucional comida no art. 49,

inciso L o Senhor Presidente da República submeteu ao Congresso
Nacional, devidamen[C: acompanhado de Exposição de Motivos, o
texto do Acordo, por troca de notas reversais. que estabelece a lotação de funcionárioS Coilstilares brasileiros em Consulados da AIR

Em alençlo ao disposto no inciso I do art. 49 da Constituiçio, o Poder Exea1tivo enviou ao- Congm;so Nacional, por meio
da Mensagem n" 402, de 1993, o t<Jtto do Aco<do bilateral em epigrafe, que estabelece os termos de cooperação entre os Govemos gentina e de funcionários consulares Argentinos em Consulados
do Brasil e da Argentina para o combate ao trifico e a pteVCnçio do Brasil. celebrado entre o Governo da Rep.lblica Argentina, em
do uso indevido de entorpecentes.
Buenos Aires, em 26 de maio de 1993.
Cuida o referido tratado, em seus 7 (sete) artigos, de estabeA matéria tr.amitou na Câmara dos Deputados com parecelecer estrat6gias CODJJDJ nessas tarefas repressivas e preventivas, res favoráveis em todas as Comissões Temáticas por onde passou,
envolvendo. lata- aBa, a bannonizoçlo das poUticas antidrogas a saber:
dos dois poises o a tUlizaçio de programas ooordenados de pre1 - Comissão de Trabalho, de Administração e de Serviço
vençlo c combate. bem como a defmiçio de meios que facilitem e Público~ e
agilizem a troca do infoanações entre as autoridades competentes
2- Comissão de Constiruição e Justiça e de Redação.
de ambos os pa!sos.
Explica o Itamaraty que o texto em epígrafe é frUtO de visita
. O acordo prov& também o intercimbio de funcionários de oficial ~lizada à República Argentina, de 24 a 26 de maio de
seus órgios competentes pua. o estudo das técnicas especializadas 1993, pelo então Presidente da Repúblic:a do Brasil o SenhorItautifu;à~ em cada Bstado parto.
mar Franco.
E o relatório
Segundo a Exposição de Motivos de nosso Chanceler, o
1
ll- Voto do Relator
acordo 'f1Xa os parâmetros para representação wnsular conjunta,
constituindo instrumento adequado ao melhor aproveitamento das
É_ falO notório que o problema do J:!UOOtráfico não Se rcs- sedes Consulares dos dois países e ampliando. consideravelmente a
tringe apems h fronteiras de um s6 pús. E típico dessa atividade abrangência de proteção, pelo Governo brasileiro e pelo Governo
ilicita,. de graode movimentaç:Jo fmance:ita, a tiansnacioDaJizeç«o, argentino, de seus respectivos nacionais no exterior".
envolv-;ndo desde a fabricaçio ali a porta do consumo.
Pelo acordo, será denominado ''Estado anfitrião" o país que
E por este motivo que J:ios últimos anos vêm c:rescendo os exercer a titularidade do Consulado e ''Estado hóspede" o que
aCOidos inte:maciocaia para o cOmbate àa: drogas. Desde 1961, com acreditar funcionário consular no Consulado do Estado anfitrião.
a Cmvençlo Única Sobre Bntarpccentes, seguida dez anc::xs: depois
Caberá aos MinistériOs das RelaÇões Exteriores do B:rasil e
pela Convençio sobte SubstAncias Psicouópicas, e rulminando da Argentina indicar quais os seus consulados passíveis de apliCacom a ConveDÇio das Nações Unidas cootm o TráfiCO Ilítico de ção da idéia de "consulados compartilhados".
·
Entorpecentes. em 1988, o mundo vem articulando um IIICAl:x:JuÇO
O Estado anfitrião notifica.Iá adequadamente o Estado reinstitucional-corijunto plU'I. o ·eilfrentamento desse problema.
ceptor das modalidades do exercício das funções consulares comNeste sentido, resulta da maior i:n:ipciid.ncia. a assinablm. de partilhadas, sendo que o texto do acordo é minucioso_ em estabeleacordos bilaterais como este que ora se aprecia. Este ato interna- ce.r regras sobre denominação, exibição de bandeiras e annas. execiooal :reptesenta a colaboraçio govemamental de dois púse.s fron- quatur do funcionário consular, chefe de repartição, remuneração
teiriços para otiii:ü:z.ar a polftica de repusio "e pnwenç!o às dro- de funcionários, COl'reSpOildência oficial, canais de comunicação legas. o que, sem dúvida. significará a ot:tençlo de melhores resulta- seiVada etc., em termos da fra1ema eqúidade e sadia convivência.
dos.
Em nosso entendimento, é de se louvar a atitude dos dois
Em face do exposto, opino pela aprovação do Acordo de - países sócios do Mercosul que por atos semelhantes demonstram
CooperaçJo entxe o Govemo da Rep'iblica Federativa do Brasil e claramente o grau de amadurecimento de suas relações bilaterais.
o Govemo da República Argentina para a Prevençio do Uso Jnde..
Nas questões consulares em que predominam a vontade de
vido e Combate ao Tráf100 Dfcito de Entmpcc:entes e Substincias proteger nacionais e interesses de nab.lreza comercial. não reprePsicotropicas, na fonna do Projeto de Decreto Legislativo aprova~ senta perigo para a soberania de países que se queiram economicado pela Cimara dos Deputados.
mente i.DJ.egrados o fato de desejarem diminuir gasEos e repre·
Sala das Comissões, 30 de maiÇO de 1995. - Antonio Car- sentações no exterior e., ao m~smo tempo. alcançar maíor eficácia
los 1\fagalhies. Presidente - Romeu Tuma. Relator - Bemardo pela utilização compartilhada Le espaços consulares.
Cabral- L6dio Coelho- Jocl de HoDanila- Pedro Piva- Fia·
Somos, portanto, totalmente favoráveis à salutar política de
viano Melo - Sebastlio Rocha - Caslldo Maldancr - Marluce vizinhança que Brasil e Argentina empreendem através do acordo
Pinto- Jooé AgrlpiDo -Pedro Simon.,
objeto do Decreto Legislativo n" 94. de 1994.
Sala das Comissões. 30 de março de 1995. - Antônio C ar~
PARECER Na 121, DE 1995
los Magalhães. Presidente - Flaviano Melo, Relator - Lúdio
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Coelho- Romeu Tuma- Joel de HoDanda- Bencdita da Silva
Nad.oaal. sobre 0 projeto de Decreto Legislativo n'l - Sebastião Rocha - Casildo Maldaner- Humberto Lucena!N, de 1994, (al409, de 94, na origem), que • Aprova José Agrlpino - Pedro Simon - Marluce Pinto.
o lato do Acordo, por ln>c:a de Notas Rcversals,.,..
PARECER N•I22, DE 1995
labdecendo a lotação de funclon6rios, coosulara
brasJlelros em CoDSUlados da Arzentina e de fuacloDa Comissão de Relações Exteriores e Defesa
nirlos CODSUia:ra argentinos em Consulados do Bra·
Nadonal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo ua
sB, celebrado entre o Governo da Rcp6blk:a Federa..
96, de 1994 (Projeto de Decreto Legislativo nR 426, de
tiva do Brasil e o Governo da RepúbHca Argentina,
1994, na origem h que "Aprova o texto do Protocolo
em Bueuos Aires, cm 26 de maio dc.t99J•.
de Reforma da Carta da Organização dos Estados
Americanos (Protocolo de Washington). firmando
Relator: Seuador Flaviaao Melo
em Washington, em dezembro de 1992, por ocruoião
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do XVI Período Extraordinário de Sessões da Assembléia da OEA."
Relator. Seoador Hugo Napoleão

I -Rdat6rlo
Através da Mensagem nll391, de ISJ de julho de 1993 e_, em
cumprimento ao art. 49, inciso- I. da Constituição, o POOer ExecutiM
vo encaminhou ao Congresso Nacional o Protocolo sobre a Refor-

ma da Carta da OEA.

Abril de 1995

WashingiOn. nos termos do Projeto de Decreto Legislativo aprovade pela Câmara des Deputados.
Sala das Comissões. 30 de~ de !995.- Antônio Car·

los Magalhães, Presidente- Hugo Napoleão, Relator- Pedro Simoo -Flaviano Melo - Humberto Lucena - Casildo Maldauer
- Bencdita da SOva - Marluee Ploto - L6dlo Coelho - Romeu
Tuma- Joel de HoDanda- Sebastião Rocha -José Agrlplno.
PARECER ND 123, DE 1995

Da Comissão de RelaÇões -E:dcriores e Defesa
A Mensagem foi apreciada nas Comissões de Constituição
Nadona~ .Obre o Projeto de Decreto Legislativo o"
e Justiça e de Redaçio e de Relações Exteri=s da Câmara dos
97, de 1994 (o" 430t'J4, aa Casa de origem), que
De:Pitados tendo sido aprovado o Projeto de Decreto Legislativo
• Aprova o te:ao do Acordo de CooperaçãO Turistica,
n" 426. ora a(l<OCiade pelo Senado Federal.
celebrado eatre o Governo da República Federativa
A Mensagem Pre:r;idencial faz-se acompanhar de ~posição
do BrasD e o GGvemo da Repíibtica da Costa Rica,
de Motivos do Ministro de Estado das Relações Extenores, na
qual consta que o referido Protocolo destina-se a "incOrporar na
em BrasOia, em 31 de maio de 1993".
Carta da Organização- dispositivo para a aplicação de medida susRelatora: Senadora Marluoee Pinto
pensi_Va aos Estados Membros onde ocorra a interrupção abrupta
Nos termos da Coustiwiçio Federal. art. 49. I. e das dispoou imlgular do processo político institucional democrático oo do
sições "'gim<intais pertinentes à tramitaçio da matéria objeto desta
legítimo exercício do fXXler por um Governo democraticamente proposição. encaminha-se a esta Comissão de Relaçõe~ Ex~ri.Qn,s
eleito (... ) e incluir artigos para a superação da pobreza extrema, e Defesa Nacional o presente Projeto de Decreto Legt.Siabvo que
que constibli uma das mais graves ameaças ao exercfcio da<Clemo-_
''Aprova o texto do Acordo de Cooperaçio Tutistica, celebrado

crn.cia".

__

entre o Govemo·da Re~blica Federativa do Brasil e o Govemo da

Este instrumento internacional. que se tomoo conhecido sob República da Costa Rica. em Brasilia. em 31 de maio de 1993".
a denomiDa.ção de Protocolo de Washington,_ foi fumado_ pelo BraAcompanha o texto originãl do A~ ora examinado~
sil por ocasião de XVI Periode Exlraoidinário de Sessões da_OEA. posição de Motivos do Ex:mo. Sr. Ministro das Relações Extenoem dezembro de 1992.
res. na qual slo arrol~ !lS ~ que levaram à sua negociação
É o relatório.
--e ranDa. Desta manlresiação, cabe destacar o seguinte:
II- Voto do Relator
_ "O presente Acordo tem por objctiVo aprofun4ar as relações
O presenle protocolo modifica o tratado cOOstitUtivo da entre os'dois países no âmbito de turismo, medíante investimentos
OEA e representa a consolidação dos prindpíos democt!~icos de e formaçio de joint vcnturcs; agmzação da rede de informações e
seus Es~Membros. ~pO~ ~ d~ df? regimes de exces- opa1nnidades; formação_ de ~s hu~ ?o setor. turistico;
são, os pa1s~ deste henusféno mscrevem, a~o~, em sua ~ cocmleJ!Ilçi.O e cooperaçio entre os órgios ofiCJaJS de tunsmo; elacláusulas ~fetJ.vas que. buscam ~serv~ o stslema democrnuco - bÕração de estudos; campanha de promoção; e colabon.çlo entre
representatiVo e a valonza.ção da Cldadania.
_
empresas organiZações e instituiçõés dos dois países, entm outras
Por este Protocolo, a instituição passará a _dispor ~de m~- iniciativ~.ll
_
nismos eficazes de convencimento contm o surgunento de mov1Verifica-se ser 0 ato inf.emacional aqui considerado claro
mentes antidemocráti_cos nos Estados-Memlros. O mais import~- exemplo de ''acordo-quadro", o que no direito dos tratados 6 conte deles é o novo art1go 9, segundo o 'Jt:lal o País-Membro, CUJO ceituado como 0 ato de disposição de vontade entte Estados sobegoverno democraticament~ ~tu~~ seja de~o ~la ~orça. lJ:<>- ranos que Iião geram obrigações imediatas e objetivamen~ vinaJderá ser ~spenso do exc:-mcw do dire~to de parf.IClpa.ça.o em_ quau;:- lantes aos seus :signatArios, pois indica tio-somenre e em linhas gequer reUlllôes, assembléw, cooferêncms ou grupos de lraballi.o da _ mis objetivos coamos a sen:m atingidos pelas partes.
OEA.. Esta sanção internacional obsexvará procedimento especlfiCOncluí-se, por derradeiro, verificados OS aspectoS da Expoco; também definido no-artigo 9, englobando a a~ de gestões sição de Motivos, ut supra, serem inequívocas a. oportUDidade e
diplomáticas e aprovação pela As:sembl6ia Geral da Organiz.ação.
conveniência para o Brasil em aderir ao presente Projeto de DecreDe igual imp:.mância também é o novo enfoque dado nesse to Legislativo que "Aprova 0 texto do Acmdo de Coopera.çlo TuProtocolo à questão social, como pressuposto da democracia: Mo- óStica, celebrado entre o Governo da República Federatriva do
diflcam-se os artigos ~g ~ 34. acrescentando--se aos propósttos e Brasil e 0 GOverno da República da Costa Rica,. em BmsHia., em
princípios d3 OEA erradicação da pobreza crltica.. como parte es- 31 de maio de 1993".
sencial da promoção e consolidação da de:mocracia representativa
Pelo exposto. somos pela aprovação do pn:sentc Projeto de
e como responsabili~ co~ e compa~da. dos_~Estados ame- Decreto Legislativo ~ 97/94, nos termos da proposta original.
ricanos.Altera-se oarttgo33,Iistando melasbás1cas para alcançar,
Sala das Comissões, 30 de março de 1995.- Antônio Carentre outro~, <:s ~jetivos de_ d~_m~ia e. ~m-estar ~~; distri- los Magalhães, Presidente - Marfucc Pinto, Relatom - Lúdio
buição equllativa da renda naCional; estabilidade do mvel dos pre-- Codho _ Romeu Tuma - Jod. de HoDanda - Bcncdita da SOva
ços internos, salários justos; oportunidades de emprego e condiçõ- _ Sebastião Rocha _ Casildo Maldaaer - Humberto Lucena es de trabalho aceitáveis~ emldiação do ~abetismo~ ~umento José Agripino _Pedro Simon- Flaviano Melo -Pedro Pivasubstancial e auto-sustcr:ttado do produto naclOilal per captta. .
Mauro Miranda- Bernardo CabraL
VerifiCa-se • portanto, que esta emenda à Carta da OEA Significa sua ab.lalização à nova realidade política e social dos PaísesP AR_ECER N'1124, DE 1995
Membros, tomando mais eficazes os preceitos protetores da demoDa Comissão de Constituição, Justiça e Cldacracia e da justiça social.
dania, sobre 0 Projeto de Lei da Câmara dos DeputaPelo ex)Xlsto, em vista da conveniência juridica e de mérito
dos nD 9191 (gSJ 4a787 de 1990, oa origem), que "Autodesta Mensagem, opinamos pela confliiWlção do Protocolo de
riza 0 lo.stltuto de Administração Financeira da Pre-
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vidência e Assistência Social a doar ao Governo do
Estado do Rio de Janeiro o imóvel que espedfic:a".
Relator: Senador L6cio Alcântara
l-Relatório
O projeto em análise. encaminhado ao Congresso Nacional
pelo Poder Executivo (MeDSagem n"246, de 13 de março de 1990,
do Presidemc da República), objctiva a doaçio, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. de um imóvel pertencente ao _então Instituto de Administ:raç.lo Financeira da Previdência e Assistência Social- lAPAS. localizado na Rua das Laranjeiras, oa cidade do Rio
de Ja.DCiro e coohecido como Mercado Sio José.
Nos tempos da exposiçio de motivos que encaminha o projeto. salieDla-se que a doação proposta disciplina defmitivamenle
uma situaçio temporúi.a.. umã vez que o imóvel já se encontra cedido áo Estado pelo praro de dez IUlOS, para a instalação de um
centro cultuml e de atividades sócio-comunit.iri.a.s., de inquestionável ~sio para o desenvolvimento cultural do povo carioca.
E de se dcslacar ainda que o Mercado São Jos6 foi tombado
pela municipalidade do Rio de Janeiro... o que conobora o acerto
da modida ora proposta.
Examinado na Câmam dos Dep.Jtados. o projeto fOi aprovado por unanjmicJade e sem emendas na Comissão de Constituição
e Justiça e Redaçio e na Comissão de Seguridade Social e Famflia,
em cari.ter terminativo.

U- Voto do Relator
A constituciorialidadc, a juridicídadc e a boa adequação •
técnica legislativa e às nonnas regimentais recomendam a acolhida
do projeto.
Destaque-se. rmalmente. que modificação na estiuwra ad.
ministrativa do Governo Fedeml (DCCJCto n" 99350, de 27 de junho de 1990) pn)moveu a fusão do Imtituro de Administração Financeira da Previdência e Assistincia Social- IAPAS com o Instiblto Nacional de Previd&lcia Social - IN'SS. Esse instituto encontra-se vinculado ao Ministério da P:n:vidência Social, conforme
dispõe o Oec:teto ~ 1.361. de 1-1-95. Em vista. disso, torna-se necessário atnaliur, na redaçlo rma1.. o projeto de lei em exame. incorporando a seu texto a 'referida modificação.
_____ Feito esse registro, oosso parecer é pela aprovação da pro-

posiçio em exame.
Sala da Comissão, 29 de 1DliiÇO de 1995. - !ris Rezende,
~sidem.e - Lúdo Alcântara, Relator - Roberto Rcquião Lauro Campos - Josaphat Marinho - Esperidlio Amin - José
Fogaça - Edboo Lobão - Bernardo Cabral - Romeu Tuma Lu1z Alberto- Jct'l'enon Pera- Ramez Tebet- Jader Barbalbo.

Objctiva_a_ doação. segundo o projeto, atender à expansão
urbana do Municipio de laçu.
Prev~ a proposta. ainda, que a doaçAo será efetivada mediante termo lavrado em livro próprio, do Incra.
Vale também notar que, através do [)ecreto nl2 85.812, de
1981, a área foi declarada de interesse social, pam fms de desapropriaçi.o, e matriculada, em nome do IDcra, no Registro de Imóveis
da Coo!arca de Iaçu. Contudo, oão logrou ser posro cm prtltica
projeto 'de colonfzação elabondo para a área.
-Na Cimam dos Deputados, a Con;rissio de Constituição e
Justiça c de Redaçio,já oa vigência da Constituição de 1988, opinou pela coostitucioilalidade, juridicidade e boa técnica legislativa
do projeto. Tamb6m oaquela Casa, a Comissão de Agricultura e
Politica Rural opinou pela aprovação da pmposta c, apn:ciada pelo
Plenário, a matéria foi aprovada.
Não vemos razões para divergir das opiniões e decisões
proferidas pelos 6rsJos técnicos c pelo Plcnãrio da amara dos
Deputados. Nos termos do art- 48, inciso V, da ConstituiÇão, cabe
ao Conpsso Nacional. com a sanção do Presidente da República,
legislar sobre os bens do domínio da União. A área de terras que o
Projc~ propõe seja doada ao Municipio de laçu foi declamda de
into=se social para fiOS de desapropriação, atrav6s do Dccrcro n"
85.812, de 13 de março de 1981 e, segundo declama Exposição
de Motivos n" 88/87, do cmão Ministro ilc Estado da Refonna c do
Desenvolvimento Agrário. área foi devidamente matriadada, em
nome do Incra. no Cartório' de Registro de Imóveis da Coman;a de
laçu. Trata-se, portanro. de um bem do dominio da União. A competBncia para sobre ele legislar pertence ao Congresso Naciooal.
No tocante A iniciativa. o art. 61 da Constituição confere ao
Presidente da Repdblica a atribuição de submeter piojeto de lei à
apreciaçio do Congresso Nacional, tal como oconeu no caso da
proposição em tela.
No mérito, a doação permite a expansão urbana do Munic{.
pio de Iaçu. O intexcsse coletivo estará sendo atendido e engrandecidas serão a harmonia e a cooperação entre as unidades da Federação.
Diante do exposto! opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei da Câmara n" 58, de 199 '.
Sala das Comissões. 29 de março de 1995.- IrW Rezeude.
Presidcmc - Lúdo Alcântara, Relator - Roberto Requlíio -

Lauro Campos - Esperldião Amln - Josaphat Marinho -lie<nardo Cabral- Romeu Tuma - Ademir Andrade- Edi!OD Lobão- Jefferson Perez- Jader Barbalbo- Ramcs Tebet- Luiz
Alberto.

PARECER NO lU, DE 1995
Da Comissio de Constituição, Justiça e Ckla..
dania, sobre o Projeto de Ld da Cimara llf' 101, de
1991 (ui' 475191, oa Casa de origem), que "dá nova
redaçio ao ort. 38 do Código de Processo Civ~ • _

PARECER N• 125, DE 1995
Da Comlssio de Constituição, Justiça e Cidadania, sobR o Projeto de Lei da Cámara _o1i1 58, de
1991 (oll81, de 1987, ua Casa de origem), que "Autoriza o Instituto Nacional de Colonizaçio e Reforma
Agrária- INCRA, a doar o Imóvel que menciona".
Relator: Seaador Lúcio Alcântara
Incumbe a esta Comissio de Constituição, Justiça e Cidadania exaniinar o Projeto de Lei da Câmara dl58_, de 1991, de auto.
ria do Poder Executivo, que "Autoriza o Instiblto Nacional de Colôlllzaçio e Reforma Agniria - INCRA, a doar o imóvel que menciona".
Cuida o projeto de autorizar o Incra a doar ao Município de
laçu, no Estado da Babia, a área de 243,8610 hectares, situada em
parte dos imóveis Sitio Novo e Roncador. naquele município.

li

Relator: Senador Bemardo Cabral
Vem ao exame desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara
n" 101, de 1991, que objctiva alterar a rcdaçãD do art38 do Código
de Processo Civil. com o p-opósito de dispensar a exigência do :recoohocimento de fll'tJ;l8 em procuração partiCUlar para mandato ju-

dicial.
Dispõe, ainda. a proposição em comento. sobre a não aplicabilidade. aos mandatos judiciais, da regra estabelecida no § 3A
do art. 1.289 do Código Civil. segundo a qual "o reconhecimento
da ftrma no instrumento particUlar é condição essencial à sua validade, em relação a ten:eiros".
A matéria encontra ampBIO no art. 22,inciso L da Coostin.Iiçlo Federal, que atribui à União competência pti.vativa p;ua legis-
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lar solm direito civil e processuaf,-e 00 Caput do art. 48 do mesmo
texto constiblcional, <jue confem ao Congresso Naciooal a atnõuição para dispor sobro toda matéria de compoténcia da União.
Estamos, assim, convencidos de que ao sobm:lito projeto
não há nenhum óbice constitucional que se possa OJYCC, bem como
de que nele não há vício de injuidicidade ou de t&:nica legislativa.
i\.lusivamente ao seu m6rito, todavia. manifestamos nosso
voto contrário, pelas razões adiante expostas, em que pese haver
sido esta prt)IX)Siçio aprovada por unanimidade pela Comissão de
ConstibJiçio e Justiça e de Redaçio da Cámara dos De{Qtados,

"Acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei rJJ 5.869, de
11 dejaueiro de 1973 - Código de l'ro<:caoo ClvD ".

Relator: Senador Bernardo Cabral

I- Relatório

Vem ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadauia o Projeto da Lei da Câmara n" 82, de 1992 (n" 969-B. de
1991. na Câmara doo Deputados). que "Aaoscenta panlgrafo ao
art. 45 da Lei n" 5.869. de 11 de janeoo de 1973- Código de Processo Civil:'
onde teve competência terminativa.
_
Trata o referido projeto da renúncia do advogado ao manda_Em passado remoto, antes da existJ!ncia do alfabeto, os to judicial. disciplinada no art. 45 do Código de Processa Civil.
acordos de vontade eram celebrados em comícios ou penmte os que reza::
.
transetmles que lhes serviam êle testemunha, exteriorizando-se a
"O _advogado poderá.. a qualquer tempo. renunc:Ulr ao man·
proposta e a aceitaçlo do negócio por interm&lio de símbolos, de dato, notificando o mandante, a flDl de que lhe nomeie sucessor.
forma: extn:mamenle jm:cária, facilmente ruscetível a má fé de Durante 10 (dez) dias seguintes à notificaçio, o adVogado contigrande parte dos que conlmtavam.
nuaJá a representar o mandante, desde que nccesstrio para lhe evi_--Posteriormente. passou-se a registrai oS :símbolos por inter- tar prejuízo."
médio de pinturas, at.6 que se evoluiu à. escritA de palavras em táOOas,
Visa a proposição em apreço acrescer 11:0 citado artigo o sedenominadas ''taOO:la'', donde se origincu otetm.O ''tabeliooato''.
guinte panlgrafo único:
.
Procurou-se, sempre, através desses fll'IXtdimenlOs, impor a
:Pan que a renúocia produza os efeitos jürldicos a que se
autoridade de uma atestação a um determinado ato, com vistas a destina. o advogado juntará aos autos documento que comprove a
revesti-lo da indispensável segurunça. de sua antenticidade. ••
efetiva ciência do mandante".
Ablalmente, a fé pública deeorre de mandamento da lei.
O objetivo da modificação pretendida reside na adoçio da
como crença coletiva pela mesma imposta.
medida de natureza acautelatória que, -segundo a rcdação ofereciA fé pública, nos casos notariais, apesar de não implicar a da. tomaria obrigatório juntar aos autos documento que comprove
veracidade do conteúdo do ato praticado, atesta-lhe, além da oba efetiva ciência do mandante.
servância das formalidades legais e precauções, a própria identidaO efeito posmlado com tal acréscimo é o de conseguir, ende das partes como condição essencial para a sua validade perante fim, garantia de que o amplo clireito de defesa não ~ja, de fonna
terceiros.
_ -alguma; comprometide por qualquer foana de inteq>retação que
Assim é que, a prática de um ato como. por exemplo, o do desborde a aplicação j.lsta e cori'da do direito ao Caso COIJ.CICI.o.
caso em tela, de outorga. de mandato j.ldicial, por instrumento parll -Do Direito e do Mérito
ticular, sem o reconhecimento da ruma. levaria, com toda- certeza.
Estabelece o art. 301,
do Código de Processo CiviL
a incontáVeis Controvérsias sobre a autenlicidade da assinatura
aposta a um documento dessa magnitude. possibilitando-se o ajli- que trata das razões de fato e direito com que se imp1gna o pedido
zamento de ações em que, no curso do processo ou mesmo após o do autor (contestação):

vm.

seu tniosito em julgado, venha a argüir a sua nulidade pela inexistência de outorga de mandato judicial. por quem não venha a ter, a
sua pretensão acolhida, e que. ardilosamente._ não tenha aposto a
sua própria asSinatura no instrumento- particular de mandato.
A responsabilidade. no caso, seria. a princípio, atnõuída ao
falso mandatário, em grave prejlizo para a classe dos advogados.
Sob outro aspecto, havemos que CODSiderar a existência de
profiSsionais desonestos que Dão contariam com nenhum oDStárulo p&m intentar açio ,Pdicial em nome de quem nio lhes tivesse outor-gado pocie= pom tanto, podendo causarprejulzos im:portíveis.
Em- síntese, achamos extremamente perigoso dispensar a
exigência do ~nhecimento de fuma_ em in.struJ!lCD.to partiallar
de mandato judicial, que, dentre outtas funções, serve para atestar
a identidade do outorgante, para a sua propria segurança e para a
de terceiros interessadOs na demanda judicial.
Pelo exposto, opinamos pela rejeiçio do projeto de lei em

"An. 301. Canpeto-lhe. porém, autos de discutir

··-··-·· _...... _.. _______ ..___.. ______.. ______.. _

o mérito, alegar:

Vlll --incapacidade da pute, defeito de representação oo falta de autorizaçio. 11
Ora, se a relação processual exige que se estabeleça documentalmente a legitimidade da repn:sentação do advogado. nada
mais justo que, ao renunciar ao mandato, tal decisão do adv~
venha aos autos, obedecendo ao mesmo tipo de fonnalidade. E a
garantia que deve oferecer o devido processo legal, em tennos de
proteção abrangente do direito dos litigantes.
Dada a sua op:ntunidade, convém citar os ensinamentos de
Moacyr Amaral Santos (in ~meiras Linhas do Direito Pnx:essual
Civil- São Paulo. Saraiva. 198. p. 282):

Sala das Comissões. em 29 de março de 1995. - '!ris Rezende, Presidente - Bernardo Cabral, Relator- Lúcio Ak:âota·

"No processo, mais do que em qualquer oulro
ramo do direito, vige o princ!J>io do formalismo. Direito
processual é direito formal. E que as f<rmas coaespondem a uma necessidade de ordem, de certem, de eficiên-

ra - José Fogaça - Josapbat Marinho - Luls Alberto OUveira
- Lauro Campos- Rames Tebct- Ademir Andrade- Romeu
Tumli- Arlindo Porto- Francdioo Pereira..

cia prática, e a -sua regular obselVância representa uma
garantia de regular o leal desenvolvimento do processo e
a garantia dos direitos das partes."

tela.

PARECER N•127, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida·

dania, :sobre o Projeto de Lei da Câmara oil 82, de
1992, (n" 969-B, de 1991, na Casa de origem), que

Ora, é com profundo respeito aos direitos das partes que a
regra do direito adjetivo pressupõe o cita~ f~lismo. a que se
referiu o mestre Mciacyr Amaral Santos.
Assim, em busca da garantia da o:rteza. dos atos processuais, o art. 37 do Código de Processo Civil estabelece:
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"Sem instrumento de mandato, o advogado nio
será admitido a procumr em juízo."
Nessa mesma lioha de formalidade processual, foi proposta
a modificaçio do aludido art. 4S. Destarte, em respeito à segurança dos atas prooessuais, o acrés-cimo oferecido aperfeiçoa a relaçio
processual e ganmte, com maior eficácia. o direito das partes.
Em síntese, não se observa óbice de natureza jurldica ou
qumto ao mérito que possa macular a conveniéDCia e a oportunidade da iniciativa. --

III -Conclusão
Diante do exposto, opinamos favoravelmente à aprovação
do Projeto de Lei da Cimara n't 82, de 1992, haja Vista qrie neribuma objcção quanto 1 constinJ.cionalidade, juridicidade, regimentalidade ou quaniO ao mérilO fofidentificada.
·Sala das Comissões, 29 de março de 1995.- Irfs Rezende.
Presidente - Bernardo Cabral, Relatcr - Esperidião Amln -

Adem.ir Andrade - José Fogaça - Lauro Campos - Lúdo Alo
cântara- Romeu Toma- Ramez Tcbet- Luís Alberto de Oliveira- Jader Barbalho- Josapbat Marinho- ArUndo Porto.
PARECER N• 128, DE 1995

Da Comissão de Coostitulçio, Justiça e Clda·
daola, sob"' Projeto de Lei da Câmara ri' 103, de
1992, que revoga o Decreto n.i ts.m, de 6 de novembrode1992.

Relator: Senador Romeu Tuma

I-Relatório
Vem ao exame do Senado Federal o Projeto de Lei da C!·

mam ri' 103, de 1992 (Projeto de Lei n" 683-b, de 199[, naTasa
de Origem).
Objetivaodo deelarar insubsistente o Decn:to r>' 15.777, de
6 de novembro de 1992~ que "Aprova e manda executar o Regulameuto de Registro Geral de Pollcia", a proposição de autoria do
Seobor Deputado Paulo Ramos, foi aprovada pela Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa em 16-6-92.
Em 5-10-92 tmnsconeu o prazo de 5 (cinco) sessões para
apn:sentação de recursos (art. 58, § 2• inciso L da Coostituição Feder.il e Regimento lutemo da C!mam) e, após, em 4-1-92, foi
aprovada, com alterações, a IO<iação fmal do citado projeto de lei.
Confoane assinalado em sua jlstificativa.. o decreto em causa. há muito caldo em desuso, t= servido para que a pol!cia coniÍ·
nue exigindo eadastmmento de moradores, empn:gados ~sti
cos e freqüentadon:s de pr6dios na cidade do Rio de Janeiro, o
que, segundo o Diretor do Iostituto Félix Pacheco possibilitaria
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Assume, no entanto, conoc.ação mais grave quando, ao que
se informa. atinge camadas sociais m.aís- humildes, cuja singela
movimentação. sumamente necessária à prestação de pequenos
serviços é vital para sua sobrevivência, acaba sendo tolhida.
Além do mais, a prática policiar é iuefitat6ria à liberdade de
circulação das pessoas, violando o inCisõ XV, do art. ,SIZ, da Carta
Magna, que:
"·- contém o direito de ir e vir (de viajar e migrar) e de ficar
e permanecer, sem necessidade de autorização..•"
(in José Afonso da Silva. de Direito ConstitUcional Positivo, pag. 211)
Registre-se, fmalmente, que, não cabendo revogar novamente norma já revogada pelo texto constib.lciorial. em respeito à
hierarquia das leis, andou correta a rcdação fmal. declarando-a insubsistente, face_ à necessidade de se eliminar, pela via legislativa,
decreto que viola as garantias individuais asseguradas na Constituição vigente.

lU - Conclusão
Diante dos argumentos expedidos e por se tratar de iniciativa cujo mérito tem o objetiVo de ·oferecer maior segurã:nça juridica
à sociedade, opinamOs favon.velmente à aprovação do Projeto de
Lei da Câmara n" I 03, de 1992.
Sala da Comissão, 29 de nwço de 1995.- !ris Rezende,
Presidente - Romeu Tuma. Relator - Ramez Tebet - Roberto
Requlão - José Fogaça- Esperidião Amln - Lulz AlbertoAdemir Andrade - Lauro Campos - Bernardo Cabral - Jefferson Peres- Edlson Lobão - Jader Barbalbo.
PARECER N•I29, DE 1995

Da Comissão de Constitulçio, Justiça e Clda·
dania, sob"' o Projeto de Lei, da Câmara r>' II9, de

1992 (.r' 5.861, de 1990, oa Câmara dos Deputados),
- qu-e "dispõe sobre a habilitação para conduzir ciclomotores".
Relator: Seuador Bernardo Cabnl
Vem~ exame da Comissão de Constiwição, Justiça e Cida-

daoia o Projeto de Lei da Câmara que dispõe sobre a habilitação
para conduzir ciclomotores.
A proposição é de autoria do ilustre Deputado Antônio Car·
los Mendes Thame, que assim o j:lstificru:
1
'0 projeto de lei que ora apresentatllOS à consideração da Casa-tem o objetivo de exigir habilitaçãq pua a
condução de ciclomotores, veículos de até S<km3 de cilinchada.
Julgamos que não foi oportuna a revogação levada a efeito em 1985 pelo Conselho Nacional de Trânsito.
de se exigir babilitação para a condução de tais tipos de
"·- ajudar a pol1cia a desvendar crimes, captumr
veículos.
delinqüentes, localizar desaparecidos e legalizar a per·
Entendemos que muitos jovens expõem-se. sem o
manência de estrangeiros, sem que seja preciso bater i
necessário preparo, aos perigos do trânsito nas moviporta dos momdorcs''.
mentadas ruas das cidades e que um mínimo de exigên·
cias e de controle por parte das autoridades de trânsito
ll -Da Juridk:idade e do Mérito
deveriam ser determinados."
Preliminarmente, nio subsiste dúvida quanto a pOder uma
lei ordinária ser IeVogada pela llOIDl4 C<~~~Stituciona.l. No po!1icular,
Transitando na Câmara dos Dep.ttados. o projeto colheu pacoroc:amo-.nos de acordo com mestre Joio Fra.nzen de Lima. de cu- receres favoráveis das Comissões de Ca:l$tituição, Justiça e de Rejos ensinamentos valeu-se o parecer da Câmara dos Deputados.
dação e de Viação e Transportes. Desenvolvimento Urbano e InteQuanto ao m6rito, o iDstnuDent.o que se ~tende tornar inrior. A redação fmal'foi aprovada unanimemente em 18 de dezemsubsistente choca-se com dispositivos constitucionais- que assegu- . bro de 1992.. ram a privacidade, a liberdade e o cfueito de livre citcula.çio.
Cabe-nos agora examinar a constirucionalidade e juridicidaA exigência policial, fundada num decreto virtnalmente rede da iniciativa.
·
vogado pelo texto constirucioo.al, constrange ilegalmente a todos
OJida o projeto de exigir a habilitação para que menores
os cidadãos.
entre 16 e 18 anos possam dirigir ciclomototes. definindo o que é
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ciclomotor (art. 2~. determinando que o Conselho Nacional de
Tr.insito institua a Carteira (art. JA) e expeça as normas e procedimeolos necessários ii habilitação (art. 4").
O projeto não colide com os dispositivos da Constituição,
sendo de competência legislativa privativa da Uniio em face do
artigo 22, inciso XI.
Em face 00 artigo 61 da carta Magna. cabe a iniciativa parlamentar e esta se insere entre as atribuições do Congresso Nacional. (artigo 48. c:aput).
Vazado em boa técnica legislativa, a proposição merece
prosseguir. pois preenche verdadeira lacuna iJa legislação de tninsito em nosso- País, submetendo os jovem que dirigem ciclOmotores ao exame de habilitaçio Aconduçio desses veículos.
A vista das razões expostas, concluimos pela aprovaçio do
projeto por ser constitucional. jurld.ico e de boa técnica legislativa.
·Sala das Comissões, 29 de março de 1995.-lris Re7lCDde,

Presidente - Bernardo Cabral, Relator, - Jader Barbalho - Romeu :i'uma- Arlindo Porto - Josaphat Marinho- Lauro Cam.·
pos - Jooé Fogaça - Rames Tebet - Edison Lobão - Ademlr
Andrade.
PARECER N•130, DE 1995
Da Comissão de Co..tltuição, Justiça e 'cidadania sobre o Projeto de Lei da Cimara n" 115, de
1991 (914, de 1991, na origem) que • Altera oo arts.
513, 737 e 738, do Código de Prooeoso ClvU •.
Relator: Scaador Bernardo Cabral
Nos termos das disposições regimentais pertineDles à tramitaçio legislativa, encaminha·se a esta Comissão de Constituíçio,
Justiça e Cidadania o presente ProjeiO de Lei da cam.ra n" 125, de
1992 (914-B, de 1991, na origem que "Altem os arts. 513, 737 e
738, do C6digo de Processo Civil".
A referida propc,siçlo vem acom:pe.nbada de_ m.in~çiosa justificativa da qual coosta o seguinte:
"Comum, hoje em dia, nos depararmos com sevems ctiticas
à morosidade da justiça no tocante à conclusão de processos que
estio sob sua jurisdição. Entretanto não sabem os leigos - comuns
criticos - que o Judiciário encontra·se arado aos ditames da Lei
Processual Civil pam solver o fluxo dos processos de seus jurisdi-

cionados.
Daí a necessidade de se ter soluções práticas mais realistas e
ma.is simples emanadas do C6d.igo de Processo Civil, agil..iza..ndo e
acelerando assim. a tramitação dos feitos ajuizados.
Neste sentido, voltamo-nos As dificuldades da liquidação de
sentença ou dos processos excaJtivos de litulos extrajudiciais.
No primeiro caso -liquidação de sentença- esta seria liqui~
dada de forma mais breve se o coodenado em qua.utia liquida e
certa, para discutir o desfecho da demanda, em sede de primeire
grau, depositasse o valor a ser apurado judicialmente (cálculo do
cootador). para enlão ter lugar a possibilidade de admissão do recurso em instância superior.
Tal situação nos parece lógica ~ por sinal, acompanha a
fotma dos procedimentos trabalhistas.
Assim. por exemplo, se o cidadio, em uma açio de repam·
çio de danos ooonida em eonscqüência de acidente de tninsito
fosse condeoa.do a ressarcir o prejuím causado, em que este Valor
correspondesse a uma quantia certa, flX&da em sentença, em nível
de primeira iilstâneis, só poderio intetporiocur.o (apelação) se depositasse em juízo (conta p::lUpança) o valor total a que fora conde-

nado.
Tal prcndimento evitaria, com certeza., a intelposlÇ!O de
recurso protelatório, evita.DdO~se uso da máquina judiciária indeviàamente.

-o

No segundo caso:- da execução de litulos exlrajudiciais- o
procedimento ·seria semelhante, ou seja, para. intetpÕsiçio de embargos, que é uma açio contra a exeru.ção que sofre o devedor,
este teria que, necessariamente, depositar em jufzo o- quantum
pretendido na execucional, para. discutir a divida, evitando-se, com
iSto, Cmbargos protela16rios que anastam a execução por anos a fio.
Evidentemente que, em amOOs os casos. se o depositante
tomar-se vencedor do :recurso ou dos embargos, o dinheiro depositado reverter~se-ia em seu ravor, devidamente atualizado, não lhe
gerando pre}lízo algum.. Por outro lado, se perdedor, evila.r-se-ia
todo o procedimento burocrático Previsto na legislação proCessual
civil," cOillptUndendo penhora, i.valiação, praceamento etc., agilizando e acelerando as coo.dusões dos processos judiciais antes
ventilados.

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

Note-se que, em ambos os casos, os valmes a serem dep:>sitados para dar sustento ao recurso ou aos ambergos declinam para
a fase posterim à discussão dos valores a serem xecoihidos, no sentido de evitar prejuízos pela protelação, sem que, no entanto, cerceie a
possibilidade de revisão dos valores apurados pelo oomador )ldieisl
Em síntese, com certeza, tais alterações certamente trariam
resultados benéficos no sentido de agilizar o cumprimento das obrigações levadas à '1ustiça", evitando procedimento protelatório
que tanto atulham o "Judiciário" e que o transformam num mecanismo tido como moroso.
A alteração processual objetivada pelo projeto ora sob exame é mariifestãniente útil e a sua adoção em nosso ordenamento
juridico irá contribuir para a celeridade processual e o melhor fun~
danamento da Justiça..
.
_Diante da exaustiva exposição reportada., que vem demomtrar a sobeja conveni6ncia e oportunidade do projeto em apreço, e
sendo ainda de todo ronstitucional e jurfdico, além de vazado em
boa técnica legislativa, somos pela sua aprovação, nos termos da
proposta original.
Sala da Comissão. 29 de maxço de 1995.- !ris Rezende,
Presidente -Bernardo Cabral, Relator- Romeu Toma - ArHn-

do Porto - Jetrenon Peres - Esperidião Amlm- Jader Barltalbo - Rames Tebet - Roberto Requião - Ademir Andrade Lúcio Alcântara - Josaphat Marinho -José Fogaça.

PARECER N" 131, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Jusdça e Cidadania , sobre o Projeto de Lei da Câmara nlll29, de
1992 (.,.1.259191, na Casa de origem), que "denomi·
na_'Pompcu de Souza' a Faculdade de ComuoDção
da Universidade de Brasília - UNB. •
Relator: Senador Lauro Campos
O ProjeiO de Leida cam.ra n"l29, de 1992. objetiva denominar ''Pompeu de Souza" a Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília- UNB.
Na Câmara dos Deputados, a matéria foi submetida à apreciação das Comissões de Constituição e Justiça e de Redação. e de
Educação, Cultura e Desporto, tendo em ambas recebido parecer
favorável. Também favorável ao Projeto foi a deliberação do Plenário da cam.ra dos Deputados.
Incumbe a esta Comissão de Constituiçio, Justiça e Ciciada·
nia rio Senado Federal deliberar acerca da matéria. No prazo regimental ~o roram oferecidas emendas à proposição.
E o relal6rio.
Voto do Relator
Não temos reparos a fazer no tocante à constitucionalidade
da proposta. Foram observados os requisitos atinentes à iniciaiiva
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por parlamentar e à competência da União e do Congresso Nacional. Por seu b.lmo, a matéria não se inclui entre aquelas de iniciativa privativa do preSidente da República. A juridicidade da propos-

r.a. não oferece dúvid$s, uma vez que se amolda com perfeição ao
ordenamento jurldico pátrio, bem assim aos princípios por ele albergados. A tknica legislativa é inep=nsivel.
No que concerne ao mérito. quer a proposta que li Faculdade de Comunicaçio, a Universidade de Brnsília.. passe a denominar-se ''Pompeu de Soosa" OJmpre recordar quem foi
-ilustre
brasileiro que homou o Senado da República com a sua presença
combativa e sempre altaneira.
Roberto Pompeu de Sousa Brasil nasceu em 22 de março de
1916. em Redenção. Estado do Ceará. Aos 18 anos de idade.já no
Rio de Janeiro, iniciOu profícua carreira como professor, ensinando Língua Portuguesa no Colégio Pedro ll. Aos 22 anoS de idade
iniciou·se :D.o jornalismo, no Diátj.o Carioca. Ali exe~ as fimções de editor internacional, diretor de redaçio, diretor-geral e diretor-pmsideilte. Renunciou a essa função em 26 de agosto de
1961, protestando contia as tentativas de impedimento da posse do
então Vice-Presid.ente Joio Goulart na Presidência da República.
Antes, em 1949, Pompeu de Sousa toma-se professor universitário, quando da criação do primeiro curso de jornilismo no
BrasiL Naquele ano assumiu a cadeira de Técnica do jomal e do
Peri6dioo, Illl Faculdade de Filosofia da então UniVerSidade do

esse

PARECER N" 132, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-

dania, sobre- o Projeto de Lei da_ Cimara n'l 46, de
1m (nR 2.347, de 1991, na origem), que • altera o art.
83 da lei n' 7.210, de 11 de julbo de 1984- Lei de
Execução Pen~".

Relator: Senador Romeu Tuma

O Projeto de Lei em tela, de autoria da Deputada Benedita
da Silva, propõe a alteração do art. 83 da lei 7 .210, de 11 de julho
de 1984- ''Lei de Execução Penal;', para acrescentar a este artigo
dois ponlgrafosnovos.
O primeiro parágrafO obriga os eslabclcçimentos penais a
disporem de instalação destinadas a estágio de estudantes universitários enquanto que o segundo parágrafo obriga os estabelecimentos penais, destinados a mullieres. a manterem berçários, onde as
condenadas p::tSsam amamentar seus ftlhos.
Originário da Câ.ma.ra dos Deputa~ este Projeto recebeu
parecer un4nime favorável, da Comissão de Constib.liçio e Justiça
edeRedação.daquelaCasa.
Ressalte--se que o Projeto de Lei. em exame, assegura o direito constitucional, previsto no art. SD, ''L", da Carta Magna. atribuindo a obrigação- de os estabelecimentos- prisionaiS tnaDíerem
BrasiL
~os, como forma de garantir o inquestiODável direito das preEm 1961 chegou a Brasilia, e fundou juntamente com Dar- sidiárias de amamentar seus filhos.
cy Ribeiro, Anisio Teixeira e Oscar Niemeyer, a UniverSídade de
Verifica-se, do exame do parágrafo primeiro, que a obrigaBmsília. Ali projetou e dirigiU a -ióiplã..iitaÇão da Faculdade de Co- ~ toriedade dos estabelecimentos penais serem dotados de instalaçõmunicação de Massa. dirigiu o Centro de Extensão Cultural, o Se- es destinadas a estágio de estudantes universitários visa a possibiminário PermaneD1e de Problemas Brasileiros, o Seminário Permalitar um melhor aprendizado e dar aos presos uma as;ristência jurínente das Estruturas Docentes, o Centro de Teledifusão Universi- dica maís efetiva. Tra1a-se evidentemente, de matéria dotada de
tária e, como interino,-o Instituto Central de Letras. Em 1964 foi constitucionalidade e juridicídade.
Diante do exp::tSIO,. somos pela consli.b.lcionalidade, j.lridicidemitido da Univen:idade de Brasília tendo ocupado o primeiro lugar em lista de quinze professores retirados violentamente daquela dade e t6cnica lCgislativa deste Projeto de Lei, e, no m&ito, pela
instituição de ensino.
suá aprovação.
Saladas Comissões, 29demaiÇode 1995.-IrisRezmde,
Várias funções de ~levo ainda ocupou. Assumiu a presidência da representação em Brasília da Associação Brasileira de _Presidente - Romeu Tuma, Relator - Eldo Álvarrs - ArliDdo
Imprensa, da Comissão de Liberdade de Imprensa do Sindícato de Porto - Luiz Alberto - Roberto Requião - Lauro Campos Jornalista Profissionais e do Comitê de Anistia do Df. Dirigiu a Ademlr Andrade - José Fogaça - Josapbat Marinbo - Jader
Secretaria de Educação do Distrito Federal. implantando. em sua Barbalbo - Rames Tebet.
gestão. a eleição direta de diretores da rede escolar. Em 14 de [e.
PARECER N" 133 DE 1995
vereiro de 1986 descompatilizou-se da função de Secretário da
'
Educação, pam candidatar-se a Senador da República. pelo DistriDa Comissão de Constituição e Justiça sobre o
to FederaL Foi eleito no pleito de 15 de novembro de !986 e perProjeto de Lei da Câmara pQ 52, de 1993, oSl 2551)1,
(na Casa de origem) que "dispõe sobre a sucessão de
maneceu nesta Casa até janeiro de 1991.Emjunho de 1991 deixoc
nosso convivio, abrindo lacuna imensurável, porque membro do
bens de estrangeiros, situados no BrasiL"
rol dos grandes brasileiros.
Relator: Senador Josapbat Marinbo
Não há como negar, assim, que somente méritos-acumtdou
Relatório
Pompeu de Sousa, marcando sua existência pela combatividade,
pelo denodo às causas que abraçou sua existência digna, bem
como pela contribuição' inequívoca que deu à educação em geral e,
1. A proposta em exame. originária-da Câmara dos Deputa·
em especial Pa Universidade de Brasílía.
dos e _de autoria do Deputado Nilson Gibson, 11dispõe some a su~
Possui este grande brasileiro todos os tírulos que habilitam a cessio de bens de estrangeiros. situados no Bx.sil."
emprestar seu nome à Faculdade de Comunicação da UniV~idade
2.. a finalidade da iniciativa. na matéria. é adequar o disposde Brasília, instibliçio por qtie tanto lutou.
to no art. 10. § 1• da Lei de lntroduçio ao Código Cívil (DecretoDiante de IOdo o exposto, opinamos pela aprovação do Pro- Lei n' 4.657. datado de 4 de setembro de 1942) ao preceito consti·
jeto de Lei da C!mara n" 129. de 1992.~
- -- ~ tucional vigente (IDCÍSO XXXI do art. 5' da Coostitniçio Federal).
Sala da Comissão; 29 de março de 1995 - Senador Iris Re3- A Comissão de Coostitniçio e Justiça e de Redaçio da·
zende, Presidente- Lauro Campos, Relator- Jader Barbalho - quela Casa Legislaliva .aprovoo unanimemente o parecer do RelaRoberto Rcquião - Fraocellno Pereira - Ademir Andrade Re- tor. pela oonstitucionalidade. juridiciadade e tt<:níca legislativa. e.
mes Tebct - Luís Aberto de Oliveira - Romeu Tum.a - José no mérito, pela aprovaçio deste, com. emenda. Rejeitou, quanto ao
Fogaça - Josapbat Marinho - Lúcio Alcântara - Esperidião mérito. o PLC n" 490/91. que trata da mesma malériL
Amlm -Jefferson Peres- Arlindo Porto .
4. É o que cabe ressaltar no ~latório.
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Discussão

Diswssão

8. Dispondo sobre aplicação da lei lnsileira em beneficio
do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja
mais favorável a lei pessoal do de cujus, a proposiçlo em análise
adapta a ncxma sobre sucessão de bens de estrangeiros, da Lei de
Inlroduçio ao Código· Civil, ao dispooto na Constituiç!o Federal
(art. 51:1 inc. XXXI). Segundo o dispositivo constímcional. a "Sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela
lei brasileim em bcucllcio do olnjugc oo doo filhos bmsileiros, sempre
que nio lhes seja mais favorável a lei pessoal do de wjus. •
9. Por outro lado, segundo o a.rt. 1.620 do Código Civil,
10
dá-se o direito de ~sentação, quando a lei chama certos parentes do falecido a suceder em todos os direitos, em que el sucederia,
se vivesse." Assim. quanOO a DOIIDa se ~efere a filhos brasileiros
há que se entender que nio serão SOillente estes, como também os
seus ~seo.tao.tes.
. 10. Desta forma. somos pela cOnstituciõnàhâãdi,~legalidade
e juridicidade do presente projeto, e, no mérito, pela sua aProvação
da forma como nos foi remetido.
Éoporocer.
Sala das Comissõe&, em 29 de março de 1995> lrls Rezen·
de, Presidente - Josophat Marinho, Relar.or- Roberto R<quião
- Ramca Tebet- Edison Lobão- Romeu Tuma -José Fogaça
- Bemardo Cabral - Esperidlio AmiD - Jader Barbalho Lauro Campoo - Lulz Alberto - Jelfenoo Peres.

·6.Em realidade, quanto maior celeridade na. Justiça, sem
preju1Zo da apuração da vetdade, tanlo melhor. Mas o art.l96 do
CPC cónj.l:ga-se ao art. 262, segundo o quãl,. "o processo civil começa por iniciativa da Parte. niU se desenvolve por imp.llso oficial.'; O "impulso oficial" cabe ao magistrado, resta-file, tamb&n,o
poder -de cobrança dos autos ao advogado faltoso, para que cumpra
os prazos legais.
7. Demais, o problema de retenção dos autos não ocone por
falta de disciplinamento legal ou eficácia de sanção prevista em
lei. O art.356 do Código Penal estipula a pena de de<eaiçio de 6
(seis) meses a 3 (três) anos, e multa lquele "que deixar de restituir
autos, documento ou objeto de valor probatório, que recebeu na
qualidade de advogado oo procurador".
S.Assim, ~ fort.tlecido o art. 196 do CPC pela exisUincia de
tipo peoal que incrimina a conduta do advogado ou proc:u:rador
que, abusando de sua profiSSão, atenta crotra ·a administra.çio da
Justiça. inutilimndo os autos mcebidos, ou nio os devolvendo.

PARECER N•t34, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania :tObre o Projeto de Lei da Câmara o'l 67, de
1993 (gll 2.657, de 1992, na CD) que "dá nova rcdação ao artigo 196 da Lei o" S.I!Ci9, de li de janeiro de
1973 -Código de p........, Civü".
Relator: Seoador Josaphat Marinho
Relatório

!.Aprovado na C.imara dos Deputados, vem a esta Comissio, para reexame, o-presente projeto, que altera dispOsliíVo_da_Iei
processual civil, dispondo sobre a eobtança dos autos ao advogado
que exceder o prazo legal.
2. Com o inblito de tornar mais ágeis as decisões no sistema
processual civil, ~ssalta o autor a necessidade da presente iniciativa pom conferir ao magistrado poderes ex ofllclo pam proceder à
eobtança dos autos, aio ficando oftído pam proceder à eobrnoça
doo autos, aio ficando na ~ocia de provocação do inl=ssado.
3. o art. 196 da Lei,. 5.869, de li de janeiro de 1973. passa a vigorar com a seguinte n:daçã.o:
"Art. 196. Sem Jm=jufzo da cobrança de oficiO par
parte do juiz. é licito a qualquer interessado eobrar os
autos ao advogado que exceder o prazo legaL Se, intimado, nio os devolver dentro de 24 (vinte e quatro) horas, pmlerá o direito 1 vista fora de cartório e incOrrerá
em multa, além de respooder criminalm.ente, quando for
o caso.

Parágrafo 6nico. Apurada a falta. o juiz comunicanl o fato i soçio local da Ordem doo Advogados do
Brasil. para o procedimento disciplinar e imposição de
multa".
4. Cinge-se, jxxtanto, a inovaçio, em ressaltar aqileie poder
do magistrado.
5. É o que cabe ressaltar no relatório, esclarecendo que a
metéria veio a esta Com:iSsão paJ:a decisão terminativa. -

Pa....,.,.
9. Pare<»- nos. dessa forma. desnecessária a mudança para
acrescentar cláusula com a fmalidade de esclarecer entendimento
que deflui da própria interpn:taçio dos Iritclpios gcmis que regem
o processo civil brasileiro. E, sem necessidade manifesta Dio se
deve anlliplicar o número de leis soba: um mesmo assunto. No caso,
a eompet&lcia do juiz i' .e~ nas_. Iegois vigenles.
10. Assim sendo, embora não haja reparos a fazer quanto à
coostirucionalidade e à juridicidade, manifestamo-nos pela rejeição do projeto de lei em exame, por desDCCessário.
Sala das Comissões, 29 de março de 1995.- lr\5 Rezende,
Preside!Íle, Josaphat Marinho, Relator - RobertO Requiio -

José Fogaça - Jáder Barbalho- Ademlr Andrade- Ramos Te-.
bet - Lauro Campoo - Lulz Alberto - Bernardo Cabral- Romeu Tuma- Jefferson Peres- Edfson Lobão.

PARECER N•l3S, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Ckla·
dania, sobre o Projeto de Ld da Câmara ~ 83, de
1993 (o" 2.860-B, oa origem), que "Dá nova redação
ao a~rt. 257 da Lei n" 5.869, de li de Jlll!dro de 1973Código de Procesoo c1vn •.
Relator: Senador Bernardo Cabral
Chega a esta Casa do Congresso Nacional o Projeto de Lei
da Câmam n" 83193, de anloria do ilustre Depotado Osvaldo Melo,
que dá nova redaç!o ao art. 257 do Código de Proaosso Civil esta·
belecendo que 11será j.llgado extinto o feil() que, e_m lrinta dias con~
tados da apresentação da petição em juízo. não for devidamente
preparado''.
Com a proposição visa o autor a "evitar que nulDCI'ClSãs petições iniciais fiquem acumuladas em cartl?!lo. aguudando indevidame.rite as providências para o seu andamento.'' Argumenta o
idealizador do projeto que o mero cancelamento da distribuiçio,
detenn.inado pelo attJal art. 25.7 do CPC. nio prcv!S o arquivamento
que decone da extinçio do processo. como sançlo l inércia.
AfiiDl.a que a extinçio do feito é medida juridicamente cor~
rela, autoriuda por vários artigos do Código de Processo Civil, a
saber: arts. 47, parigtafo ónieo; 265 o ~7, XL
E fmaliza eoclarecendo que "com a aprovaçio deite projeto,
CCl"rigir-IC-.f. o eno de tkníca de se considerar inexistente o ajliDmento que realmente houve e que deverá permanecer anotado nos
livros, nio se justificando a errôoea pru:e cartorária (o destaque
6 nosso) de se cancelar a distribuição do feito sem que tenha sido
saldada a divida."
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A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câ- ·que o processo venha sequer a formar-se, vez que não será dado
mara dos Deputados opinou, unanimemente, pela constimciona.J.i- curso ao que não for preparado.
Diante do exposto, somos contrários ao projeto quanto ao
dade, juridicidadc: e boa técniCa legislativa do projeto e aprovou
uma emenda de :redaçlo pan. fiXai' o seu texto nestes tennos: ''será mérito; consideramos inoportuna a exclusio de um artigo do CPC
extinto o feito, semjil1giine11tõ-do mérito, que em uinta dias coo- que visa, muito acertadamente, a dar eficácia prtiica ao salutar
lados da apresenlação da petiçio em juízo, não for devidamente princípio da rigorosa igualdade na disttibuiçio dos feitos_ entre jdzes e escrivães.
pzeparndo (art- 'M7, aaput iru:iso XI)."
Reputamos também como ínjuridica uma proposição que
Data vcnia do ilustre autor da proposição, 01'8 em exaine, e
da douta Casa Legislativa que a AJrOVOU, oio aplaudimos a medi- pretenda extinguir um feito que, na verdade, sequer veio a fonnarda pretendida que, no nosso entendim.eDI.o, caso admitida, extirpa- se. em que pese parte da doutrina considerar como iniciado o proria do Código de Processo $2ivil um artigo esseocíal e útil, acres- cesso a partir do momento da distribuição, nos casos em que esta
se faz necessária.
centando-lhe d.isfxJsitivo de necessidade duvidosa.
Na verdade, o atual art. 257 do CPC, situado na Seção I (da
Pensamos ainda que é de má técnica legislativa colocar
distribuição e do registro) do Capl!nlo VI (de outros atos proces- numa scçio do CPC, que visa, única e exclusivamente, à distribuisuais), visa a sanar uma fallia da legi.slaçio anterior, que, segundo çã_ç) dg.s feitos. um dispositivo que tem a ver oom o interesse das
partes e a e:ttinção do processo.
os processualistas, oio tem pmcedente no direito compaiaâo.
É o nosso parecer, pois, pela rejeição•
. Para o Prof. E. D. Moniz de Aragio, em seus lúcidos ''CoSala das Comissões, 29 de março de 1995.- !ris Rezende,
mentários -ao Código de Processo Civil!, o art. 257 do CPc não
visa a regular o preparo ou oprazopamque seja feito,e sim o can- Presidente - Bernardo Cabral, Relator- Jader Barbalho- Adecelamento da distnõuiçio. O referido artigo não se presta de modo mi r Andrade - Lauro Campos - Josapbat Marinho - Luis Alalgum a servir aos interesses das partes, mas unicamente ·ãos de berto de Oliveira- Romeu Tuma- Ramez Tebet- José Fogasenriço judiciário, que deve manter rigorosa igualdade na 'distri- ça - Lúcio Alcântara.
buição, em obediência ao art. 252 do mesmo Código.
PARECER N•136, DE 1995
Demonstra o insigne professor que lX'I' este dispositivo do
CPC será alternada a distribuição entre juízes e escrivães, obedeDa Comissão de Coostltu&ção, Justiça e Ckia·
cendo a rigorosa igualdade. Isto porque, a distrib.Jiçllo, além de se
dania, sobre o Projeto de Lei da Câmara nSI 95, de
destinar a fixar a competência entre os juízis que a- tenham igual.
1993 (.r' 3.588, de 1989, na origem), que "Adapta
ta.mb&n se destina a equilibrar. entre eles. a quantidade de trabalho
normas de direito processual ao disposto DO inciso XI
a ser feito. E relembra frase de Arthur Vandetbilt para esclare=
do art. 24 da CoDSiiluição Federal"que "é próp:io de uma administração intoleravelmente ruim permiRelator. Senador Ncy Sua:ssuna
tir que alguns juízes estejam exceSsiv-amente atarefados, eoquantb
O pyesente projeto de lei. originário da Câmara dos Dep.Itaoutros permanocem quase ociosos".
- dos, é de autoria do nobre parlamentar Manoel Moreira. tendo reOra. ~ CODDIID. sobretudo nas ações de cobrança de dívidas, cebtdo parecer unânime da Com.issio de Constitniçio e Justiça e
que os réus as saldem após o ajlÍzamento da petição, desinteres- de Redaçio daquela Casa, que opinou pela constitucionlilidade, jlsando. em seguida. os autores pelo prosseguimento dos feitos.
_riqicidade e técnica legislativa e, no mérito. pela sua aprovação.
Em tais casos, e em outros de inétcia do aulOr, é neCesSário
Este projeto disciplina os processos de competência dos
restabelecer o equilibrio e~ juízes e cart6rios cancelando adis- Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito Federal. estabelecendo
tribuiçio que nio teve curso e determinando novas atribuições ao·s que estes obedecerão aos procedimentos previStoS na respectiva lei
titulares das serventias.
, de organização ,P.diciária. enquanto que os reCunos clirigido& a ouAssim é que, se houver o abandono do litigio em cartérrio, tros tiibunais reger-so-ão, exclusivamente, pela lei fedemL
trinta días depois de recebê-lo, deverá o escrivio comuniCài' áó
O art. 2.1l: dispõe que na ausência de lei estadual regulando a
juiz a falta de preparo, a f1m de ser determinado o cancelamento a matéria aplicar-se-á a legislação federal.
distribuição parn se opetar a ca:npensaçio, de modo a não ficar inO art. 3" outorga compet!ncia à lei local para dispor quan10
feriorizado o escrivão.
à. forma. tempo, lugar e prazos dos atas processuais, reSguardados
Nio nos pamce. portanto. err&ea. CODlO qÜer. o aut.Õi do_ os seguintes pontos: 1.12) p:xierio ser defmidas oottas fotmaS para a
projeto, mas absolutamente coneta e legal. a praxe cartorária do citação, cartas prccatórias e cartas de ordem. além das fcmnas pre·
vistas na legislaÇão federal, assegumndo-se aos litigantes o contracancelameniO da distribuição.
Mesmo porque, nos casos em que se afigurar ao juiz cociõ dit6rio e- a ampla defesa; 2.11) deverá. cOnstar, das citações e intimanecessária a extiDçio do processo cujo autor se manteve negligen- · ções, o prazo para a prática do ato, se diverso do ps:evisto na legiste por mais de trinla dias, não lhe faltari\o dispositivos legais para laçiio fedenl: 3") deverão obedecer apenas à legislação fedem! os
tomar tal providência.
atos que tiverem de ser praticados fora dos limites do respectivo
Relatam os processualislas, aprovaDdo ou não a pr.\tica ju- Estado ou do Distrito Fedeml.
dici.a.l. que muitos juízes lêm determinado em tais casos a ,extinção
Dispõe ainda. o projeto em tela. nos termos do art. 4J2. que a
do processo por abandono. sem julgamento do mérito, utilizando- lei local de organjzaçilo judiciária pOderá estender as normas prose do art. 267 ,IR. do CPC, e fazendo ao autor a devida intimação cessuais instituídas pela Lei nO 7 .244. de 7 de novembro de 1984. a
no pmm de quaxenta e oito bons, CODforme dispõe o art. 'Ui7, § outras causas cíveis por ela não abrangidas, sem prejuizo de regu.
1~. do CPC.
lar de outro modo o respectivo procedimento.
Pela leitull. dos manuais e repert6rios, comprova-se que a
Verifica-se do projeto de lei em exame que este não contém
pritica 45 fmqilente, desde & introduçlo do Código Buzaid, e, por- dispositiVOs que oferlda as ruxmas constib.lciooais ou os princípios
tanto, dispensa novos textos legais pua permitirem a sanção judiciaL
adotados pelo nosso direito positivo e que vem disciplinar o disDe nossa parte, consideramos, apesar de tudo, um despro- posto no inciso XI do art. 24 da Magna Carta.
A redaçio está. correta e de acordo com a t6c:nica legislativa
pósito ou uma demasia a extinçlo do processo nesses casos, pois.
segundo o mesmo Moniz de Aragio. a falta de preparo impede e as normas regimentais.
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-exige,-no·seu art:-+.324, que o instrumento particular seja 'Ide·.

As razões expostas oa justificação Ueste projeto são xeais e·
coerentes, men:cendo considera.çio.
Em face do exposto, opinamos pela constitucionalidade. juridicidade. boa técnica legislativa e, no m&i.to, pela aprovação

·SO;

deste Projeto de Lei n" 95, de 1993.
Sala das Sessões, 29 de março de 1995. - Iris R....,de,
PresideDle - Ney Suassuna, Relator - Roberto Requlão - Esperidíão Amia- Lauro Campos- Ramez Tcbet- José Fogaça-

coobecimento da flrma para as procurações.
Relembrou, a propósito, o consagrado autor btuileiro, os
salutares preceitos do referido art. 1.324 do Código Civil para aaseverar que a falta de reconhecimento de fama é defeito de n':pl'&sentaçio que di ensejo à alegaçio de outra parte.
Com a autoridade que lhe era própria. sentenciou em poucas
palavras: 'O art. 38 do CPC tem de ser respeitado. Reeooheolmeoto de firma é autenticação. (o grifo 6 nosso)
Diante do exposto, não_ vemos razio j11ídica, ccot:JÔmica ru
de bom senso que aconselhe a alteraçio da lei adjetiva (o Código
de Processo Civil) a propósito de mat&ia tratada em lei substaDti·

Lúdo Alcântara - Romeu Toma - Josaphat Marinho - Jader
Barbalho- Luis Alberto de OUveira-Ademk Alldrade- Bernanlo Cabral- Je!fenoo Peres.

PARECER N" 137, DE 19!15
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre Projeto de Lei da Cimara o' 2141!13 (o'

2.52J.B, de 1992, na origem), que "altera a redação
do art. 38 do Código de Procesoo Civil".
Relator: SeDador Romeu Tuma
Nos termos tcgimeo.tais, chega a esta Casa do Congresso
Nacional o Projeto de Lei de Câmanl n" 214193, de autoria dos
iluslres Deputados Waldir Guerra. e IvAnio Guerra, que visa '1. aJteIllra rcdaçio do art. 38 de Lei 11"5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Civil- e dispensar a exigência do reconheciK
meDlo de fuma nas procumções adjudlda.
Segundo seus autores, a necessidade de reconhecer fmn.as
causa ''tumultos e aglomerações nos cartórios" e, no caso das procurações para poderes gerais, é um excesso de zelo, tendo em vista
que a simples apresenlaçio de um documeuto deveria trazer íncita
uma presunção da veracidade.
Numa tentativa de desburocratizaçio dos atos jurídicos, os
idealizadores do Projeto IIWltêm o reconhecimento de f.III!l8s apenas nos casos de procurações que outorguem poderes especiais
porque "há, infeli:zmente, advogados que não primam pela bonestiw
dade e lisura. sendo coovenientc, portanto, maior rigor nas cirw
cunstincia.s onde o representado fica à mercê de seu mandatário''.
A medida proposta, na Cimam doo Deputados, teve parecer
de ComíssiO de Coostítuiçio e Justiça e de Redação, pela constitucionalidade, juridicidade, t6cnica. legislativa e, no mérito, pela
aprovação. com substitutivo.
Data vcnia dos ilustres autores do Projeto e da douta Comissão técnica que o aprovou. na Câmara dos Deptiiados, nio so-

mos favoráveis às inovações pretendidas.
O IOCOllbecimeoto de fumas, que, infelizmente, já faz parte
de n05sa bu:rocntizada cultura, não 6 a causa única do acu~m~lo de

documentos nos cartórios.
E nio nos pen:ce dispensável nos casos das procurações ad
judicia.
Na verdade. a autenticação das assinaUJru dos mandantes
visa a proteger os seus direitos e nada tem a ver com a extensio
dos poderes (gerais ou especiais) que possam conferir a seus mm·
datúio&.

--

- - - --

Exige-se o recoobecim.ento da ru:ma para se comprovar que
o ~sentado nio está litigando contra. a sua vontade e~ para se
ter certeza de que sua assinatum nlo foi falsificada pelos advoga~
dos "que não primam pela booestidade e lisura", a que alude a jus-tificaçio do Projeto.
Litigar 6 um ato grave que exige um certo fODilalismo, protetor da liberdade e dos díreitos individuais.
E o tumulto dos cartórios 6 algo que pode ser diminu!do
com uma boa administraçio deles pelos seus titulm:s.
· O fato de se permitir a proculliÇ!o por instrumento pdblico
ou particular. é uma liberalidade do C6digo Civil que, apesar dis~

vidameute autenticadO."
Pontes de Miranda viu falha no art. 70 do Estatuto da OAB
(Lei o' 4.215, de 27 de abril de 1963) quando não se referiu are-

va (o Código Civil).
Entendemos que o interesse social e o interesse individual
dos mandantes cooduzem.nos a decidir, no m6rito. pela rejeiçlo

do presente projeto.
Sala de Comissão, 29 de março .de 1995.- Íris R....,de,
Presidente - Tomeu Tuma, Relator- Jetrenoo Pt:l'tS- Josaphat
Marinho - Espc:rkllão Amlo - Jader Barbalho - Ademlr An- drade- José Fogaça- Bernardo Cabral- Lauro C -

PARECERN" 138,DE 19!15
Da Comt.oiio de Coostlmlçio, Justiça e Ciciadaola sobre o Projeto de Lei da Cimano o' 104, de 19!13,
(.ra90419I, aa Casa de origem) que • acraceata parigrafo único ao art. 161 do Código de Proeeaso Civil".
R<:lator: Senador Bernardo Cabral
1-Rdatórlo
1 - O Projeto de Lei sub examioe de autoria do nobre ()c..
putado Nelson Jobin, pn:tcode ac:rescentar parágnfo llnico ao art.
161 do Código de Processo Civil ex"'tuaudo de vodaçio daquele
dispositivo as cotas escritas nos autos por procuraOOr legilmeate
constituído. no interesse da causa. EstA assim redigido o acr6scimo
pretendido:
''Art.l6l.-...................... _, ___ , ___ , ____.• ___,,

Parágmfo único. Não se ~odem ou disposições deste artigo bmves alegações manusaitu ou requerimentos
mediante- teimo de vista, a put.e. pcx
procumdor bastante, escn:ve nos autos. no interesse da

que.

causa."
2- Em sua jl_stificaçio o ilustm parlameotar invOca puecer
do Cooselheiro Fedem! de OAB, Dr. Joio Jos6 Ramos Scboefor.
instado a se manifestar sobte a mat&ia por solicitaçio do Dr. Ophir Filgueims Cavalcante, Presideote. .do Coaaelho Foden.l .da
OAB, l6poca.
3 - Naquela peça. em sintese, o douto Conselheiro traz i
colação substancial trabalho acerca. das cotas no Direito Bruiloiw
ro, enriquecido de opinião de renomsdos juri5IU sobe a DW6ria,
bem assim. a reprodução de jurisprod&lcia CO!lelusiva, ln ftrblo:
''Licito dizer, entlo. que 1á cotas e ootu. As que
se f1Ze:rem por modo regular e lícito, como a que fez o
advogado ora impetrante e como u que fazem algumu
para substabelecimeoto de ~. não <Xlllltiblom
qualquer desrespeito oo sbuso a julllifi<:ar a sançlo de
lei. Certo que nlo deVem ser- eStjirinliali, at6 porque
muito mais pdtiCO-~ o siStema de petiÇõei aVUlsas, que o
- julz examinará. nelas despachando. e m•nd•ndo juntí.las. se for o caso; daí nio se deve COilCluir, en1!etlnlo,
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que as raras oc:on'ências iguais à de que ota se cuida ( e
mms a~ porque normalmente ninguém se dispõe a perder tempo manuscrevendo Oque pode ser datilografado),
devam merecer tratamento tio rigoroso-." (Jurisprud&.cia Catarincnse, vol. 53, págs. 6416).

4- A matéria foi submetida à douta apm:iaç!o da Comissão de Constiwiçio e Justiça e de Redaçio da Câmara dos Deputados onde recebeu parecer favorável quanto aos aspectos preliminan::s de constimcionalidade, juridicidade, técnica legíslativa e DO
m~rito pela sua aprovaçio.
S - Nos exatoo termos do art. !34 do Regimento Coruum
cabe agora ao SeDAdo Federal como Casa revisora, através desta
Comissio, apreciar o Projeto enfocado.
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Relator: Senador Ekio Alvares
Vem a esta ComiSsão, para ~ame, o Projeto de Lei da Câmara n' 113, de 1993 (n' 1.918191, na Casa de origem), de autoria
do nobre Deputado Jamil Haddad, que ''Disciplina o emprego de

algemas e dá ootras providências".
A iniciativa pretende estabelecer as condições em que será
d~ algemas pelas autoridades policiais e seus
agentes, visando coibir abusos que atentem contra a dignidade e
incolumidade fisica dos presos, garantida pelo inciso XLIX, do art.
5", da Constituiçio Federal.
A iniciativa é altamente merit6ria, pois teni como objetivo

permitido o uso

impedir violências morais e f'tsicas desnecessárias, con1nl presos e

custodiados.
Como o própriO autor indica, a proposição foi elaborada
II--Voto do Relator
com a 11colaboração do eminente profeSSO[' paulista Sérgio de Mo.O presente projeto olo merece qualquer reparo quanto a sua racs Pitombo" e reflete, em seus principais aspectos. sua pesquisa
constituciooalida.de e rcgimentalidadc. Por estar em con.sonãncia histórico-jutídica ·soQre o uso de algemas no Brasil, publicada na
com Ó sistetóajurldico brasileiro ~. tamMm. juridioo.
Revista dos Tribunais, o' 592. de fevereiro de 1985.
Relativamente ao mérito, entendemos ser oportuno defmir o ··Ocorre que essa pesquisa abrange, bãsicamente. periodos de
alcanoe da proibiçio do lançamento de cotas nos autos~ Com cfei-· nossa história CQlooial e do Império, estendendo-se na República
to, nio sio JQJOOS os magistrados que, dando interpretação rigoro- ·somente até o advento do C$digo do Processo Penal em. vigOI'. Resa ao art. 161, v&o. determinando a aplicaçlo de advert&lcia e fen:-se.-li&eiramente, a algumas teiÍtativas de ordenamento jurídico
multu: aos ~s que ousem emitir manifestações manus- mais recentes, que não tiveram cc::meqüSncias. ·
aias nos lllJtal, ma:mente cpando nio as sio cm lmdas pr6pias. AsConforme fica patente no csbldo, esse Cócügo coosolida
sim, desmnsidem-ae toda e qual<p.~ermanife&açio irldqwmdettemente conceitos, procedimentos e doutrinas vigentes na legislaçio colode "" OOIIIaÍdo e do evettual prejulm i porte, uma vez que o magis- niale imperial.
trado drcezmina ioclusive, a ext:raçio da cda dc:5 auto&.
Ora, naqueles periodos históricos~ pelo próprio car.6.ter autoNeste cenário, mister se faz analisar a intençlo do legislador ritário e às vezes titânico dos n:gimes. era inadmissível e raro que
quando criou a norma. Como bem n:ssaltou o ilustre parlamentar um cidadão ou preso ousasse desafiar as detemlinações e ordens
autor do projeto cm sua justificação, "o que se quer evitar sio in- das autoridades policiais e judiciárias. que falavam:em. nome de
cursões alheias nas razões e escri.tal: dos autos" e, mais adiante ''El Rei" e do Imperador.
conclui auxiliando-se do inolvidável Mooiz de Aragão, ''pois em
Desde essa época. nossa sociedade sofreu dramátiCas transpouco teiiiP' os autos estado repletos de tmços e si.Dais que os formações e, nos dias de hoje. olo sã.o :rBro$ os CISO$ em que cri·
desfigunuio". CristaliDO. assim, que o pnx:u.rador da parte, no in- m.inosos e até mesmo cidadãos comuns reagem violentamente à
~sse da causa, quando manifesta-se por cota.. nio insere-se nas voz de prisão, atacando e até marando o agente que a executa.
vedações do mencionado dispositivo legaL
Desta forma. hodiemamenre. há que, além de se cuidar da.
Muito embora o proarrador tenba que ter o cuidado "'guiar garantia da dignidade e da incolumidade do preso ou do custodia·
de peticionar de maneira formal nio se poderia, data nwdma ve- do, taiilMm que se pensar na preservaçio da segurança do policial
nla, vedar-lhe a manifestaçio por cota em nível de cxceçio e rele- _e da população e na garantia da exectição da lei.
v4ncia. até mesmo p:nque inexist.e o mesmo rigor em ~laçio a:os
A necessidade _do uso de algemas se faz sentir em duas simCDllx'os do Minist&io Público.
_ ·_ mações bem distintas: na prisio inicial, originada. em flagra.nte deFinalmente. diga-se por oportuno que, o pn:sente projeto lito. mandado jJ.(licial ou condução coercitiva l presença da autoriunifmmizar:i o entendimento acerca doart. 161 do CP<::: evitando- dade; por diversos motivos, em cidadãos já presos ou custodiados.
A primeirn siwação 6 crftica. A falta de infounações sobre o
se, assim. sua aplicaçio equivocada e abusiva quando impõe muitas a advogados e descoosiden. cctas legitimamente apresentadas infrator, o desconbocimento de sua possível reaçio e das circunsnos autos.
tâncias que envolvem o evento impõem aos agentes respcas.A.veis
Isto posto, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade pela prisão ou condição, ênfase às medidas de seguranÇL
do Projeto. redigido com boa. tknica legislativa e em tetmOS ~giA segunda situação. menos crítica, permite estudo e piamentais,. No m.&ito pela aprovaçilo, louvando-se a iniciativa do nejamento antecipado. A autoridade e seus agentes dispõem de
ilustm autor do Projeto que srube defmir o alcance da norma legal. informações que lhes dão mais segurança, permitindo iniciatifacilitando a atuaçlo do advogado e impondo celeridade aos atos v as adequadas. Ainda Assim. surpresas ocotreiJL O noticiário é
processuais.
pródigo em casos de policiais feridos, mortos, ou que permiti
Sala das Comissões, 29 de março de 1995.- lris Rezeade, ram a evasão de delinqüentes, p:nque os subestimaram.. acredi~sideote - Bernardo Cabral, Relator- Élclo Álvares"- Jader tando-se seguros diante de suas mansas e inofensivas ap~n
Barbalho- Romeu Tuma- José Fogaça- Ademlr Andrade cias. Também não são raras as atitudes desesperadas. como o
Arlindo Porto - Lauro Campos- Lauro Campos - Ram.ez Te- suiCídio e fugas desastradas com trágicos resultados? tomadas
bet- Joupbat Marinho.
durante momentos de distração dos policiais enCUTCgados da
condução.
PARECERN' 139,DE 1995
Nos Estados Unidos da Ammca, pals poradigma da demoDa Comboão de Coi!Stltuiçio, Justiça e Clda- cracia e reconbeddo por sua pre<XUpaçio com o n:speito aos direidaD!a, ao Projeto da Lei da Câmara o" 113, de 1993, tos humanos. a sociedade compreende, sem dificuldade, os cuida(n' 19111191, Da Casa de origem), que "DisclpHna o dos com a segurança. Por sua alta sensibilidade à igualdade de todos diante da lei. traço cultural caracterlstico, recebe bem o empreemprego de algemas e dá outras providêlldas•.
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go de algemas, até em caso5 de simples desrespeito à regras de

trânsito. No entanto, isso nio seria possivel em nossa cultura.
A3 rcações e inl:enções de um cidadão que está sendo preso~
ou quando já peso ou custodiado, sio dificeis de prever. Por isso,
uma lei que venha a disciplinar o uso de algemas, sem esquecer o
cuidado em nio ofender, sem necessidade, a integridade do coac·
to, deve ser suficicnteininr.e flexivel pau. permitir ao policiaJ. a-ea.
pacidade discricionária de julgar oportuno seu uso preventivo.
A presente proposiçio, al6m de niD dislÍDguir, claiamente
as duas situações acima descritas, apreaen1a algumas impropriedades.
Nio pennite uma açio Prevemiva segum, quando da prisão
em flagrante oo por mandato judicia4 pois restringe o emprego de
algemas. como reaçio a 11quem. resista ou desobedoça a ordem de
prisão", ou condiciona o uso desse equipamento à suspeita de uma

intençio- de evasio, com: o verbo, estranhamente. no passado
(...suspeita que -pretendia evadir-se;), o que, convenhamós, dificilmente pode ser definido pelo agente. Al&n disso, como a pretensio nio mais existe, por que usar medida de força?
A redaçio do inciso
do art. 3", da proposiçio, tamb6m
nio defme, com nitidez, ·o emprego preventivo de algema. Como

m.
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d) por crime, cuja gmVidade faça presumir ser provável a
Aprisio e a tentativa de fuga;
e) cuja conduta, atual ou oonhecida, ponha em risco a pt6-

"''ist&Jcia

pria integridade lisica, ni de outmn;
·
n - o fugitivo de estabelecimento penal ou cadeia pública,

quanto recapturado;
m- o·preso condenado Ou custOdiadO, qua.Ddo conduzido à
presenç& da autoridade, transpoiUdo de uma para outro local, ru
para realizaçio de diligência policial;
IV - quem for conduzido ~itivamente à pres,ença da autoridade. por negar-se ou tctudar-se. sem justificativa. em atender
l intimação;
V - o interno em estabel.ecimell1o prisional, na OCOII'ência
de risco a sua pt6pria segurança e de ameaça Asegurança pública,
às instalaçõos, ou aos outros detentos.
Paclgrafo ~nico. Nio será admitido o emprego de algemas
durante interrogatório. salvo se o intetrogado se enquadrar numa
das condições descritas nas alíneas h a e dO inciso I. do -art. 3-'Z,
desta Lei.

Art. ~Esta Lei entra em viga: na data de sua publicaçi.o.
- - AiCS't Revogam-se as disposições em contrário.
redigido ("... ponha em risco a própria integridade ffsica. ou moral, -Sala da Comissão, em 29, de março de 1995.- Iris R....,_
ou As de outrem''), deixa díívidas sobre o entendimento pretendido
pelo legislador: seja capaz de colocar em risco ou esteja. cometen- de, P,.sidente- Éldo Alvares, Relalol'-- Roberto Rcquião- Jefdo ações que colocam em risco?
fenoa p.,... - Espcridlio Amlm - Romeu Tuma - Bcmardo
No art. 2.11, a cxps:cssio "simples detenção" toma seu texto Cabral- Louro Campoll- Ramcs Tcbet - Jooapahat Marinho
inconstitucionaL Se o que se pretende 6 permitfr o uSo dã-força, ao - Edloon Lobão -Lúcio Alcintara - Ademir Andrade -José
se levar pessoas ll. pesença de autoridade, a expressão "condução" Fogaça.
já 6 bastante.
PARECERN"140,DE 1995
Ainda. no mesmo artigo. sugere-se a substituiçãO da expressão '1.ivro da zeputiçlo" por "documento próprio", em virtude de
esse tipo de documento estar em desurt> entte nós.
Da Comlasiio de Coustituição, Ju.tiça e CldaO texto do pan\gmfo único, do inciso V, do art. 3", é confu.
daDia, oobre Projeto de Lei da Câmara ri' 193, de
so. A exprasio "•• .ameaça à segurança piblica ou individual de
1993, qne • altera a redaçiio do art. 809 do Código de
intemos...u 6 jlrldica e gramaticalmente incorreta. Além disso, por
Procaoo Pauol, referente à estalfsflca judlclárla critratar de situação diversa do inciso v; a tb:nic.a legislativa recominal•.
mendaria que ci texto tivesse inciso próprio.
Pelo exposto, somos de parecer que a matéria -em foco não
-- Relator. Senador RomeU -Toma.
fete preceitos constib..Icionais e jurldicos,. bem como seu mérito é -da mais alta tclevância. para o aprimoramento do Processo Penal.
O Projeto de lei em epígrafe objetiva alterai o § 2.11 do art.
Nlo obstante, quanto à abrangência e aplicabilidade, a ini- 809 do De=to-Lei ri' 3.689, de 3 de dezembro de 1941 - Código
ciativa men::ce os- aperleiçoailientos decorrentes das observações de Processo Penal.
feitas acima.
CUmpre de inicio, reproduzir este § 2• em sua redaçio
Em resumo, opinamos favoravelmente à aprovação do Pro-- ablal, para que se possa visuali2ar a alteração pretendida pela projeto de Lei da Cimant ri' 113, de 1993, nos tennoS do seguinte posiÇão sob exame:
substitutivo:
- --

EMENDA N" I - CCJ
(Substibltivo)

Disciplina o emprego de algemas: e dli outras
providêocW
O Congttsso Nacional deereta:
Art. {SI O porte e emptcgo de algemas são privatív~ daS autoridades policiais e seus agentes.
Art.1Jl A utili7açlo de algemas deve resguardar a dignidade
e incohmidade fisica do preso e visa a sua própria seguianÇ&, a da
populaçio o dos agollles policiais.
Art. Ja Podem. ser IUbmetidos com uso de algemas:
I- o p<000 em flagrante ru por mandato judicial;

a) que resista ru desobedeça à ordem de prisão;
b) que tente fugir;
c) por crime praticado com uso de violência ou de grave
ameaça Apessoa;

''Art.809; ·--·-.. ------··-......:::. ........---·-·
§ z• Esses dados seriio l.aDçados anualmente em
mapa e ,.metidos ao Serviço de Esta~stica Demográfica
Moral e Política do Ministkio da Justiça."
Intenta o presente projeto alternr, de anual pua semestral, o

periodo pam a remessa dos dados sobre os crimes e- presos.
A apresentação da propositura justifica-se pela importância das "infonnações que chegariam com maior celeridade ao
6rgio do Ministério da Justiça que ficaria mais aparclhado a
realizar estudos, pareceres e responder consultas sobre o assunto, contribuindo para a ex.iStência de uma legislaçio mais atualiz.ada e adequada".
Na Cimant doo Deputados, a Comissio de Constituiçio e
Justiça e de Redaçio ex/UW pouecer opinando pela constiblcionalidade, juridicidade e t6cníca legislativa, e no m6rito, pela aprova·
çio com substibltivo.~o pmm regimental Dio fonm apresentadas emendas.
E o relatório.

Abril de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Voto

"21

jo à análise e classificaçio pelos Cll'ganismos oficiais, de modo a
revelarem relações entre as categorias de dados. e a uma divulgação a todos que têm interesses em collhecer a situação criminal
deste Pais oo de áreas geog<áficas detetminadas, aprociando-a oo

COm efeito; é põideiD.aiS sabido, Dlonneote por aqueles que
se entregam à militância forense, que as intimações nos Diários de
Justiça são absofutamen~ frágeis oo tocaDte ao seu objetivo primordial, que é o de conmnicar os atos processuais às partes. Se os
causídicos já sofreq~ em suas comarcas de origem, pode-se imaginar. cristalinamente, o que significa este vetusto instituto aplicado
aos advogados que exercem seu mister em todo o Pais.
Por outro lado, não há que se falar em ooerosidade ou retardamento do processo, tendo em vista o benefício que a medida ora
prOposta- o[erecerá. Afmal. com a remessa de uma ~ registrada

presente ou na evolução temporal.
Saliente-~ ademais. que a regularidade dos dados enviados
ao Serviço de Estatistica Demográfica Moral e PoHtica do Ministério da Justiça é de suma importincia para a tomada de decisões de
politica criminal, juízos processanles, juizadoa de menores, juízos
de exõcuçio penal. sistemas prisionais, e, enfun. para todos os ór-

estar-se-á ampliando a possibilidade de defesa dos jurisdicionados.
Isto PJslO, opinamos pela constiW.cionalidade e juridicidade
do Projeto. redigido com boa técnica legislativa e em termos regimentais. No mérito pela sua aprovaçi.o, tendo em vista que aprimorará a condução dos feitas judiciais, mormente no tocante ao
principio da ampla defesa.

O envio de infcrma.ções sobre aimcs e delinqtlentes. em
periodo regular. é imprescindível para a estallstica criminal, permitido vislumbrar as relações de Cilllsalidade """" detonniruldos fatores sociológicos, psfquicos e a criminalidade, pondo cm relevo

as causas desra e suas oscilações 110 espaço e no tempo; dari ense-

gãos e sistemas que tmtam ou tem algum relacionamento com o
delinqüerile, a ordem e a segumnça do Pais.
A coostiruciO..lidade da propoota é inquestionáVel, atendi·
das as pre~ de competSncia privativa da UDiio de legislar
sobio direito pmoessual (art. 22, I, da Constiluiçio Federal), e a
competência do Congresso de dispor sobre o I.SSUillo (ari. 48, ca·
put), por iniciativa de qualquer de seus membros (art. 61, C:aput).
Finalmente, ulo tendo reparo a fazer quanto i. juridicidade e
A t6cnica legislativa, opinamos pela aprova~ do ProjeiO de Lej
. ~da Câmara n' 193, de 1993.
Sala da Comissão, em 29 de maiÇO de 1995. - lris Rezcu·

de, Presidente - Romeu Tuma, Relator- José Fogaça - Ademlr
Aodrade- Roberto R<qulão- Esperldlão Aralm- Ademir AD·
drade - Jader Barbalho - Ramcs Tebet - Bernardo CabraiJosapbat Marinho - Jetfenon Pera- Lauro Campos.

Sala das Comissões. 29 de

IDJliÇO

de 1995.- lris Rezeode.

Presidente -Jefferson Peres, Relator- Ney Suassuna- Espcrl-

dião Amlo - Jader Barbalho - Adeoilr Aodrade - Josaphat
Marinho - José Fogaça- Luiz Alberto- Romeu Tuma- Bernardo Cabral- Rames Tebet- Lauro Campos.
PARECER N•142, DE 1995

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaoia, sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 210, de
1993 (11'137, de 1991, oa Casa de origem), que "Faculta o registro, nos documentos pessoais de identificação, das informações que específtca.l

Relator: Senador Romeu Toma
PARECER N" 141, DE 1995
Da Comissio de CoDSIUulçio, Justiça e Cidadaola sobre o PLC o" 2119, de 1993, que "a<ROCeDia
parágrafo ao ort. 236 da Lei o" 5.869, de 11 de jaoe~
rode 1973-Código de Processo Civil".

Relator: Senador Jeft'enoo Peres
1-Rdatório
O Projelo de Lei sub examloe, de autoria do not.e Deplta·
do Jackson PeTeúa, preteude a=Diar psrágmfo ao art. 236 do
Código de Processo CiviL para estabelecer que oos processos originários de outros Estados, e em tramilaÇio per qualquer Tribunal.
considerar-se-io feiw as intimações apenas quando forem efctivadas por carta. tegisttada, com aviso de recebimento.
Em sua justificaçio, o ilustre perlamentar alega que os advoga.dos sofrem grandes transtornos por oio tomarem conhe<:imendo, em 51lU comarcas de origem, de jmjm•ções que lhe dizem
respeito, tomando "obrigatória a onerosa contrataçio de outros
proflSsiooais naS referidas capitais".
,
Nos exalos termos do artigo 134 do Regimento Comum.
cabe agora ao Senado Federal como Casa Revisora, alra.v6s desta
Comissio, ap<eciar o Projelo eufocado.

II- Voto do Relator
O presente Projeto nlo merece qualquer reparo quanto a sua
ccmtitucioo.alidade e regimentalidade. PCX' estar em consonAncia
com. o sistema jwidico brasileiro 6. tamb6m, jurldico.
Relativameote ao mérito, entendemos ser oportuna e conveniente a alteração da lei processual ora proposta.

1-Rdatório
É submetida à consideração do Senado Federal o Projeto de
Lei da Câmara n' 210. de 1993 (PL n'37-C. de 1991, na Casa de
origem), que ''Faculta o registro, nos dcx:umentos pessoais de identifiCaÇão. das informações, que específica. •
O referido projeto, de autoria do Deputado Antônio Carlos
Mendes Thame, visava, iniciãlmente, a tomar obrigatória a inscrição do tipo sangüineO e do fator RH na Carteira Nacional de Habilitação.
Todavia, outros projetos foram apensados à iniciativa sob
exame, o que resultou na ai::npliação das informações a serem inscritas no documento pessoal de identifiCaÇão, tais como as que se
referem ao número e à data de validade da Carteira Nacional de
Habilitação, do Título de Eleitor. do Cartão de ldeotif!CaÇio do
Contribuinte do Imposto de Renda, da Identidade Funcional ou
Carteír.l Profissional e do Certificado Militar.
Facultou-se. ainda, a inclusão, a pedido do interessado, de
-"informações sucintas sobre o tipo sanguíneO. e do fator RH na
Carteira Nacional de Habilitação.
Todavia. outros projetos foram apensados à iniciativa Scib
exame, o que resultou na ampliação das informações a serem inscritas no documento pessoal de identificação, tais como as que se
referem ao número e à data de validade da Carteir:a Nacional de
Habilitação, do Título de_;31eitor, do Cartão de Identificação do
Contnouinte do Imposto de Renda, da Identidade Fuocional ou
Carteira Profissional e do Certificado Militar.
Facultou-se, ainda, a inclusão, a pedido do interessado, de
"informações sucintas sobre o tipo sanguíneo, a disposição de doar
órgãos em caso de morte e coodições particulares de saúde. cuja
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divulgaçio possa contribuir para preservar a saúde ou salvar a vida
do titular."

II- Dos asp<etosjuridlcon do mérito
A proposição sob exame toma facultativa a iDclusio das informações anteriormente referidas. Isto é, a inclusio deixa de ser
obrigatória. como se estabeleceu do início. é- portanto, uma opçio

do interessado solicitar a inclusão dos dados, a qual deverá serrequerido à auiDridsde expedidora do documento.
Os benefícios. da iniciativa sio observáVeis, qUando se consideram os elevados índices d& acidentes com vítimas fatais. Não
raro. a oconomia de segundos no pronto atendimento aos acidenta-

dos pode significar a diferença entre a vida e morte. E quando esta
é incvitâVCI. a disposiçio de o acidentado doar órgio ~enta,
muitas vezes, a esperança única de pessoas que necessitam de
transplantes.
Quanto ao mérito. portanto. nadO há opor em ~elação ao
~scme projeto de lei.
· No que toca. aos seus aspectos juridicos, ~be salientar que a
iniciatiVa: iiiOteVe la -vicio quanto à sua constitucionalidade, jui;dicidade oo regimentalidade.

m- Conclusão
Diante dos argumentos anteriotmente_ expendidos. somos
favodíveis à aprovação dri Projeto de Lei ds Câmara n' 210. de
1993, na- forma como foi enviado pela Câmara dos Deputados a
esta Casa.
~
-Sala dos Comissões. em 29 de março de 1995. - lris Rezeude, Pn:sidente - Romeu Tu ma, Relator-- Esperidião Amin Lúdo Alcantara - Ar6odo Porto - Roberto R<quião - Jader
Barbalho- Josapbat Marinho - Ney Suassuna- Bernardo Ca~
bral-Jeft"enon Peres -Adcmir Andrade-José Fogaça- Luiz
Alberto.
PARECER N" 143, DE 1995

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o PLC o' 16; de 1995, de autoria do Deputado Jackson Pen.ira, que "Dispõe sobre a concessão de títuJo de utilidade pú:btica federal, remanejando a legislação vigente".
Relator: Senador Roberto R<quião

1- Relatiirlo
Vem a exame desta Comissão o PLC o' 16. de 1995 (i'Ioje·
1991, na Casa de orige"m), de autoria do no..
bJe Deputado Jaclcson PeJeiia, que "Dispõe sobre a concessàO de
título de utilidade pública fcdcral. mnanejando a legislação vigeDI.e".
A proposiçio objetiva que a d.Cl8ração de utilidsde pública
deixe de ser efeblada por meio de decreto e passe a ser feita mediante lei, cuja iniciativa caberia a membro ou comissão do Poder
Legislativo ou ao Presidente da RepúblicL
·
O projetó-âispõe, -ainda, sobre requisitos e proCedimentos
para a obtenção ds dedamçio de utilidsdc pública federal.
Na justificação o autor sustenta que ''muito abuso se tem
observado" na concessão das doclarações pelo sistema atualmente
adotado, disciplinado pela Lei nil91, de 1935. Por conseguinte. sugere a apreciação. caso a caso, pelo Congresso Nacional, a fim de
''mi.riimiZar a ínterferência de criterios memnente p:>líticos iDCreotes à decisão Unilateral do PreSidente da República na concessão
do título".
to de Lei n'l1.637, de

Ao tmmilar oa Câmara dos Deputados. o PLC n'!6, de
1995. recebeu substitutivo da Comissio de Tmbalho, Administração e Serviço Público, cujo relator foi o eminente Deputado Mario
de Oliveira. Em PJenário.. o texto aprovado foi o desse submlutivo.
No Senadc- Fedem! nlo foram apresentadas emendas.

É o relatório.

II- Aspedoo Juridlcos e Redaçio
O projeto foi apresentado consoante os requisitos fonnais
de constib.lcionalidade, pois trata-se de matéria da competl:ncia legislativa ds Uniio (CF, art. 22), de iniciativa pai-lameolar (CF. art.
6!), a ser disciplinado em lei ordinária (CF. art. 48).
Por outro lado, não se verifica qualquer vício material de
coostitucionalidade. A proposição atende, ainda, os requisitos de
juridiridade e boa t6cn.icã legislativa. Quãnto a eSte aspecto, merece reparo, todavia, o fato de o art. 4P conter. equivocadamente,
~
dois porigrafos llnicos.
m-Mérito
Nio se pode negar razio ao autor quanto ao fato de que
muitas irregularidades t!m-se verificado na concessão de titulas de

Utilidade públiCL Todavia, enten~mos _que a "llni~~ ~va
plaiisiVel~ neste momento, consiste em cobrar do <llefe do Poder
Executivo a defmiçio de critérios mais rigorOsos pa.ra efetua.r as
concessões.
A opção pol" transferir a dccisio para o Congres.o nio nos
parece adequada. uma vez que o Legislativo ainda enfrenta s6rias
dificuldades para se desencumbir de suas atribuições coostitucionais. Por cooseguinte, delegar ao Legislativo uma competeocia de
meoor vulto, mas de grande volume de traba.Iho como essa, significaria mWzfrOS meios e o-tempo de &p!leiaçio de matmas como
emendas 1 Coostituiçio e projetas de lei.
Em wtros: termos, portanto, tomar o Congresso emissor de
titules de utilidade pública resullaria em comprometer ainda mais
'O~

trabalhos legislativos e tomar mais distante a e(JCácia por lOdos
almejada.

IV- Conclusão
Em face dos argumentos apmsentados, opinamos pela rejeição. oo mérito, do PLC n' 16. de 1995 (PL n' 1.637. de 1991. oa
Casa de origem).
Sala dos Comissões, 29 de IIWÇO de 1995. -lris Rezeude,
Plesidente- Roberto R<qulão. Relator- Lúcio Ak:iotara - Jer.
rerson Pera - Romeu Tuma - Bernardo Cabral - Francelino
Perdra - Jader Barbalho - Esperidiio Amlm - Ademlr Ao·
drade- Arlindo Porto- Ramez Tebet- José F011aça- Ney
Suassuna - Josaphat Marinho.
PARECERN"144,DE 1!195
Da Comissão de Coostltuiçio, Josdça e Cidadania, sobre o Olido •s• o' 27, de 1987 (Oficio o'
l3l·PIMC, de 16-11-82, oa origem), do Praldcule do
Supremo Tribunal Federal, "enc:amiuhando ao Seua·
do Federal i:óplas das notas taqulgrillcos e do ac:6rdão proferido p<lo Supremo Tribulllll F<deral nos
autos do R <amo Extraordinário o' 94.704-3, o qual
declarou a incoostitudonaHdade do inciso IV do art.
47 da Coostitu-lçiii do Estado do Mar1111bão".
Relator: Senador Jader Barbalho
disposto oo art.42. vn. ds Constituição
Federal. de 24 de janeiro de 1967. com a r<daçio dsds pela Emen·
ds Constitucional o' I, de 17 de outubro de 1969. o então Plesi·
Em~obediôocia ao
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dente do Supremo Trib.lnal Federal encaminhoo ao Senado Federalo Oficio ''S"n"27, de 16 de novembro de 1982 (O!lcion" 131P/MC, de 16-11-82, na origem), acompllllhado das notas taqu;gráficas e do a.c6rdio proferido por aquela Corte nos autos do Recurso Exttaordinário n' 94.704-3, que declarou a inconstitudonalidadc do inciso VI do art. 47 da enl!o vigente Constitufçlo do Estado
doMBianbi!o.
Ao teor das notas taquigráficas, os PromotOI'eS de Justiça do
Estado do Maranbio impetramm mandado de segurança pleiteando a revisio dos vencimentos fiXados pela Lei Estachlal nll'
4.158/80, que <Üspõe aolm> a renruneração dos serv;dores do Estado, cuja tabela remuneratória teria- desatendido ao preceito espccífieo (art. 47, inciso IV, da enti!o v;gente Constitn;ção do Estado),
segundo o qual os membros do Ministério Público terão "vencimentos fiXados com diferença não excedente de vinte por cento de
uma pam outra em..rância, atribJindo-se aos de entrância mais elevado. JJio menos de dois terços dos vencimentos do Promotor-Gemi da. Justiça". Este, à sua vez, percebe relllUD.Cl'RÇio igual à atribulda aos Secretários de Estado (art. 96; Le; n"4.139, de 13-12-79
- Le; Otgâlrica do Ministmo Público).
O Egrég;o Tn'bunal de Justiça do Estado do Mlmmbi!o reje;.
t.ou a preliminar de iDconstitucionalidade e, no mérito, concedeu a
segurança. argumentando que "estabelecido pelo legislador constituinte o limite minimo de remuneração dos membros do Ministério Público do Estado, o preceito constituciooal específico -é que
deve incidir toda vez que se tiver que reajustar os vencimentos da
classe".
O Estado do Maranhão recorreu extnwrdinariamCnte, Com
apoio na Constituição Fedcml então em vigor, alegando violação
aos arts. 47, ll e 65, combinados com o art. 13,
segundo os
quais compete ao Poder Executivo a iniciativa das leis que ftxem
vencimentos e vantagens para os servidores públicos. SUstentou.
ademais. que haveria violaçio ao art. 98 da então vigente Constituição Federal segundo a qual "6 vedada a vinculação ou equiparaçio de qualquer nabneza para efeito de remuneração de pessoal
do serviço póblico".
O Supremo Tribunal Federal julgou o recurso na sessão
plenária de 26-8-82, e a ele deu provimento, ·acolhendo o voto
do Relator, Ministro Rafael Mayer, para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 47 da então vigente Coilstituiçio do Estado do Maranhio. Reconheceu o Supremo Tribunal
Federal a inequ{voca afronta ao preceito contido no 311. 98 da
Constituição Federal, combinado com o disposto nos arts. 108
e 13, inciso V, vencido o Ministro Xavier de Albuquerque, que
não conheceu do recurso.
A decisão do Supremo Tnõuna.1 Federal foi assim ementada: ''Funcionalismo. Promotor Público. Vinculação de vencimen'!'S- Constituição do Mlmmbi!o, art. 47, IV (ineonst;tuciOillllidade).
E inconstitucional o inciso IV do artigo 47 da Constimiçio do Estado do Mlmmbi!o, que estabelece vineulação pennanenre de padxões de u::nmneraçio entre cargos diversos, em irmiutivel antinomia com o <lisposto na Constituição Federal. Recurso Exttaordinárioconbecidoeprovido".
_ _
_ _
O Ofício do Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal
infonna que o ac6rdão em apn:ço foi publicado no Diário da Jus-tiça de !O.! 0-82, bem assim que ttanshou em julgado.
Por razões que não logramos identificar, a matéria que ora
incumbe a esta Comissi!o apreciar é-nos lnlz1de quando já vígi>ra,
tanto na República Federativa do Brasil quanto oo Eslado do Maranhão, uma nova ordem coostitucioiia.L
Assim é que em 5 de oublbro de 1988 foi promulgada a
Constiblição FederaL ao passo que em S de outubro de 1989 foi
promulgada a Const;fiiição do Estado do Maranh!o.

n.
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A declaração de inconstitudonalidade proferida em julgamento pelo Suptemo Tribunal Federal o foi na vigência da
Carta Constitucional Federal de 1967 e referia-se a dispositivo
da então vigente Carta Constiblcional maranhense, que sequer foi
reproduzido pelo legislador constiblinte de 1989, daquele Estado
da Federação.
V ale registrar que o art. 96, inciso I, alínea a, da Coostimiçào do Estado do Mllnl!lhilo de 1989, inclui, entre as garandas do
Mbilit6rio Público Estadual a "UteduUbilidade de vencimmloa, obsecvado, quanto i. remtllletllçào. o que <Üspõe a Coostintição Federal'',
O art. 52, ine;so X, da Coostitu;çào Federal de 1988 atribu;
ao Senado Federal a competencia privativa para 11Suspender a execução, no todo ou em parte, de le; deelarada ineonstitncional por
decisão definitiva do Suptemo Tnõunal Federal".
Ocorre que, oo caso verteote, nio mais vigora, por haver
sido suplantado por nova ordem coostitucional. o art. 47, inciso
IV, da Constitn;çào do Estado do Maranhão, com a redação julgada inconstitncional pelo Supremo Tribunal Federal.
Por conseguinte, não pode o Senado Federal suspender a
exeeuçào de clisposruvo que não ma;, v;gora, da Constitu;çio do
Estado do Maranhão. Aplica-se ii exp6cie dos presentes autos, em
nosso eD.tender, o al'l. 334 do Regimento Interno do Senado FederaL Deve a tnat&ia ser declarada pn:judicada, •por baver perdido a
oportumdade" (RISF, art334, allnea a). Para tanto, a mat6ria deve
ser incluida na Ordem do Dia, para que em Plenário seja feita a
claraçio de prejuclicialidacle (RISF, art. 334, § !").
Diante do exposto, opinamos pelo encaminhamento da ma. téria ol1jeto dos presentes autos ao Plenúio do Senado Federal,
para incluSão na On:leril.do DÍÀ, e votamo< !>ela sua prepdicialidade.
Sala da Contissão, 29 de março de 1995. - J,rls Rezende,
Presidente - Jader Barilalho, Relator - Adem! r -Andrade - Ra-

·ae-

mos Tebet- Guaherme Palmeira - Jooé Fogaça- Luls Alberto
de Oliveira - Bernardo Cabral - Lauro Campoa - Arlindo
PQrto - Josapbat Marinho -Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calberros)- Foram en.,..,;.
nhados à publieaçào pa=s da Comissão de Comtitulção, Justiça e
Cidadania. que coocluem favoravelmente às seguintes mat&ias:
- Projeto de Lei da Omanl n' 9, de 1991 (ri' 4.78719(), na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repiblica. que autoriza o Instiblto de Administ:mç.ão Financeixa da Previdência e
Assistência Social- lAPAS a doar ao Governo do Estado do Rio
de Janeiro o imóvel qUe especifica~
- Projeto de Le; da Omanl n' 58, de 1991 (n' 81/87, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da Repóblica,. que autoriza o lDstHtlto Nacional de ColoWzaçio e Refonna Agrária INCRA a doar o imóvel que menciona;
-Projeto de Lei da Omanl n' 82, de 1992 (n' 969/91, na
Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei n!l5.869, de 11 de janeiro de 1973-Códigode Processo Civil;
- Projeto de Le; da Câmara n' 103, de 1992 (n' 683191, na
Casa de origem~ que revoga o Decreto n" 15.117, de 6 de novembro de 1992. que ''aprova e manda executar o RegulameDto do Registro Gemi da Polícia·~
-Projeto de Lei da 0mano n' 119, de 1992 (ri' 5.861/9Q, na:
Casa de origem), que dispõe sobre a habilitaçio para eonduzir ciclomotores;
-Projeto deLe; da Câmara n' 125, de 1992 (n" 914'91, na
Casa de origem), que altera os arts. 513, 737 e 738 do Código de
Processo Civil;
-Projeto de Lei da Câmara n' 129, de 1992 (n' 1.259, na
Casa de origeni), que denOmina ''Pompeu de Sruza" a Faculdade
de Comumcação da Umven;dade de Brasília- UnB;
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-Projeto de Lei da amam,. 46, de 1993 (n" 2347191, na
Casa de origem), que alten o art. 83 da Lei n" 7 .210, de 11 de julho de 1984- Lei de Exocuçio Penal;
- Projeto de Lei da amara n" 52, de 1993 (n" 255191. na
Casa de origem), que dispõe sobre a sucesslo de bens de emmgeiros. situados no Bmsil;
-Projeto de Lei da amam n" 95. de 1993 (n" 3.588/89, ..
Casa de origem). que adapta oormas de direito processual ao disposto no inciso XI do art. 24 da Constituiç&l Federo;
- ProjeiD de Lei da C!mam n" 104, de 1993 (n" 904'91, na
Casa de origem), que acreScenta panlgiafo llnico ao ai\. 161 do
Código de Processo Civil;
-Projeto de Leida amaran" 113, de 1993 (n" 1.918/91, na
Casa de origem), que disciplina o emprego de algemas e di outras
providências;
-Projeto de Lei da amara ri' 193. de 1993 (n" 3.120/92. na
Casa de origem), que altera a redaçio do art. 809 do C6digo de
Proce.óso Penal, "'ferente i eotatlsticajudiciãria criminal;
-Projeto de Lei da amara ri' 209. de 1993 (n" 3.338/92. na
Casa de origem), que acrescenta panlgeafo ao art. 236 da Lei ri'
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, e
-Projeto de Lei da amara ri' 210. de 1993 (n" 37191, na
Casa de origem), que faculta o ,.gistro, nos documentos peoaoais
de identif"ICilçllo, daa infOIIDações que ..pecifica.
As matérias ficado sobre a Mesa. dumnte cinco sessões ordinárias, a fm de receber emendas. nos termos do art. 235,
d,
do Regimento Intemo.

n.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiroo)- Foram encaminhados à publicação pa=s da Comissio de Constimiçlo, Justiça e Cidadania, concluindo cmtrariamente 1s seguintes mat6rias:
- ProjeiD de Lei da Câmam n" 101, de 1991 (n" 475/91, na
Casa de origem), que di nova redaçio ao ar!. 38 do Código de
Processo Civil;
-Projeto de Lei da C!mam n"67, de 1993 (n" 2.657192, na
Casa de origem), que di nova redaçio ao art. 196 da Lei ri' 5.869,
de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo CiviL
-Projeto de Lei da amam ri' 83, de 1993 (n" 2.860192, na
Casa de origem), que di nova redaçio ao art. 257 da Lei n" 5.869,
de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo CiviL
-Projeto de Lei da amara ri'214, de 1993 (n" 2.523192. na
Casa de origem), que altera a redaçio do art. 38 do Código de Processo Civil.
-Projeto de Lei da Câmam n" 16, de 1995 (ri' 1.637191, na
Casa de origem), que dispõe sobre a conoessio de ~mio de utilidade pllblica federal, "'msnejando alegislaç!o vigente.
De acordo com o disposto no panlgmfo 1lnico do art. 254 do
Regimento Interno, fica aberto o prazo de quarenta e oito horas
para interposição de roamo, por um d&:imo dos membros do Senado, pata ~e as matérias continuem sua tramitaçiO.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Sobre a mesa,
oficio que sed lidã pCiõ SI-~ fsf Secmú:io em exercício, Senãdor
JeffersonPé~s.

- --

-

-

É lido o seguinte:
COMISSÃO DE CONSTlnJIÇÃO,
JUSITÇA E CIDADANIA
OF. N" 09195/CCJ

Bnsilia, 29 de nwço de 1995

Senhor Presidente.
Nos termos regimentais comunico a V. Ex• que esta Comis.
são ooncluiu pela f"'jldicialidade do Oficio "S" ri' 27, de 1987,
do Senhor Pn:sidenre do ·supremo Tribunal Federal. encamjnhan-
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do ao Senado Fedem!. cópias daa notas taquigdflCilS e do acóroio
proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Exttaordinário n" 94.704-3, o qual declarou a inconstitucionalidade do inciso N do art. 47, da Constimiçlo do Estado do MIIIILnhio, na "'união de 29 de nwço de 1995.
Cordialmente, Senada- Iris R...,d~ Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiroo)- oficio lido vai 1
publicação.
Som a mesa. projeto que será lido pelo Sr. 1• Secrotário
em exercicio, Senador Jefferson Péres.
Silo li<klo os seguintes ·
- - PROJETO DE LEI DO SENADO N" 99, DE 1!195

Dhpõe sobre o P"""'nhlmento doo c:argos do
praldeate e do dlretor do B....., Central do B....U.
O Cong=so Nacioual decreta:
Art. 1• Os cargos de p..sidente e de diretor do Banco Central do Brasil senio JXOOncbidoo mediante designaçllo do F..sidcnte da Repóblica que submeterá o nome dos indicados ao Senado
Federo.
§ 1• A dumçio do mandato pata os ocupantes dos cargos
menciona.dos: neste artigo é de quatro anos. reoov6vel por igual JXI·

nodo.

·

§

']!> A exonemçlo

de ollcio, de membro da dir<tttia do

Banco Central do Brasil. antes de deoonido o mandato citado no
parágrafo anterior, somenle OCOI.1ed se aprovada, em votaçlo se..
""""- pela maioria absoluta dos membros do Senado Fedeml
Art. 2• Os ei-integmntes da dir<tcria do Banco Centml do
Brasil ficam proibidos, nos dois anos imediatamente subseqüentes
ao mandato, de exercer qualquer atividade rro[JSSi~ com oo
sem vinculo empregatício, em instituiÇões- fmànceíms -Jriyadu;
nacionais ou estrangeiras, que operem no País.
Art. JA'&ta.lei entra em vigocna data de sua p:~blicação.
Art. 4' Revogam-se as disposições conlrário.

Justfllcaçio
Nos últimos meses temos acompa.Dbado pelo noticiário .intereional as gmves crises de instabilidade monetária que ocotrem
em países viZinhos, as quais nos fraZJem grandes preocupações por
causã dos efeitos indesej6veis que podem provocar em nossa economia.
O lOSpOQSllvel pela moeda de qualquer pais E o seu bon<:o
central ou instituiçlo coog&len:. No Brasil, cabe ao Banco Cenlral
zelar pelo equilíbrio financeiro e cambial da Uniio.
Essa 6 uma tarefa árduL Os governantes, via de regra, sio
compelidos a gastar mais do que o Estado aD"CCada. Por outro
lado. a austeridade fmanceira ~uma opçio que Dio dá retomo imediato, em tennos de popularidade.
Os Estados dc:mocráticos mOd.emo$ tentam contornar tais
problemas estabelecendo a indcpend8ncia de seu banco centn.4 de
modo a e~vitar as perigosas investidas dos gaslac1oreS do dinheiro
pdblico. E assim que acontocc com as mais poderosas economias
do planeta, que são os integrantes do intimlado Grupo dos Sete
(Estados Unidos -da Am&ica, Japão, Alemanha, França. Gti-Brotanba,ltália e Canadi).
Nesses países, e em alguns outros desenvolvidos. os dirigentes de seu banco ceDlml t&n mandato definido e estabilidade
no- cargo que os imunizam contra políticas desestabilizadoras da
moeda oriundas do Executivo.
O mercado fmanceiiO, por ser eximnit.nieilte Sensivel, necessita de uma autoridade monetária com cmdibilidade e instru·
mental eficaz para debelar crises artificiais oo reais, ainda mais
nos dias amais, quando suas operações sio realizadas em grandes
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volumes em espantosa velocidade atmv~ de sofisticados meios de
comunicaçio, os quais propiciam aplicações de alto risco e de ca-

rá.tcr especulativo. ·
A proposiçlo que ora oferecemos, para apreciaçio de
nossos pares, tem em vista previnir esses problemas. Seu objetivo ~ consolidar o papel do Banco-Central brasileiro como
guardilo da moeda. assegurando a seus dirigentes indepcndAD.cia para agir no· controle monetário, ao mesmo tempo
proporcionando aos agentes econômícos a tranqüilidade indispenrivel para evitar os s6rios problemas registrados nos países
que nio adotam tais precauções.
Acrescentamos, ainda, dispositivo com intuito moralizador, tamb6m previsto na legislaçio de vários parses, ·pelo qual
se estabelece que os ex-dirigentes do Banco Central do Brasíl,
após deixarem o cargo, oíio poderio, durante o período de dois
anos, ·prestar serviços a instituições fmanceiras- privadas. Ao
noss~ ver, essas pessoas sio detentoras de informações privilegiadu relativas ao mercado financeiro, obtidas em função do
cargo exercido, que poderiam ser usadas para obter vantagens

prejudiciais ao interesse público. Acreditamos que esse interregno soja suficiente pan esmaecer m víneillos funcionais do
ex-dirigente com a instituição.
Diante de usunto tio momentoso, instamos jimto aos nossos pll'CI pua. que aprovem esta matéria que dará a cetdibilidade
necea:sária para que o Brasil ganhe o xespeito da comunidade financeira internaciooal e, desse modo, ingresse, defmitivame:õt.e. no
rol das nações política e economicamente maduras.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1995. - Senador Valmir
Campelo.

(À ComisJâo tk Assumos Econômii:o.s--=.- decisão
termimriva.)

O SR. PRESIDENTE (Rellllll Calheiros)- O projeto será
publicado e mnetido l Omi<silo compe"'n"'.
Solxe a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. 1•
Sccretirio em exercício, Senador Jefferson Péres.

É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N"43, DE 1995

Dispõe sobre a ullllzação da frota de váculos
oftciais do SeDado Federal e dá outras providências..
O Senado Fedem! resolve:
Art. 1• O Senado Fedem! destinan\ veículo de topresentação
a ser utilizado exclusivaJDeDte pelo Presidente da Casa.
Art.'l!' Os velculos de serviço do Senado Federal destinamse exclusivamente a exccuçio de tarefas de natureza administrativa. vedada sua utilizaçio para qualquerootro fim.
Art. JA Sedo alienados, atmvés de leilão público, ·todos os
demais velculos de tqneSentaçio, ftcaDdo a adminis<raçlo da Casa
autorizada a tomar as provid&.cias necessárias oesse sentido.
Art. -411 Para efeito do disposto no artigo anterior. os veicuIos de representaçio, nlo compt""'didos pelo disposto no art. 1•.
serio recolhidos no prazo mb.imo de 5 (cinco) dias úteis. a partir
da datada publicaçio, ao Serviço de Transporte do Senado FederaL
Art. 9' Esta Resolução entta em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 611 Revogam-se as disposições em contrário. _

Justificação
O presente Projeto de Resolução tem por objetivo, de um
lado, resolver um problema antigo da administração dessa Casa. e
de ootro proporcionar ao Senado Federal uma substancial ecooomia de reciliSos.
A figura do ''veiculo de representação" tem gerado ao
longo dos anos inúmeras discussQes a respeito de sua legitimidade. Em um momento em que a população brasileira, clama.
por uma maior responsabilidade de seus dirigentes no trato dos
recursos públicos, parece-me oportuno trazer novamente à discussão o tema. A primeira pergunta que se faz necessária é a
seguinte: Em que medida o veículo de representação é imprescindivel ao exercício do mandato parlamentar? Parece-me que
em uma cidade planejada como Brasília. em que toda a administração pública localiza-se em um espaço físico restrito, e a
residência oficial dos Senhores Senadores dista a não mais de 8
(oito) quilômetros do Congresso Nacional, a existência de tal
privilégio não trás contribuição alguma ao desempenho dos integrantes dessa Casa. Há de se ressaltar que a instituição do veículo dé representação-é historicamente recente, visto que, na antiga Capital. Rio de Janeiro, essa prerrogativa inexistia.
Ao longo da última década foram-VáriaS as tentativas da adm.inistmçi.o em conttolar o uso e a manutenção da frota de veiculas à disposição dos Senhores Senadores, sendo. na maioria das
vezes. infrutíferas, nãO pela f~lta de ~penho das sucessivaS" admi.
nistrações, mas pelas limitações de ordem prática que tomam impossível a fiscalização. O uso indevido dos veículos.oficiais. orápido de~gaste e depreciação dos mesmos e a dificuldade em propotcionar-se uma manutenção efiCaz, levam-nos a concluir que é
chegada a hora de darmos uma solução defmitiva para o problema,
qual seja. a apresentada neste Projel.ÇI.
Um cálculo aproximado da economia que essa medida proporcionará ao Senado Federal nos leva a cifra de RS SOOJJOO,OO
(quinhentos mil reais) relativos a combustível e manutenção (valores anuais) e R$ 700.0CIO,OO (setecentos mil~). que seriam arrecadados alravés da alienação da frota. valores esses, que não podem ser considexados desprezíveis.
Prevemos também. no Art. lg da proposição. a manutenção
do veiculo de representação protocolar do Senado Federal, isto é. o
da Presidência da Casa.
Ante ao exposto, e tendo em vista a austeridade que o momento nacional requer, solicitamos o apoio dos nobres colegas
para a aprovação do presente projeto• .__ Autor: Senador Guilher·
me Palmeira.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O projeto sen1
publicado e, em seguida, ficará sobre a Mesa durante S_sessões ordinárias. a fim de receber emendas, nos "termOS do art.- 401, § 1.11:,
do Regimento Interno. Findo eSse prazo.- será desPachado ao Grupo de Trabalho para Modemizaçio e Reforma Administrativa do
Senado Federal.
- O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A Presid&lcia
comunica ao Plenário que recebeu do Govemo do Estado de São
Paulo, o Oficio n" 48, de 1995, de 21 de maxço Jr6ximo possado,
solicitando retilicaçio da Resolução n" 55, de 1994, do Senado Federal, que autorizou o Departamento de Águas e Energia Elét:rica
do Estado de São Paulo - DAEE a contratar operação de crédito
extemo, com garantia da União. no valor de Y 49.427 ,()(X),()(X).()(),
junto ao The Overseas Economic Cooperation Fund- OECF, des-
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tinada a fmanciar parcialrilellte o Projeto de Despoluição da BaciadoRioTie~

O expediente lido será encaminhado à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Sobre a mesa.
requerimentos que seria lidos pelo Sr. 1.11: Secretário em exercício,
Senador Jeffen;on P&.s.
São lid.os os seguiiiieS

REQUERIMENTO N•444, DE 1995
Senhor Presidente.
Requeiro, nos termos do Artigo 13. § 1•. do Regimento lntemo do Senado Federal, que seja considerada como licença, minha au~ncia dos trabalhos do Senado Federal. nos .dias 31 do -cor~nte m6s e 3 de abril, quando estarei no Estado que represento,
participando do Seminário "Repensando o Banco do Bmsil", pro-

movido pelo Sindicato dos Empregados em EslabelecimenlO BancAria de Fl.orianópolis e Regiio no Rio de Janeiro, a convite, da
Escola de COmando e Estado Maior do Exército, estarei proferindo
palcstm sobre Regimes Políticos Contemporâneos. Sala das Sessões. 31 de março de 1995. - Senador EsperidfãoAmln.

REQUERIMENTO·N"44S,DR·J99S .......
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Federai. com o objetivo de combater. em caráler permanente. essas
atividades: ilícitas.
Sala das sessões, 3 de abril de 1995.- Senador Jelfersoo

Pércs.
(À. Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- O ""!UerimeniO
lido será despachado à Mesa para decisão. nos termos do inciso
III. do art. 216 do RegimeniO lnlemo.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- A Presid&>cia
IOOCbeu o A viso o" 95, de 1995, no dia 31 de março último. do
Tribunal de Cootas da Uoiio, encaminhando cópia da Decisão o"
137/95, adotsda pelo referido Tribunal oa sessão plenária de 29 de
março do com:nte
bem
dOs respectivos :relatórios e
tos que a ~ndamentam. e ainda c6pia das peças processuais.

ano:

como-

vo--

O expediente será encamú:tbado à Comissão de Fiscaliza.ção
e Controle para conhecimento e anexado em cópia ao processado
do RequerimeniO o" 92. de 1993 - CN (DIVERSOS N" 50, DE

1995).
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- A Presidência
comunica ao Plenário que a Mesa do Senado aprovou. em sua reu~
nião do dia 23 de março último. os RequerimeniOs de Informações
o's 399, 417, 422, 423 e 424, de 1995, dos Senadores Emaodes
Amorim. Jefferson P&es. Freitas Neto e Mauro Miranda, aos Ministros menciooados.

o SR. PRESIDENTE

(Renan Calbeiros) - Há oradores

inseriras.

Requeiro nos termos do art. 13; parágrafo Primeiro-do Regimento Interno do Senado Federal. licença autorizada por estar ausente de Brasília e da Casa. no dia 3 de abril do corrente mês, para
participar de programa em televisão, a fun de defender causas de
interesse do Partido e do meu mandato.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1995. - Benedita da Silva,
Senadora.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) - Os requerimentos que acabam de ser lidos dependem da presença da maioria
da composiçio do Senado para votação.
Dada a inexistência de quorum, em plenário a votação dos ~erimentos fica adiada.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1_g Secretário em exercicio.. Senador Jefferson Péres.
~-

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N•446,DE 1995
Senhor Presidente.
Requeiro. na fonna regimental. sejiun solicitadas -à secreta.
ria da Receita Federal. por intermédio do senhor Ministro da Fa-

zenda., as infOimações abaixo.
1 - Existem esbJdos e lavantamentos. cOm estimativaS a
respeito dO volume de mercadorias internadas ilegalmente de Ciudad Dei Leste. no Paraguai. bem como do valor anual dos tributos
sonegados?
2- Pa:- que até hoje não foram adotadas medidas efetivas
de repressão a esse comércio ilegal. conquanto seja de amplo conbecimeniO público?
3 - Sejam quais forem as razões. informar se existe. em andamento. alguma operação planejada. em conjunto com a Polícia

Concedo a palavra ao Senador Ronaldo Cunha Lima, por
cessio do Senador Jad~r Barbalho. V. Ex• dispõe de vinte mimltos.

O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
S:r&s Senadoras e SIS. Senadores. homado com o convite que me
foi formulado pelo Presidente José Samey para integrar a delegação brasileira com representação juDio à 93' Coofenincia da União
Intcrparlamentar. compareci iquele encontro juntamente com os
Senadores Guilherme Palmeira e Carlos Wilson, além dos eminentes DeP-Utados que representavam a Câmara dos Dep:~tados.
Àquela Coofeniocia OOIIlJl8II"==I!l representaotes de Parlamentos de mais de 130 países. homando aqueles encootros que se
realizam há cerca de mais de 100 anos com temas da atualidade.
A exemplo do que se discutia em Copenhague. quando a
fome e a miséria eram o tema central daquele encontro. em Madri.
os integnmtes daquela União IDlerparla.mentar manifestavam também esta preocupação: se a bio&ica fazia parte como tema central
da Conferincia. a diswssio dos conflitos mundiais. principalmente. os que surgiram nos J.Jltimos dias. foram objeto das pn:l0Cllp8çôes dos Parlamentares que naquele evento tinham assento.
Por designação e escolha de todos os integrantes brasileiros
daquele cooclave, o Deputado Nilson Gibson ficou credenciado
para elaborar nosso relatório. jUota.meri.te co~ a Embaixada do
Brasil. que durante todos os encoolros se fez JnSCnte., participando de forma efetiva e atiVa. oOentando-nos com subsídios pcua os
debates.
Sr. Presidente. a despeito do relatório que o Deputado
Nilson Gibson oferecerá. quero solicitar. como :representante da
União lnterparlamentar. a transcrição nos Anais desta Casa dos
pronunciamentos que foram feitos naquele encontro pelos eminentes Depurados Henrique Alves. Leur Lomanto. Paes de Andrade e Nilson Gibson,. representando o_ pensamento do Congresso brasileiro.
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Com- essas palavms, Sr. Presidente, e pedindo a transcrição
nos Anais desses quatro pronunciamentos pela sua relevância e
pela Unportância com que se revestiu aqu~ele conclave. tenovo meu
agradecimento à. Presidência pela escolha de meu nome para integrar aquela Caoissio.
Muito obrigado.

PRONUNCIAMENTOS AOS QUAIS SE REFERE
O SR. SENADOR RONAJ..DO CUNHA UMA EM SEU
DISCURSO

Set!hor Presidente
Senhores Parlamentares

MinhaS Seoboms
Meus Senb.~s
Eis que noS acOlhem esperança e destemor, genialídade e

visio, amor à. teiD e à condição humana que nela germina e se
afuma. Essas ciLracterlsticas at&vicas do povo espãDhol alcançaram
dimensões sublimes de criatividade atrav6s de Cetvantes, Garcia
Lorca~ e tanto cuttm, com as quais a Espanha captou o espírito do
mundo. Na vertente das transformações do nosso tempo, arrebatadoras e ilimitada. cada um de nós tem. em sua maneire de ser, um
pouco de D. Quixote. que nos- iofuride o fascínio pelo novo e pelo
desoonbccido. ·
As mudanças que se processam na Espanha se confundem.
em ritmo e substincia, com as que acontecem no resto do mundo.
Aqui e além se realiza a ant.evisão de Telharei de Cud.in, que, na
dócada de 50, vislumbrou a tendência para uma crescente ''tecnifi-

caçio, racionaliza.ç.io, privatização e convergência na terra humana". O conflito ideológico da fpoca, dilacetliilt< e impiedoso, não
o inibia em prever o fm das ideologias e a universalização da vida
privada.
O ímpeto da violência que ainda se conrrapõe ao sentimento
universal de paz e solidariedade, não contém a mm:dla de expan·
são da dignidade humana. Foi nessa conj.lnrura que assistimos
mpblra.s no bloco político oriental. com seus desdobramentos que
as tensões deram hJgar à coopezação e ao entendimento.
O Brasil. em processo pacífico e marcado pela convergência.. rompeu os grilhões do autoritarismo. O Estado de Diieito foi
cooquista da vontade ll1lcional, gerada bistória de bravas resistências. E o Parlamento Brasileiro roi o centro mobilizador dessa luta.
Hoje, a fonnaçio e manifestaçio de u= opiniio pública livre e
reivindicante. revitaliza a ação parlamentar. O conflito numa se..
cicdade dclllOC'Iática. é garantia de um processo renovador das intibJições.
Em clima de grandes espemnças, a Assembléia Nacional
Constituint< proumlgou em 1988, nova Carta Constitucional. O di·
namismo da conj.lotura, interna e externa, em JXlUCO tempo exige
inevitáveis altetu.ções no texto constibJcionaL Especialmente na
ordem económica e social. A celeridade das mudanças em todo
o mundo impõe ~visão de procedimentos do processo regislativo. A sociedade avança e exige ágil compatibilização do Direito com as novas realidades. Os graveS problemas econômicos
brasileiros passaram a ser enfrentados numa ordem democrática. O país mudou. Sua economia se abriu e amplia _sua participação na din.lmica economia internacional. As importações aumentam. O processo de modernização do parque industrial, a
modemizaçio tecnológica e melhor qualidade da matéria-prima, tomaram os produtos brasileiros compelltivos no mercado
internacional. Assim o Brasil se elevou a patamares de produ-
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ção semelhante aos grandes e tradicionais exportadores mt Am~ri
cadoNorte,EuropaeOriente.
O Congresso Nacional do Brasil, pela livre manifestação de suas duas Casas, o Senado Feçieral e a Câmara dos
Deputados, é centro gravitacional de todas essas transformações. A inflação, que erodia a busca de ampla justiça social._
pressuposto para um desenvolvimento integral, exibe, agora,
indiscutíveis índices de declínio e controle. Desde o primeiro semestre de 1994, alicerça-se novo momento histórico.
Conjugam-se es.tabilildade monetária e indicadores de um
processo de crescimento económico. Nessas condições se
processaram as eleições gerais em 3 de outubro do ano passado, quando foram eleitos o Presidente da República, Governadores de Estado, Senadores da República, Deputados
Federais e Estaduais. Essa normalidade democrática também
é precioSa conquista de Quase todos oS povos da América
Latina; As poucas exceções se debatem com manifesto in_conformismo de suas populações. Não se contém o ideal democrático.
Temos consciência das crescentes responsabilidades do
Poder Legislativo. hoje presidido pelo Senador José Samey, e_stadista ê{ue preSidiu o Brasil na penosa fase de sua tra.nsiçio,
sem retrocessos nem convulsões sociais, vendo-Se em todos os
momentos, a paz e o diálogo. Eis por que o Congresso amplia
seu papel como desaguadouro da vontade nacional, inclusive
mediando conflitos entre a sociedade, o Executivo e o Judiciário. E suas ações se legitimam por seu· compromisso de eliminar as dísparidades sociais e de concretizar de modo irre_ versível, as justas aspirações nacionais:
-Camilo José Cela, o gmnde escritor espanho~ .Nobel de Li·
terabJm, exalta em sua obra o cidadão conmm, o hC>IDe~P. do povo,
mesmo que, nas odes de Camões e Femando pessoa, num contraponto de 400 anos, fez a grandeza de Pot1Ugal e cunhou o espírito
na.çional brasileiro.
Em nome desse espírito a delegaçio brasileira saúda a todos
os presentes.
As minhas últimas palavras são de esperança neste Pais
do seu papel neste mundo novo. As Caravelas de antes são agora o cam.i.nbar e o cantar de um povo que se identifica com os
sonhos e os ideais do ser humano em todo e qualquer lugar do
mundo.
A guerra é pr6pria da natureza humana. Gostaríamos muito
que não fosse assim. mas ~ assim.
No entanto, essa fatalidade não deve impedir a luta de todos
os homens de boa vontade,_principa.Imelll.e os poU:ticos oom assento no Legislativo para que os sofrimentos das gueii3S, como
das catástrofes naturais. se não puderem ser eliminados. sejam
pelo menos reduzidos.
Há muitos organ.iso1os internacionais que se avooam o papel de dar assistência a esses sofrimentos. Outros, ainda. preten~
dem intetmediar soluções pací.ftcas para os conflitos:, ou dar indi~
cações que orientem a paz. Tocb; esses organismos sio excelentes. Todavia, permanece a necessidade dos representantes do povo,
nos diversos Parlameolos do Mmdo fazerem sua parte. Temos nós
Parlamentares que estar Da linha de frente desse combate pela paz
internacional e pela eliminação das lutas ou. dos maleficios de
suas conseqüências.
A eVolução tecnOlógica tornou o mundo cada vez mais sujeito à desequilíbrios. intetferências e coovidativo ao lazer. todavia
transfiguroo-o em suas dimensões. reduzindo-o graças à. tapidez
das telecomunicações.
Os fatos ganham espaço sinmltâneo e instantaneamente e
podem desaparecer com a mesma velocidade. Em outras pa!avras,
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os eventos estio disponíveis no momerito que acontecem e em todos os lugares, nio só aproximando-os, mas também propagando
suas chamas negativas.
Neste con,.exto, toma-se dificil reduzir a área geográfica e
política de coliflitos e desastres, cujos custos sociais e econômicos
são tmnsmitidos para outros pafses. Tudo isso demanda o CDVolvimento de organismos regionais e até mun.diais.
As catútrofes naturais, por SCICm involutárias e de dificil
controle em sua proporção. permitem politicameDte uma ablação
mais simples, pois qualquer aj.Ida humanitária intcmaciooal ~bem
zccebida e não fere sentimentos nacionalistas.
All§m da oportuna assist.Sncia humanitária após o fenômeno
catastrófico (terremoto, inundação, fura.cio, etc.) os Países mais
desenvolvidos possuem recursos tecnológicos que podem colocar
à disposição da humanidade na detenninaçio preventiva de tais sinistros, já. que normalmente são conhecidas as prováveis mas de
~ncia (Japiio, Califómia, México; Colômbia. etc). Em resumo, a. Coopera.çio T6c:o.ica e a Assistência Humanitária se desta:. cam nesse tipo de acontecimento.

Na conjuntura mundial, o ser humano tem produzido
conflitos (de causas as mais variadas possíveis) e agressões ao

meio ambiente em sua continua busca pelo desenvolvimento
tecnológico oti econôm.ico. Neste mister, as grandes po~ncias
se julgam no direito de usufrir da ciência e da tecnologia dispo-

O ParlameiltO--brasileiro, coti:w

País,

ã plópria história de meu

tem um compromisso inalteri.vel com a paz entre as nações.

A guerra externa esti mesmo expressamente proibida em
nossa Cofistituiçio. Este princfp'io ~ uma Constari.te que- teitfresistido a lOdas as crises institucionais e a todas ·as vicisSitudes de nossa

história nacional.
-A :Pafavn., Sr. ~sideui:e, 6 a única arma de que dispõem os
parlameiitare& -do mundo. É com ela que temoS de manifestar nossa f6 e nossa esperança pelo destino do homem no planeta- destino que nilo pode ser, depois de mil!Dios -de vida em sociedade, o
promover a morte e a
O Brasil tem uma loo.ga tradição pacifista na América Latina. É em nome dessa tradiçio que temos pleitea4o o fim de todas
as guenas.
Somos contra a corrida armamentista. Somos CODlJ:I. a loucura de alimentar a máquina de sueua e da morte cem os n:cunos
roubados i\s necessidades de alimentaçio, saóde e educaçlo du
pOpllações-cuentes do mundo.
-se aqui e ali parece às vezes haver frutificado nosso C$forço
pela eliminação das guerras, é para nós um vexame e uma decepçio verif'I.Car que a paz continua pmeaçada pela. loucul"ll. fratricida
em lalllàs partes do planeta.
Se, por um lado, esperanças positivas se cJesenbpm no
Oriente M6dio. com os progressivos el1endimentos entre Israel e a
Palestina. por outro lado, a instabilidade da paz é ainda a rotina entre pa.ises e minorias &Dicas na. Rlgilo do Golfo e no epicentro do
Iraque, agravada pelo bloqueio OCOI!ômico que penaliza dttda-

de

ruma.

nível, entretanto procuram negar ou dificultar sua obtenção por
parte das nações emergentes, sob alegação de que poderiam danificar a vida na terra, exatamente pam promover a paz e evitar a
guerra, objetivo que s6 tem sido alcançado em poucos casos; en- mente a poJ:Ulaçio.
tretanto pior seria sem eles. Voltamos a falar na necessidade da
Este quadro, também, se reproduz em Coba e na República
paz e na nablreza do homem. que insiste em usãr a. guena como Popular da CotóiL
ultima ratio para solução dos conflitos que não possa adminisNa própria América Latina, velhos litígios de fronteiras
trar. Mas os Parlamentos do Mundo podem exercer papel de ameaçam ainda degenerar em conflitos BJlJlados, já concretaamortecer e, até, evitar aventuras em que govemás p-retendem - niente ensaiados entre os povos irmios do Peru e do Equador.
levar ~ Itlspectivas Nações.
E "s conflitos internos em nossos países latino-americanos sio
E fundamental a manutenção incólume das soberanias na- tam.b6m uma dolorosa realidade, que s6 pode ser supen.da.
cionais, pois este aen\ o caminho nílo só para obtenção da paz com como no perigoso foco mexicano de ClJ.iapu, com a solidarieo minimo de traumas, como terá grande valor na fublra "penna- dade mundial na luta contra a pobreza e a exploraçio econ&ninência em estado de paz", evitando que o fun de um problema se- ca intema e externa.
meie o embrião do pnSximo.
·
·
- O despedaçamento do bloco sovi6tico, por sua vez, lrouxe
O Brasil é contm as guemasl O Brasil é pela elintinaçio da perigosa. explosões dentro das ~ fronteiras da Europo. A
pobreza como causa CSOODdida delas! O Brasil é pela repartição antiga galáxia soviética pede ver muhiplicadas aa tmg6diu da
humanitária do disponlvel para amenizar o sofrimento das vitimas Tcbetcb€ncia, ao mesmo tempo em que o espoliado de loucuta da
das catástrofes, das catástrofes nannais e das criadas pelo homem. Bósnia nos castiga e nos envergonha em todo o :mundo.
que se auto-intin.lla de animal inteligente.
Finalmente, como brasileiro, com v:incnlações, hist6ricas,
Aqueles países mais ricos e melhor aquinhoados tecnológi- étnicas e culturais com os países africanos de língua portuguesa,
ca e cultumlmeole devem fazer e, mesmo, liderar a voz dos Parla- temos o dever de denunciar aqui a mais cruel das guenas que es-mentos pam que seja cada vez maior a participação internaciOnal e candaliza a consciência da bumonidMe neste momento.
a disposição das Nações para o erifrentamento dos ..SU!tidOs neRefu:o-me à guemo interna que ensangilenla Angola- • IIRfastos das disputas.
·
ção onde morrem mais pessoas por minuto em todo o mundo, num
conflito que já dura mais de trinta anos, e oodc se configura o
Era o que tiDhamos a dizer.
maior número de crianças mutiladas em todo o planeta.
Ali aqui, parece que apenas o Brasil e Podugal t&n dado
Senbor Pn:sidente,
alguns passos em defesa da paz de nossos Ím1io5 de nça negra na
Senbores Delegados:
Re!"Íblica de Angola.
Mais uma vez tenho a honra e o privilégio de lraZer à ConA solidão de Angola. diante do •il€ncio e da indifeamça das
feiÔncia da União lniC!parlamentar a palavra da representação bra- potências 6 o maior escândalo intemacional de nossos diu. como
sileira.
- denunciava, teceD.temente, o representante trasileiro José ApareciA vocação intemacl.Onal de nosso País, em 173 anos de in- do de Oliveim, Embaixada em Portugal e Embaixador O$pecial
dependência, tem sido, invariavelmente, a vocação da paz.
para todoo os paises de llngua portuguesa na África. durante o últicomo pãrticipantc -do grupo brasileiro e durante algum tem- mo governo de nosso pafs.
po como seu Presidente, não trcuxe aos plenários desta inslittiição
Em nome da fnllemidade e da nílo discriminação IllCial enoutro testemunho senio o do clamor de nosso País e de nosso tte os seres humanos, que a União lnterparlamettar declare, tampovo pela defesa da paz Dlllndial.
bém. em documento oficiaL como uma de suas (:rioridades mais
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urgentes, a atençio das nações para a ~stauraçio da paz em Angola e noo demais palses da Africa Negra.
O Bmsil que ergue a Bandeira da Paz como simbolo maior
da sua história vos saúda nesta hora de apreensio c angústia.
SOIIlOS exatamcDlc iguais na f6 com que alimentamos o futuro de CODC6nlia universal. irmios que SOIDC)I. de um mundo que
se toma. cada vez. menor, a aldeia global que nos faz olo apênu vizinhos, mas ÍII1Ílilos pelo sentimento e pela convivencia fratema.
Deixo aqui Senhor l'Iosidenle, Sellhores Delegados, pensa·
mente de Alberto Camus. que está. no pór!.ico do meu livro "A ln-

terparlamcntar c os Direitos Humanos'', 'É preciso defender o diilogo c a commicaçio universal dos homens uns com oe: outros, a scrvidio, a injustiça. a viol&lcia e a mentira são o flagelo que
rompe essa coD11lDÍcaçlo e interdita o dillogo".
.Senhor l'Iosidente, Senhores Delegados, sabemos nós e a

história nos ensina que a J:U 6 um compromisso da humanidade.
SUa vjolaçio, no mais remoto dos tenitórios, afeta lodos oo povos.
DISCURSO PRONUNCIADO PELO DEPUTADO IEUR LOMANTO (PFL - BA - BRASIL) N,A 9J6
CONFERtNCIA 1N1ERPARLAMENTAR
Senhor l'Iosiden<e,
Senhores Porlamentares,
Demais Autoridades.
Senhoras. Senhores.

Em abril de 1992 I<alizou-se. na cidade do Rio de Janeiro, a
''Confer&cia lntcmacionalsobrc A Nova Ordem Tnt.mt•cional'',
onde expre"iv"' penonalidades de diversas putes do mundo debateram cxaustiva.meutc ós aspectos essenciais confoun.adore3 do
cenirio tliWidial oonlempodneo.
Sob o impacto das grandes transformações vivcnciad.u
nos anos recentes. Tal conferência ensejou uma úrie de questionamentos sobre a própria caracterização da realidade internacional: existiria uma nova ordem ou Unia noVa desordem internacional?
Passados quese tn!s anos. a ddvida. permanece vilida e
atual. assim. a expectativa de que o fim do confronto leste--oeste
:mdunda:ria em um mundo de paz. onde as nações conviveriam em
intensa hiiiiJJ.ODia. e int.egrçaio logo viu-se frustrada pela realidade
dos conflitos aonados localizados, pela xealidade da aç1o predat{>ria do homem e pelo agmvamento das disparidades sócio-econômicas cntm oe: povos.
Entretanto, a frustraçio inicial dessa expectativa nlo deve
sei' moúvo de desAnimo e sinal de que a baDilOD.ia entre as nações
6 mero exercício de flCÇio. Ao rev6s. deve servir de estimulo a que
perseveremos na busca de a.JDDjos inslitucionais c informais que
privelegiem o bem-estar da maioria das populações, com o que estaremos contribJindo decisivamente pu-a mudar a perversa realidade em que estamos inseridos. Basicamente. esses a:aanjos devem t.ercaráter preventivo e devem surgir de forte conv~ de
interesses. o que Ibes dari. a legitimidade necessúi.a pua cmciliarem um mínimo de autonomia estatal com um miximo de integração e ooope!OÇio entre as nações.
Em telliiOS de conflitos annadoa. terna-se importante a adoção de estrntégias de dissuasio que inibun iniciativu belicosas localizadas. Da! a importância da ação politica doa organismos in,.._
nacionais e ~ instituidos, visandO l ripida deteoçlo e anulação de virtnois conflitos militare& Nesses lermos, as ações militares diietas ~ somente em caso cxttemo. após esgotadas
todas as iniciativas politicas pertinentes.
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Quanto à ação prodatória do homem, destacamos como problemas crescentes o tetrotismo, o narootráfiço ~ as agressões ao
meio ambiente. São questões que inspiram um forte apelo de cooperação entre os diferentes países. Um eficiente e eficaz sistema de
tro::a de informações apresenta.se como essencial no combate ao
terrorismo e ao narcotn~.nco. A deff:1õa _do meio ambiente, inclusive
em relação à prevenção de catástrofes naturais,
ser inCrementada pela utilização crescente de avançadas tecnologias, principalmente na área de sat61ites. e pelo fortalecimento das ações de
vigilância das organimçõcs não-governamentais dessa área, c pelo
incentivo ao desenvolvimento auto-sustentado.
De outm parte, as marcantes disparidades sócio-econOmicas
presentes na cena internacional agravam-se a cada dia. potencializando o crescimento da pobr'Cza absoluta. da fome. da desnutrição
e da inanição. Somente a solidariedade entre os povos poderá vencer esta que é a pior guctl'3. que estamos vivendo: a guen:u. da sobrevivência. Assim, todos os meioS imagináveis devem ser utilizados para que o ser humano, em qualquer parte do mundo. JX)Ssa ter
as mínimas condições de sobreviver com dignidade. Este 6 o grande desafio que se põe ao OlllDdo neste final de s6culo.
A nós, da. união interparlamentar, está reservado papel político de relevo na superaçio dos fatores que deteri~m a amai cena
internacional. Nossos palses, apesar dos problemas domésticos
que _enfrenlam, dispõem de todas as condições para desenvolver
eficazes iniCiativas conjuntas em prol da gradativa melboria do nivel de vida das populações desassistidas. Cabe-nos incrementar
ações especificas nos nossos países, no intuito de alertar os respectivos govemos para os perigos que o processo de globalizaçio em
marcha pode representar, caso nio sejam defmidas Ufgentcs políticas de atendimento às popllaçlies mais pobres. No conpno das
nações, cabe-nos manter constante e scm.da vigilincia sobre os
possíveis males que a onda globalizante pode causar aos pafses
menos desenvolvidos, alertando a quem de d.imito Seio.Pm que neceSsário.
Senhoras e Scnha:es.
Conforme podemos constatar, os desafios contetnpodneos
estão postos e somente poderio ser superados pela consta.Die cooperação e integração de iniciativas de todos os países que almejam
uma nova ordem internacional Ill3.0C8.da pela paz, prosperidade e
solidariedade bu:maDL
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros)- A Mesa autoriza a transcrição nos Anais da Casa, de acordo com o RegimenlO
lntemo.
Tem a palavra o Senador V almir Campclo.

Po<Iem

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. PresideDte, S~ Senadoras e Srs. Senadores,
estamos bá quase sete anos sob a égide da Coo.stituiçio de 88. trilhando de modo seguro o caminho rumo .i consolidaçio da democracia e do estado de direito.
É preciso ver o funu:o com esperança e descobrir no presente os sinais vivos de que o Brasil mareha ao encontro de um grande destino no cenário internacional e já projeta na América. Latina
seu perfil de lider do CODlinente. Uma liderança que n.ascc não
apenas de suas potencialidades. econômicas. mas sobretudo de seu
culto à dcmocrncia. à paz, às soluções negociadas dos conflitos c
da sua incansável luta pela Inelboria das condições sociais de seu
povo.
- Os caminhos da liberdade e da democracia não são os
das retas pavimentadas; passam por curvas, por altos e baixos.
Este é o destino dos povos: percorrê-lo semp~ com esperança
incansável, sem nunca parar. O estado de direito e a dcmocra-
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cia, de que o primeiro é instrumento, sio uma construção constanTêm os Estados membros- e principalmente a União- emte dos dias, dos meses, dos ano; e dos s6culos. Vivemos uma fase prestado a tais serviços a devida atenção e os cuidados que a vonhíst6ricadessamaravilhosaconstruçiodemocrática.Tem0s0Go- tade dos ConstibJintes de 88, expressa na Carta Política., recomenverno eleito democraticamente pela maioria esmagadora d8 popu- dou aos governantes?
lação e que busca caminhos. num mundo cada vez mais globalizaHá uma demanda incomensurável por justiça na maioria da
doecomplexo,queconduzamaNaçãoàestabilidadeeCOnôinica, popiiação deste País. Verdadeiro clamor das famílias de baixa
ao desenvolvimento e, assim.. a um melhor nível de vida digna renda, que não têm a quem recorrer. Vale lembrar que carente,
para efeitos de gratuidade _de assistência jurídica, é todo a(Juele
para. o seu povo.
As grandes melJls cconômicas do Governo Fema.ndo Henri- que não pode pagar honoráriOS- de advogado sem prejuízo do susque Cardoso t!m o aval da Naçio. E ningu~m duvida de sua ne- tento próprio ou-da familia. rbs termos da Lei 1.060,de 1950. Ascessidade, embora não prescinda da experi!ncia e da colaboração sim, para esse efeito, toda_ a classe média assalariada ~ também
do Congresso Nacional, mesmo para o aperfeiçoamento de suas considerada carente.
propostas.
Onde andam as DefeDsorias Públicas?
No tocante A reforma do Estado, será preciso também partir
Melhor seria perguntar. O que se tem feito em favOf' da separa uma efetiva modemi:zaçio que nos livre de esquemas arcaicos gu:nmça jurldica, a segurança dos direitos dos carentes?
de atuação. Mas ~ imperiOSO ·que, Do -ãlã de melhorar o aparelho do
Estou certo de que e$ ta parte dos serviços do Estado não
Estadp, nio Se desfigure a Comtituiç.lo de 1988 no que ela tem de tem merecido bom empenho dos governantes, talvez por falta de
bom, oo seja, sua espinha dorsal de garantia de liberdade, da cicia- alerta.
dania e dos direitOs sOCiais.
Têm dito os cientistas politícos e os constitucionalistas que
Parceiros melhores nesta tarefa, o Governo não pode olvi- se mede o grau de desenvolvimento democrático de um povo pela
dar. Estio entre eles, bem próXimos, a pwcos paSso~ o pov:o bra- facilidade que têm os cidadãos de acesso à Justiça. E se o instrusileiro e o Congresso NacionaL A colaOOraçi.o do Legislativo nio mente desse acesso reside nas Defensorias Públicas., não se fará
será aquela originada da adesio de Partidos apenas, mas, princi- boa democracia. e o estado de direito será usufruto tão-só das elipalmente, a que resulta espontânea e do sentimento patriótico-e da tes econômicas e sociais, se as Defensarias não forem instaladas
coosci8ncia de todos os Deputados e Senadotes, inde- com o grau de eficiência que a ConStituição Fedcrall'fiCOmenda.
pendentemente de ftliaçio partidáriL Reformar o Estado é preciso;
Preciso lembrar que o art. 134, parágrafo único, da Constimas ~necessário defmir em que escala..
tuição Federal já foi regulamentado pela Lei Complementar n'l 80,
Sr. Presidente, Sr's Senadorns e Srs. Senadores, meu pro- de 12 de janeíro de 1994, traduzindo -magWftca obra. legislativa do
nunciamento de hoje não tem em ·vista exdusivamente a questão Corigre~so. inutilada., entretanto, por alguns vetos do Governo andas reformas constitucionãis e-as propostas dO Governo. Quero di- terior conseguidos por tenaz ação corponU.iva, lameniavelm.ente de
zer que mais ou tão impOrtante quanto essas refonliãS 6 â. orgaiti. ·mteresseSínj.ísrificadamente coDtr.úios.
- -- za.çio da sociedade. Sim, organizar a sociedade -tâlvez Seji"-ttiais A União Federal nunca, na história da República. havia ínspremente, mais importante do que o refOIÇo da modernização do _ talado Defensoria Pública~ defesa dos díreitoS dos catentes pea~Iho estatal. A sociedade organizada avalia o Estado, corrige - ra.bte as instâncias judiciáriaS federais - Justiça Federal e Justiça
suas falhas, o recoloca nos trilhos.
do Trabalho, principalmente. S6 na Justiça Militar Federal ~ que
Prendo-me a unl ponto específico, mas 4e grande significa- -- havia um pequeno quadro dos chamados defensores de oficio, desdo pam que o cidadão caminhe com suas pt6prias pemas sem ne- de 1921.
cessidade de apadrinhamentos, baseado apenas nos direitos que as
Exatamente no âmbito da competência da Justiça Federal é
leis aSseguram às pessoas, a partir das mais humildes. Humildes e que o cidadão pode defender seus díreitos contra as om.issões e os
carentes sio mais de 120 milhões de brasileiros. Refiro-me ao ab.Jsos do Po4er Público Federal, seja da administração federal,
acesso à Justiça. ao direito à defesa dos próprioS direitos indivi- seja da administração direta, fiidireta, autáxquica Ou- fundaciooal.
duais e sociais.- S6 tem segurança juridica aquele que dispõe de Pois não bá Defensores Públicos da União que dêem assístência
meios eficientes de acesso ao Poder Judiciário- qUãndo seus justos jUrídica aos necessitados na Justiça Federal, que promovam proleinteresses de direitos legais estão sob ameaça de sexem desrespei- - ção para os seus direitos resgatáveis naquela instânciL
tados ou mesmoj! lesados.
_
- O__S_r. Lúcio Alcântara- V. Ex• peimite um ·:aparte, SenaO direito do povo à assistência jurldica integral e gratuita - dor V almir Campelo?
está assegurado na Constituição de 1988, no inciso LXXIV do
art.
Pcrtanto. trata-se de cláusula pélrea nio suscetivel de alte·
O SR. VALMIR CAMPELO -Ouço com prnzer V. Ex'
ração. Não é novidade 00 Direito Constitucional pátrio essa garanO Sr. Lúcio Alcântara - Solidarizo-me com o pronunciatia de acesso do pobre à justiça. pois vem tal franquia desde a mente de V. Ex•, porque, com efeito, a Constituição promulgadaConstiw1ção de 1934, repeii.tido-se no texto de todas as Cartas p~ em outubro de 198_8 instituiu CSsã figura do_ DefeDSOr Público da
líticas do Pais, mesmo dumnre 0 regime autoritário com as emen- 'União, mas apenas recentemente o dispositivo veio a ser regulado
das de 1967 e 1969. Dar advogado aos pobres. na história da bu- e, assim mesmo, curo muitas lacunas, por força de vetos que foram
manidade, também não deve causar su~sa. Dizem os juristas apostos ao projeto. O Defensor Público vem enfrentando muitas
que no famoso Código de Hamurabi, mais de 1.700 ane& antes de- dificuldades paxa exercer o seu mandato na plenitude. Como V.
Cristo, na Mesopotâmia, já constavam disposições em tal sentido.
Ex1 tem acenwado muito bem, ele tem a incumbência de defendei.
A Constitilição de 88, 00 entanto, não se limitou a iepetir não só os que, pof acaso. veDham a precisar de representação em
essa prenogativa do cidadio. Criou 0 órgão, iriStitucionalizando tal juízo para a defesa dos seus. direitos, mas também a sociedade
serviço, por intermédio do qual 0 Estado cumpriria esil:e dever in- como um todo, quando houver, de alguma maneira, lesão aos intede1egável- as Defensarias Públicas-. classificadas como instib.l.i- resses da mesma. Essa defensaria está-se ressentindo, inclusive, de
ções essenciais à função de prestar justiça. que 05 juristas chamam instalações materiais para o seu pleno funcionamento, e não está
de função jurisdicional do Estado.
havendo um entendimento exato das suas prenogativas e dos seus
deveres, pois muitas vezes tem sido questionado porque a Defen-
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seria Pública tem-se insurgido contra iniciaiivits do Poder Executivo~ Ora. na verdade, o Defensor Público não está hierarquicamente
subordinado a nenhuma instituição, a nenhum órgão do Poder
Executivo. Ele tem o seu nome aprovado para um mandato de 2
anos - salvo engano -, a flm de que possa exercer, com independência, as atribuições que são- própria desse cargo. Como
afirmou V. Ex•. ele foi constituído inicialmente com aquele quadro de defeosotes dos antigos Ministérios Mili~s. das auditorias
militares, que já dispunham desse instrumento para assegurar a defesa a todos aqueles que dela necessitassem. mesmo desprovidos
de recursos para contratarem os seus advogados, os seus defensores. Por conseguinte, quero fazer coro com o pronunciamento de
V. Ex'. que é muito oportuno, porque, na medida em que nós todos desejamos tanto a prática da democracia quanto o apetfeiçoamenlo. das nossas instituições, assegurandO iós cidadãos o pleno
acesso a todos os instrumentos, a todos os mecanismos da Justiça,
essa Defensoria Pública tem que ser prestigiada, tem que ser instalada cOndignamente-, -tem que ter õs seus íD.SIIUiileii(OS reguladores
defmitivaniente--estabelocidos para que a sociedade possa contar
com esse canal. por meio do qual possa se fazer ouvir e se defender quando o Poder Executivo tomar inii::i3.tivas que possam,:Parecer, a essa mesma sociedade ou a parte dela, injustas e descabidas.
De forma que quero apenas trazer o meu apóió ao pronunciamento
de V. Ex•, que vem com muita oportunidade, porque. às vezes,
ouço até pessoas esclarecidas indagarem o que é a DefensÔria Pú·
blica. quem é o Defensor Público, o que ele faz, quais são suas
atribuições, talvez por ser um instituto novo na organização do Es·
tado brasileiro, mas. inegavelmente, de grande utilidade e mesmo
imprescindível ao bom funcionamento das nossas instituições.
Muito obrigado.

O SR. V ALMlR CAMPELO - Agradeço a V. Ex'. nobre
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blico. Trata-sedo tripé da Justiça. Nenhuma cadeira se sustenta em
dois pés. Critica~se o Poder Judiciário poi' alguns excessos oti
omissões. Critica-se o Ministério Público por alguns excessos também. Se há hipertrofia de seus poderes, e se essa bipertrofia é malsã, tenha-se em consideração de que ela rechaça os ímpetos do
promotor.
Dçfendo aqui a necessidade inadi~vel de a União cumprir o
mandamento constitucional dos art. ~. inciso LXXIV, e 134 da
Carta Magna. O Poder Legislativo cumpriu sua parte, elaborando a
regulamentação daqueles dispositivos na Lei Complementar nit80,
de 1994. Cabe ao Poder Executivo, o quanto antes, cumprir sua
tarefa de instalar efetivamente a Defensorúi. Pública da União, que
não pode ficar apenas no papel.
Faço um apelo desta tribuna, pedindo o apoio dos meus pares, independentemente de partido político, posto lratar-se de uma
causa do povo, de uma baD.deiia simpática, de consenso: a da assistência jurídica integral e gratuita ao cidadão carente.

O Sr. Humberto Lucena- V-. Ex• permite um aparte?

Q SR. VALMlR CAMPELO -OuçocommuitoprazerV.
Ex•, nobre Senador Humberto Lucena.

O Sr. Humberto Lucena - V. Ex1 tem todo meu apoio e
solidariedade ao seu pronunciamento. Chamo a sua atenção inclusive para um veto, que se enc-ontra dependendo de apreciação pelo Congresso Nacional, a um projeto relacionado com a
Defensaria Pública, que sofreu restrições por parte do então
Presidente Itamar Franco. Acredito que muitos daqueles vetos
foram equivocados e V. E_x• apresenta muito be_m a questão quando diz que a Defensoria Pública é um instnnnento dos mais adequados de defesa dos direitos dos mais carentes, que são justamente aqueles que não dispõem de recursos para poder fmanciar a defesa dos seus direitos.

Senador Lúcio Alcântara. e incotporO ao meu discurso desta tarde,
com muita satisfação, as palavras de V. &•. Vou, inclusive, coofumar essas palavras.
O SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrigado, Senador
A Defensoria Pública Federal se encontt'a totalmente sem Humberto Lucena. Fico grato pelo aparte de V. Ex• e gostaria de
condições para que o Defensor Público possa deJ>empenhar satisfa- concluir, Sr. PreSidente, apelando ao Presidente da República no
toriamente suas funções. Com isso, quem fica prej.Jdicadõ_é a Clas- _ sentido da instalação efetiva da Defensaria Pública da União.
se média. é aquele que nio pode pagar a Justiça na área feâeral. na
Tenho certeza de que, fazendo isso, vamos regulamentar
instância superior.
·
·- ·
üm.inStiiúlo qUe os mais carentes procuram tia Justiça Federal, na
Agradeço muito o aparte de V. Ex•, porque ele, realmente. instância superior.
só vem somar ãs minhas preocupações.
O Sr. Edison Lobão- Permite-me V. Ex• um ap~?
O único passo dado pela União consisti!;~ na nomeação do
O SR. VALMlR CAMPELO - Ouço V. Ex' com muito
Defenscc- Público Getal, o advogado ~NTONIO JURANDY
PORTO ROSA. Mais não fez, deixando-o abandonado, sem apoio, prazer.
O Sr. Edison Lobão - Nobre Líder do PTB, fui Goversem meios, sem nada. Não houve nenhu~ providência concreta,
fume., em direção à instalação efetiva daquele importante órgão de nador do Estado do Maranhão e percebi a nítida necessidade da
defesa da cidadania, como tão bem disse o nobre Senador Lúcio criação da Defensaria Pública. Eram muitas as questões, notadan:iente ligadas à terra, que dependiam de uma assistência juAlcân<ara.
dicial, sem que as pessoas mais carentes pudessem financiar a
Não constou sequer do Orçamento do atual exercício fman- defesa de seus legítimos interesses- Criei, então, a Defensaria
ceiro. Não foi enviado ao Congresso até. o momento nenhum pro- Pública. que está funcionando plenamente, com extraordinários
jeto de lei cuidando da criação dos cargos de Defensores Públicos resultados para a sociedade maranhense. No plano federal,
da União, nem do pessoal de apoio do órgão.
creio que os resultados seriam semelhantes. Louvo, portanto, a
Portanto, no momeniO, não existe acesso da maioria do iniciativa de V. Ex1 de chamar a atenção do Governo Fedeml para
povo brasileiro às instâncias judiciais da União. Como o acesso à a necessidade da instalação imediata da Defensaria Pública. Junto
Justiça constitui o mais importante de todos oS direitos do cidadão, a minha palavra pessoal e da Liderança do PFL a esse apelo que
pois dele depende a viabilizaçio dos demais direitos, posso aftr- V. Ex• faz ao GoVerno Federal. Meus cumprimentos a V. Ex•
mar que o Poder Federa~ até o momento, deixa, por omissão e
O SR. VALMIR CAMPELO- Agradeço a V. Ex• suas
descaso, o cidadão sem segurança juridica. à mercê de toda forma
palavras e as incorporo, com muito prazer, ao meu pronunciamento.
de violação de direitos reparável nas instâncias judiciárias federais.
Agradeço a V. Ex•~ Sr. Presidente.
As Defensarias Públicas são uma caiTeira jurídica nova,
mas tão importantes quanto a Magistratura e o Ministério Pú-

Era o que tioha a dize-r. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Nos tennos do
art.. 14, inciso ll. a, do Regimento Interno, tem a palavra o Senador
Jo;é Samey, por cinco minutos, para fazer uma comunicação ina-
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O Geneml Olusegun Obasanjo foi detido, no dia 13 de março, e permaliece nas mãos das autoridades nigerianas, sem que
qualquer acusação formal tenha sido apresentada conlnl ele.

diáveL

Obasanjo foi

~sidente da

Nigéria de 1976 a 1979. Nesse

O SR. JOS.:; SARNEY (PMDB-AP. Para uma comunica-

período, preparou as eleições que levaram .à eleição de um presi-

ção inadíável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pertenço

dente cívil. Um novo golpe impediu. entretanto, que esse presiden-

ao Conselho Mundial de ex-Presidentes, que se mine duas vezes
por ano e congrega 40 Cx-Chefes- de Estado e de GovemO de todo

te democraticamente eleito exercesse seu mandato.

Recebi no dia 17 comunicação do Chanceler alemio Helmut Schmidt. inform.anOO da detenção do General Olusegun Obo.-

Obasanjo continuou empenhado na luta pelo restabelecimento de uma demOCia.Cia civil em seu país. Com esse objetivo
chegou mesmo a ser designado, pelo atual governo nigeriano, para
coordenar a comissão especial que prepara o retomo à democracia

sanp, na Nigéria..

na Nigéria.

o mundo.

--

--

--

-

De acordo com a comunicação, Obasanjo foi preso ao A detenção de Obasanjo deu-se em um clima de intensos
meio-dia do último_dia 13. No momento, encontra-se detido rumores de tentativa de golpe na capital nigeriana. A reação de diem Lagos. No dia 1O de março, seu assessor em Lagos ba- versos lideres políticos do mundo foi uoâniniC: em tcxioS Os parlavia-Uie passado a informação por telefone, a- Copenhagen, mentos_e~us exige-se que o devido processo legal seja estabeonde ele se encontrava, informando que hav-ia na Nigériã um lecido. Obasanjo, uma das figurai políticas -mais expiessivas de
mandado de prisão contra ele. Como decorrência, ele cba- seu pais deve ser formalmente ,açusado, caso ~go pe~ sobre ele,
mou Hans d'Orvllle e solicitou que informasse seus amigos oU imediatamente li~riido.
em caso de detençlo.
Unindo-me às vozes dos lideres do mundo inteiro, soliciComenta-se que a detenção está ligada com uma tentativa tei ao Ministério das Relações Exteriores que instrua nossa Emde golpe, desmantelado na semana passada na Nigéria. Obasanjo baixada em Lagos a transmitir minha preocupação, na qualidadisse a d'Orville que isso teria setvido como pretexto. poiS ele não de de presidente do Senado Federal, pela integridade física e
teria nada a ver com a tentativa de golpe.
pessoal do General Obasanjo. Solicitei ainda que sua situa-Ção
0 Chanceler Helmut Schmidt pretende mandar uma men- seja rapidamente esclarecida, para a opínião pública nigeriana e
sagem ao Chefe do Governo nigeriano, através do EniD3.iilâOr-- mundial.
- Scbmidt d ClXa
· a crité no• -do s deÉ esta a comunicariio
da NigCria em·-aonn-. Helmut
..- que gostaria de fazer.
mais membros do Conselho de lnteração a adoçáo de medidas siDOCUMEjl/1'0 A QUE SE REFERE O SR. JOSÉ
milares.
SARNEY EM SEU DISCURSO,

DIEfDZEIT
WOCMilaB1\J'IC IIIIIICII'IIC · WlmiOWf ·fWilB. IJil) IW\6

o=

To the Me:mbers
tbe
lnterAction Cuoncil
Birgit Xr«ger-Penski

March 13, lUS
1.

"Te:lepJ:\one·
éail·
:· ..
by myself
A~

B<:~,nô{
.

cs•orvUle, received t.o<lay
-

noon toeey ·c.ner~l Obacanjo bes bAQn !trested.
At the moment he ia ~risoned in Lagoa. on
Friday, Mareh lO, his assista.~t in Migeria
informed him by phone in Ccpe~agen (wbere he
was participatinq in tha Onited Nations Norld
Summit on Social Davalopment) that ln Hiqaria

ANAIS])() SENADO FEDERAL

Abril de 1995

33

ahoul~

exist a varran~ of arreae. As a result
he calleél B~tni" d 'Orville alid aaud hiJB to inform
his frienda in ca5e of hia a~prehension.
Tbe arre~t is said to be connected with an
attempt to start a putsch. allevedly cleared up
last veek in Niqeria. Obaaan;o tol4 d'Orvilla
that it
pretext and that he haa no part
in any kind of putach.

ia •

.,.....
Jléeft: Mlllt
tMimiT

F:lc .......
P..:t.dlOIP.'

--~..,..,.,

2.

At the moment Bana d'Orville is raachable in
Germany at K~nigawinter, Hotel Maritim
(tel. 2223- 7070, room f 425).

3.

Ch&ncallor Schmidt does intand to send a ~Bsaqe
to the Nigerian baad of atate by way of the
Ni~Qrian Ambaasador in Bonn. Helmut Schmidt
le~v•~ it to tha membars of the ZntarAction
Council to take ~imilar action. It is in view
of this possible action of yours that cnancellor
Schmidt has instructea me to inform you about
this ~atte~ by fax.

n~~ /r_J_fl4t ·
( PereOftal Aa•iatant l

P.S.

Hans d'Orville will be back in New York
Thursday, March'l6, 1995.
Private phone: ·
212 - 534 23 55
FAX-numberz
212 - 534 06 37
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TMI 1ft. MOH. LOIID CAIJ.AGHAH K.C.
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fax Cl71 735 0673

o~lf

"'r/!.
I
/(;.
~·c t.'J. V.

15th !'...a.reb l99S

r( 6/;,'t~.

"1'!unk you Eo:e ,.<:Nr :b.foniaticm «'bout OluseJI=Zl Oba.sanj c.

&ble l:o. wr~t the rula1. of me 'HO~Ie 't'O .a.sk a questiOzt
aho\l.t hi:s d~teut1orr., ;1.:1d yC\l -wúl obnl:ft tb&t the o'ther•
w~c 'followed up &cm dl puti-es c:o:d.e=d the Nigetian
,Çove~c' a aet.tcm.

·-·I

Wl!t·!l

Would te be possible fcr ~ to ~istrib\l.ta rhi$ to othar
mo!JIIl:lera of the Ahic& Le&d:a~hi? !o=, or tb.e Int:aracc1on
Counc11, so tb&t !t can he toilow.~ up, e•pec1ally the
·~ageseicu t&&t

CommonveLltb leaders a~ !~cpe~ Union
1eadars ahould ~ ccncerred rep~s~t&t!OD$ for hia
raluaa,

Mr Raas D'~lla

1255 Pi.fth Avenue .A.pt 7X
!i.W !OU: -

lfn '!ork lOOZS
Wl.

BY

F~

TO 010 1 212 534 0637

Cop~es

to Hel:ar

Sehci~t

A4r1Ln

!a~e~.

fax 010 49 40 317111

fu; 0171'·.487 7590

ont
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calhciros)- Concedo a po·
O SR. LAVRO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão_do orador.)- Sr. Presidente e SM e Srs. Se~
oadore'i, não poderia silenciar diante dos_ ~lt!!llOS:_~~~eotos
que mudam radicalmente o itinerário que bá muito temp:> vêm seguindo aqueles que se dizem preocupados com o fublro da ccooomia e da sociedade brasileira e que, para isso, 1anç8.ram. mão de um
plano, cujas origens sabemos nio se situam em territ6rio nacional,
nem tampouco nas cabeças de lécnic!'os e economistas- j)leocupados
com o destino da Nação.
Esse plano é um plano-processo, como foi dito pelo sociólogo e Presidente, Fernando Hellrique CaxdosQ. É um processo
longo e que, há muito tempo. vem sendo implantado nio apenas
por meio de três pauladas ou das quatro porretadas, como se referiram os dois ex-Ministros da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso
e C iro_GQIDe:s•
."Há sintomas evidentes de que aquilo que Ontem era bom e
proficuo para o Brasil, que iria resolver os problemas do País, que
o faria retomar ao caminho da prosperidade, que abriria oportunidades de investimento e as portas para a moderniz.a,ção, tudo aquilo mudou de sinal. Agora. o Brasil se fecha. Antes se escancua·
vam às importações todos os gêneros, subsidiava-se o dólar, colocando_ sua cotação a R$0,94-. a R$0,89, aboliam-se todas as barreiras alfandegárias. Agora vemos ressurgir-os instrumentos protccionistas, vemos que mais de cem produtos passam a ser apenados
com um aumento de aliquola de 70% em suas importações.
Ou o Governo antes- eslava em~do ou está euado agora, pois
o que hoje se faz é antípoda. é o contrário daquilo que se fazia antes. Prossegue-se. no enlaDlo, com o mesmo processo de_ deStruição da_quilo que a Constituição Federal considera como um dos
valores que compõem a própria soberania do País, que 6 mercado
nacional, que deve ser protegido e que, porém. foi aberto dessa
maneira, mediante subsídios às importações, como UIOO _fprna de
destruição des_se valor social.
_ _
Ou o Govemõ e seu plano estavam certos antes ou estão
certos agora. O que não é possível é que, em duas sitnações complemente díspares, dado o sinal de que o Governo brasileiro mudou radicalmente o nosso caminho, a nossa trajetória, a nossa forma de inserção n_a economia mundial, o Governo tenha razio sempre. Ele adotava uma posição que criticávamos, potque -sabíamos
que iTia levar à completa e rápida destruição das reservas de 43 bilhões de dólares., acumuladas não se sabe como, por um País cuja
dívida ex tema atinge mais de 120 bilhões de dólares.
O Sr. Epitácio Cafeteira- Pennite-me V. Ex.J um aparte?
O SR. LAURO CAMPOS- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Epitááo Cafeteira - Senador Lauto Campos, V.
E.x•, em seu pronunciamento, esposa ponlO de vista que é comum a
vários de seus colegas. Na realidade, a tentativa de abrir a ecooomia num país da dependência do Brasil é talvez uma maneira de
levantar o moral do povo. Pot que não podemos gastar como ricos
se este País é pobre? Reclamei várias vezes, contestei as teorias de
que poderíamos continuar com a âncora cambial para conter a inflaçã.:::t. Poderiamos fazer isso sim, mas por- pouco t.ein(Xl, porque
nossas exportações perderam estímulo na medida em que não tinham competitividade no mercado externo. Economia, paia tristeza nossa, temos que coóstalar, é modismo. Hoje, é modismo internacional o que eles lá fora cbamam de baud, que quer dizer faixa,
ou seja, faixa de fluntação, band de flutuação. No Brasil, nem ao
menos traduzimos por faixa e resolvemos que seria banda. E ninguém sabia se era a Banda, de Chico Buarque de Holanda~ que
banda era essa, se tudo não terminaria em bandalheira com muitos
enriqueçendo à custa do dinheiro do povo. Tenho me pautado neslavra ao nobre SenadorLauro Campos.
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ta Casa por dizer o que penso e, neste momento, congratulo--me
com V. Ex• e, pela primeira vez, bato palmas para um ato do Governo, que resolveu se esquecer das excelências do México e da
Argentina e reconhecer que fornm políticas emulas. e que o Brasil
-não pOde caminhar para ser o México de amanhã ou a ArgentiD.a
de depois de amanhi. Isto é muito importante: o Govemo deve ter
a bUUli_ldade de ~ecer quando em., como reconheceu agora
ao modiftcaro nosso tipo de comércio exterior. Parabéns a V. Ex•.
O SR. LAVRO CAMPOS- Agradeço o aparte de V. Ex'.
que vem enriquecer a xiú:nha fala.
Essa indecisão e essa mudança de sinais JX'f parte do Governo mostram que ele teve uma visão muito limitada: não teve
uma vi.sio de estadista; nio teve_ uma visão de futuro, p:nque o
custo social, econômico e fmanceiro desta experiência- principalmente o custo social, que vem pesar, cada vez mais, sobre os trabalhadores brasileiros- foram imensos. Basta lembrar que as mesmas regms que presidiram a sobrevalorização do R~l_ para facilitar as importações, que prej.Jdicaram as exportações, são parte de
um modelo que leva o Sr. Bresser Pereira a a.m.mciar a demissão
de 60 mil funciOnários; que leva o Ministro da Fazenda a dizer que
não sabe se vai fechar 400 ou 600 agências do Banco do Brasil~
que leva, portanto, o Brasil a se abrir alnlvés de importações subsidiadas. destruindo parte de seu paxque industtial. levando ao desempn:go 9 mil e 900 trabalhadores, c:rfimdo uma situação ~ocial
em que os movimentOs de rua não poderiam deixar de ser senão .a
resposta branda àquilo que o Govemo prega.
Infelizmente, o Senador Pedro Simon nio se encontra aqui
agora. Na semana passada. em um de seus discursos, ele disse que
o Governo estava usando o processo de colocar os bodes dentto de
casa, pila criar uma situação insuportável. Depois, a·sitllação seria
abrandada com as reformas anunciadas pelo GoverÍlo, tirando os
bodes de dentto de casa, mas deixando a fedentina que os bodes lá
colocaram. deixando o povo obviamente assustado diante de tan_tos_ bodes dentro de_~ ~ixando o povo amedrontado diante das
_aiileaças de perda de emprego, destruição do parque industrial nacional e competição desastrosa aberta a todos os países que subsidiam suas exp::ntações.
Portanto, dianl:e desse quadro, não seria possível que o povo
permanecesse inerme, que õ povo permanecesse paciente para que
se lbe aplicasse mais uma vez uma dose dessas medicirla-s perversas que ele tem sofrido ao longo de décadas.
Assim, não é a primeira vez que essa modernidade brasileira abic as portas para as ili1JX"rtações. Gostaria de lembrar a V. Ex•
que não é um modismo apenas. Em 1808, abriram-se as portas
para as nações: amigas, reduzindo-se o imposto de importação dos
produtos provenientes da Inglaterra a 14%. enquanto os produtos
de Portugal pagavam 15% para serem importados pelo Brasil.
Dava-se, assim. uma situação privilegiada aos produtos íngleses
que precisavam oco~ o nosso pequeno mercado.
Isso se repetiú no Governo de Campos Sales, no pacote de
jarieiro, quando ele também escancarou a economia brasileira para
que os produtos que estavam sendo retomados na crise que tçrminou em 1906, na Europa e nos Estados Unidos, pudessem também
penetrar na economia ~ileira e assim resolvessem os P!Ublemas
das economias ~ntricas novamente.
De novo estamos vendo que a economia brasileira está-se
abrindo pOrque o Japão, os Estados Unidos e os paíseS cêntricos
-iiãô têni oJide colocar suas meteadorias, estão com uma crise de
sobreacumulação de capital e de excesso de produção. Por esse
motivo, estãõ teri_tando criar os ''NAFfAs", do Alasca à Patagônia,
como queria o Sr. Ge<rge Bush, a flm de que nós nos transformemos no mercado que eles ji não têm para a sua produção sobredimensionada.
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Não tendo, portanto, oode colocar suas mercadorias. fazem
esses planos perversos, pam que nós concentremos mais a renda,
dispensemos funciooários e -equilibremos o orçamento, esquecidos
de que as exportações, sendo subsidiadas, pesam oo Orçamento.
Constituem, portanto, elemenlos desequilibradores do Orçamento
que o Governo promete equilibrar.
Al~m disso, sabemos que as exportações m:luzem a oferta
intema de mercadorias ·e aumentam a renda dos expOrtadores,
c:riaDdo duas ou tr6s pressões inflacionárias-sobre a ccaoomia brasileira. E o Governo afuma que continua coiÍlbal.endo a inflaçio,
mas não oode deveria ser combatida. A luta limita-se a reduzir os
IeOIISOS da Previdência Social, querendo dele se apropriar incoostitucionalmente, querendo arrochar salários e manter os níveis em
100 dóla= por mês.
Portanto, é lamentável que esse diagnóstico equivocado
cootinue a ser imposto l economia e

Asociedade brasileira. Gosta-

ria de_ dizer que aderi Aprivatizaç!O. Quero privatizar ã Previd!ncia Social. mas voltando as suas origens. O que houve na economia brasileira é que os custos privados de alimentaçlo, de habi.lação, de aposeotadoria, da velhice dos tnlbalhado!<>s, digamos assim, aquele custo foi elimioado no 5éculo passado pela famigciada
Lei dos Sexagenários. libertados para mOIIm'CIIl à míngua na rua.
Agom. essa Lei dos Sexagenários puece estar de volta para que os
trabalhad.ores, esgotados, sejam colocados na rua, dispondo apenas

de uma misera. previdência social que não pode sequer acompanhar o reajJ.ste do salário mínilllO.
Portanto, quero privatizar~ si.Di- Mas sigamos o exemplo do
Japão. pois sio as empresaS, os empmgadon::s que ~stentam a
ap:>Sentadoria dos seus trabalhadores; são as empresas que pa.gam
as despesas de saúde dos seus ttabalb.adorcs. Vamos, entio. privatizar, mas voltando às origens, transformando o cuSto social, o

custo público da aposenladoris. da saúde. da ~poração da mão·
de-obra, elos silos e arma.zéns; voltar com esses custos pam o em-
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dimensões, leva necessariamente a que tam.b6m o Legislativo se
envolva nessa crise de descrédito, de falta de legitimidade.
. Assim~ nio é atrnvés de gritos, de gestos agressivos, de ati·
tudes pouco democráticas que o governo brasileiro voltará a adquirir a Sua leSitimidade. a legitimidade que ganhou nas eleições,
mas que se esvai tão rapidamente, como demonstram as pesquisas

de opinião.
Portanto, Srls e Srs. Senadores, essa crise, que é-uma crise
de anomia, faz com que o Bmsil pareça uma nau sem rumo: uma
hora apOntando para o Norto., outra bom apoo.tando para o Sul;
num momento, abrindo a porta para a modemidade e para as impo!:laçÕeS, neutro assumindo essas bandas, que sabemos seriiD saJ.
tadas brevemente, essas bandas que serão ultrapassadas atmvés de
desvalorizações necessárias e futuras da moeda bmsileira.
O Sr. Geraldo Melo -V. Ex• me permite um aparte, Senador Lauro C~.m~ ~?

O SR. LAVRO CAMPOS -Pois não, coiri prazer, Sena.
dor Gexaldo Melo.

O Sr. Geraldo Melo -Eu queria apenas regislr.lr que, no
meu entender, a administração--da pc~lítica econõmica- ao fóngo
de um processo de mudanças tão profundas como foi o que se ini·
ciou cóm a implantação da URV e depois do =I - t algo que
precisa f=r-se todos os dias. O norte do procesSo de implantação
dessas mfonnas deve ser mantido. mas isso não pode inibir a 811loridade de ir lic:ertmido rumos. porque a parte cconômica é algo diferente das Ciências Exatas. Algu~m já disse que a difemnça principal é que na economia "os átomos aprendem", e algo que dê um
msultado num determinado mamemo já não o faz num momento
seguinte. V. Ex• está dizendo que prorurou ver, no con}lnto de
contradições que temos vivido. uma das coniiadiç.Oes que Marx
apontou na sua análise do capitafismo e, segulamente, não vai- encentrar. Senador Lauro Campos, porque o capitalismo_ que Marx
criticou-já não existe. o- Cipitalismo que Mux criticou morreu bá
m!Jito tempo. Que eu saiba, nio há ninguém que esteja quC:rendo

~sário-pnvado, de onde esses custos foram extemaliza.dos e passaram a incorporar as agencias do poder.
rec:::rii·lo. De maneira que, do mesmo modo que precisãvamos ter
Portanto, sou a favor da privatização. mas não da priVatiZa- - údo um Marx para analisar eD:l teinpo as contradiÇões íntemas do
ção sobre o trabalhador brasileiro levado ! fome. não sobre o tnl· socialismo, -já não temoS aquele capítãlis:iOO que MaiX critiCou.
balhada: brasileiro descamado nesse processo de espoliação. mas
analisou e aJjas contradições tãO bem apresentou; já oão o temos
a favor da privatiiaÇi.O :rCl.omaiido esses custos ao empresariado, à disponível por aqui. Por isso é que, se estamos navegando em
empresa privada. que deve arcar com eles. E se isso acontecer, ha- meio a toda essa tormeota. imaginando encootmr os fantasmas de
verá, sim, uma novã felaçã.o entre- empregados e empn:gadores, cenários antigos, pot ísso é que algumas vezes ni.o olhamos dU.,ito
como acontece no Japio.
para -o que se passa perto de nós. V. Ex•~ um dos nosso Colegas
Não é à toa que sabemos que no Japão a rotatividade da por quem teobo um imenso respeito e quero reafumar isso publimão-de.-obnt é muitas vezes menõr que a dos EstadoS -Uiiiâos. camente em voz alta. falou 59bre o declínio de algumas lideranças
Existe uma propensão dOS tnlbalhado!<>s a Dio mudarem de empre·
políticas nas pesquísaS de opinião~ e, como conheço o seu senso de
go, a fica.Mm at-6 a apoSemidoria:riU.i:Da mesina atividade, subordi- justiçã, peço-lhe que inclúa eritre as liderançaS polítiCas que declinados ao mesmo vínaJio empregaticio. Mu isso acontece porque nam nas pesquisas de opinião algumas de seu Partido. Agradeço a
a aposentadoria, a saúde, a babi.lação, os transportes são custos prioportunidade que V. Ex• me deu. Senador Lauio Campos.
vados, arcados pelo e~ japooês.
O SR. LAURO CAMPOS- Agradeço •
Gostaria de dizer que estou apresenta.i:ido- um projeto de O SR. PRESIDENTE Qost Samey)-0 tempo de V. Ex•
privAtização da Previdência Social, no qual os empresários venham a arcar com os custos da privatizaçio. os custos Sociais - está encenado.

da força de trabalho, não deixando ·acontecer uma espécie de
Lei dos Sexagenários, que fez rir a aristocracia brasileira do
século passado, quando os escravos com 60 anos foram liberados à morte e ao desamparo.
Parece que nos encontramos numa crise que nio está inscrita nas 3 ou 4 crises que Marx descreveu ao- longo- de O Capital
principalmente no seu terceiro tomo. É uma. outra crise, crise de

anomia, talvez seja o positivista Emile Durkbeim, no seu livro O
Suládio, que se tenha aproximado mais da situação em qUe ·nos
encontnunos. A anomia social, a falta de normas e, portanto, esta
anomia leva fatalmente a esgarçar o tecido social em todas as suas

O SR. LAVRO CAMPOS - Agradeço o aparte e as refe·
rências e gostaria de terminar apenas com mais um minuto, chamando a atenção para o seguinte: dizem que a ConstitUição de 88,
a mise-eu..sctne, é que está atrapa.Iba.ndo a implementação do Plano. Ora, se o Plano estava dando certo sob a Constituiçio de 88,
por que a mferida Constituição está at.r.apalhando o Plano? Esta ~
uma oull'll das assertivas que realmente não pode ellCODtra:r apoio
em nenb_mDJl razio.
Se a Constituição de 88 estava vigente. está vigente e o Plano estava dando_ certo e deu certo como pode ser essa Constituição
culpada pelo naufrágio desse Plano?
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Apenas para tenninar, gostaria de lembrar que, num con·
gresso nesta Casa, o então Ministro Rubens Ricupero falou que é
preciso volt.armos A leitura de Marx, que o capitalismo_ não conseguiu resolver o problema dos 920 milhões de traballiadores desem-

pregados e que, portanto, é preciso voltarmos it _leitura de O C_apital para podermos compreender essa situação.
O processo e a história mudam continuamente; o que nãg
muda é apenas a lei do movimento, segundo a qual tudo muda. E
através do método dialético que cavalgamos nas IID.Jdanças do processo, nas suas contradições, e somos eternamente jovens e atuais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Lauro Campos;·o Sr.
Renan Callu:iros, 2fl. Su:retário, aebca a cadeira da pre.sídincia, que-ê ocupada pelo Sr. José Sarney,_PtuitJe?rre.

.O SR. PRESIDENTE (Jos~ Sarney)- Na forma do art.
158. § 1°. do Regimento, promgo o Expedienle por IS mmutos.
· Aproveito para pedir aos Srs. Senadores que se encontram
em seus gabinetes que venham ao Plenário digitar as suas presenças, uma vez que procisamo_s de quoi"iiiii pil'ii i. Ordem_ de Dia de
boje.
_ __
__
.
_ ~
O SR. EDJSON LOBÃO - Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (JOS<! Samey)- Concedo a palavra
ao Senador Edison Lobão. Gostaria de lembrar-lhe que, ainda no
Expediente, está iDscrito o Senador Nabor Júnior.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Como L!der. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, tenho recebido inúmeros apelos. nestes últimos dias. procedentes de várias
cidades do Maranhiio, para que nio se efetive a ameaça de se fecharem. naqueles municípios, agências da Caixa Econômica Federale do Banco do Brasil.
Dou destaque aos MunicíPiOs de Estreito, Carolina. Balsas,
Grnja(í e Riachão, todos de grande importância na economia do
meu Estado, cujas lidera.nça.s, além de cartas e memoriais, têm-me
telefonado para registrar o seu protesto contra uma desastrosa expectativa que envolve as populações do interior.
-Há de se argumentar, em primeiro lugar, que bá grandes dúvidas sobre a alegação de que tais agências do interior maranhense
sejam deficitárias. As populações dos municípios onde existem
agências da Caixa Econômica Federal, ao que sei, aeo~mm aos
seus serviços, aos seus cr6ditos, às suas poupanças., dando-llies
gmnde moviinentação.
_
_ _
É provável que tais agências nio dêem grandes lucros. mas
dificilmente acanctariam prej.lízos.
Em segundo, a função da Caixa Ecooômica Federai, uma
empresa estatal. é de natureza social, oferecendo importante contribuição ao desenvolvimento das regiões onde se instala.
Por outro lado, Sr. Presidente, existe nessaS ãgêõcüis, ameaçadas de desativação, um balcão da SEBRAE. que ofCrCce ielevantes serviços ao interior do Maranhão.
Atuando em con}IDto com as agências da CaiXa Econômica. a valiosa colaboração da SEBRAE às atividades empresariais
daquela região Seiá tam~m encerrada. Esse desfecho significará
uma perda i..rreparável para os que, no trabalho anônimo em regiões distantes, encontram na SEBRA.E a orientação para o bom êxito
dos íngentes esforços que, con:io brasileiros. ofem::em ão desenvolvimento do Pais.
São, portanto. muitas aS raZões, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que aconselham a permanéncia das agências da Caixa Económica no interior brasileiro.
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Neste instante, estoo recebendo telefonemas aflitos de Balsas. que me dão coota de que a populaçio estA em um movimento
pacífico, desftlando pelas ruas da cidade, em protesto pelo fecha·
mento de agência da Caixa Econômica.
Balsas. todos sabemos, é uma espécie de capital de uma região agdcola de grande importância para o Maranhão, Piau[ e Tocantins~ é a capital da soja nessa região. Para se ter uma idéia do
que significa aquela região, bá quatro anos, quaodo assumi o Governo, produziam-se ali cinco mil toneladas de soja. Hoje, estão
sendo colliidas 200 mil toneladas. e no próximo ano 400 mil toneladas, para exportaçio através do porto de São Luís. Por Balsas
também cbega a soja que vem do sul do Piauí e de uma região importante do T ocant.ins.
Fechar, pxtanto. uma agência da Caixa Econômica Federal
naquela cidade é uma imprudência que ptecisa ser contida antes
que se perpetre eSse ato de má administração.
Coofio em que assim também pense o Dr. Sérgio Cutolo,
Presidente da Caixa, e Dão permita que se m.ire dessa grande insti·
tuição o objetivo que inspirou sua Criação. Sei da sensibilidade social do ex- Ministro e atual Presi4ente da Caixa, o que certamente o
ajldãr.t. a decidir em fav·or--dos-n08oos-muaicípios do-r..1amnh-ão,Este o apelo que levo à ~torta da Caixa.
Ela -o qile tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE

(J~

Sarney)- Concedo a palavra

ao Senador Nabor Jtínior, P9f vinte minutos.
O SR. NABOR JúNIOR (PMDB·AC. Pronuncia o se.
guintC discurso. Sein revísâ(i do orador~) Presicletiie, Srls e
Srs. sen.ad.OreS, o_ bom-sçnso parece começar a prevalecer no enca·
minhamento das Propostas de Emendas à Constituição que consubstançiam o projeto de reforma do Estado, propo~o pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e aprovado pela esmagadora
mai~ do povo brasileiro, nas eleições do ano passado.
E inegável que omitos pontos da Carta Magna exigem, realmente, profundas e consistentes mudanças. por serem cruciaiS: e
decisivOS para a sorte das fuwras gerações - mas, justamente por
se~em tão importantes, exige-se prudência em sua apreciação, quer
nos órgiios de assessommento do Poder Executivo, _quer nas Comissões nos Plenários do Congresso Nacionâ.l. Essa prudencia,
enfim. ~ reflexo da responsabilidade que a todos nos envolve, ante
a magnitude e a dimensão histórica do que está em causa.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Poço perdão por in·
teriUõiper o discUrso de V. Ex1 , mas desejo, mais uma vez, fazer
um apelo aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes,
para que co~ ao plenário, poiqUe precisamos de quon~m
para a Ordem do Dia. que ocorrerá após o discurso do nobto Sena.
dor Nabor Júnior.
·
Muito obrigado a V. Ex•
O SR. NABOR JÚNIOR - Quero, boje, destacar um as.
pecto polêmico e at6 aqui exposto apenas de fomia emocional e
inconsistente, num debate estéril e distorcido em que as versões
-falam maiS altO que OS -ratos. RefJIO-me," Si. Presidente, às notícias
sobre a extinção do Instituto de PrevidBncia dos Congressistas, incbJidlt. no OOjo da R~forina" da Previdência Social. E, no foco Ora
proposto! faço questão de· reafll'llUli' minha absoluta conÍlBD.ça no
jogo democrático, na imprensa livre e reSpOnsável. na franquia
ideológica e partidária; eventuais desvios fufomiativos ou apredações equivocadas de aspectos isolados jamais poderão atingir o
bem maior a ser preservado, a Democracia.
Sucede, entretanto. que o emocionalismo com que vemos
tratada a questão exige reparos. Não teria a pretensiosa determinação de fepetir o brilho do Deputado Prisco Viana, que, na semana
paSSacia, assomou à tribuna da Câmara pam uma profunda análise
do problema previdenciário -conio um tOdo, detendo-se particular-
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pois, para merecer beneficios do IPC. o coatribuinte tem de contar,
no mínimo, 50 anos de idade. Sabe, também. S. Ex• que a pensio
dos Congressistas não .S integi'al nen1 autcxn.&tica. muito menos
do pelos ParlamenJ.ares.
aquela quantia nababesca apregoada para os cidadl.os; isso, aliú,
Mas é importante que o Senado ouça as palavras do eminente Representante, mais uma- vez reConduzido pela Babia ao sabem todos os membros do Govemo que cumpimm ou estio
Congresso Nacional. Diz o nobre Deputado Prisco Viana:
cumprindo mandatos ~as duas Casas do Congresso Nocional.
Cito o meu prezado colega parlamentar Rei.nbold Stephanes
"O Instituto de Previd&.cia dos Congressistas se
não COillO agravo oo ato de critica, mas apenas como um exemplo
erige em uma das mais salutares conquistas em prol do da severidade com que somos tratados na busca dos nossos direifortalecimento do Poder Legislativo e da classe política,
tos, no Ambito do Instituto de Previ~ncia dos Congressistas. Dina medida em que esta passoo a contar com .integrantes,
reitos que s6 comoçam a ser computados após a CODCluslo da se.assegunm<fo...Ihes uma provisio condigna ao deixar a guoda legislalllm, completados 50 anos de idade e obedecendo a
vida :(Xiblica ou no ocaso da existência".
um cálculo aluaria! baseado na proporcionalidade sobre trinta
avoo. Isso JrCCÍlla ser dito i opinião pública!
E acentua:
Sob a presi~ncia do Senador José Samey, o ritmo de trabo~
''Nessa mat&ia. os Parlamentares nlo gozam de lho no Senado e no Congresso experiiiieiltou sensível acn'iscimo;
privilégios, :mas de direitos recoobCICidos na geueralida- na CAmara, igualmente, a juventude dinl.mica e coascienle do Dede dos pa!ses democrit.icos - desde que a gralllidade do pltado Luis Eduardo Magalhks imprimiu aos debates e As votaçõtrabalho dos membros das Casas Legislativas levaria a es um forte estlmulo na luta para de!obstruir as pautas e a Ordem
situações indesej4veis e danosas ao próprio ~t:gime de- do Dia. Há que ser assim. para pode1mos rumprir o dever a nós inmocrático: somente pessoas abastadas seriam amdidatas cumbido pelos cidadios dos Estados que representamos.
ao mandato representativo, ru aquelas que se dispusesÉ virtualmente imposs!vel, para a maior parte dos Seoadosem a atuar em funçlo de interesses privados, uns e ou- res e Deputados, o desempenho de tiabalhos ou empregos paraletros afastados dos reais interesses sociais e colctivos".
los. E. sejamos francos, nessa aus&cia de outros vínculos reside a
Citei e repoduzi as palavras do Depilado Prisco V'tana para indepe~ncia do voto. fundamenta-se a coragem para contmriar
mostnlr à Casa que a preserva.ç:Jo do IPC ~ uma questio g:mve e iuleresscs espirios e nutre-se a força da democracia republicana.
alUai, que afeta tanto oo Senadores quanto os Dep1tados Federais; Nio houvesse tal certeza. ao fLDl da jornada. cumpridu sucessivas
trata-se de ameaça conada e real aos direitcs e às necessidades da legislaturu, seguramente, não haveria tam~m essa inde-própria al.ividade de elaboraçio pulamentar e legislativa. uma in- pend!ncia, essa coragem. essa força.
[1efender o IPC, portanto, 6 defender a democmcia. a libertentona que se n:petc ciclicamente. As vcr:sões, repito, passam a
valer mais do que os fatos; os adjetivos procuram Suplantãr -. ne.. dade, a independ!ncia dos cidadios, valores ~s sacriftcados
cessidadc sub5tall1iva do jogo democ:rático~ as fraquezas e as con- por lodos os regimes arbitrários!
Monsenhor Airuda C4mara buscou, na Coustituiçió de
veniências do marketlng polítíco.pariíd!rio superam até mesmo o
compromisso com a verdade e com a lealdade, apregoado nos pa- 1946, a inspintçio de estabele= um sistema previdenciário, equivilenle aos das outras categorias profissiOnais, para -oS legisladores
lanques e nas solenidades palacianas.
seus aparij.gios,
A causa da previdência parlamentar não .S nova. J4 em mar- nacionais. Com ã aiiSteridiLde e a fJ.titlezi.-(Jue
ço de 1993, dediquei-me, em disal"rso nesta mesma tribuna, à sua o grande Sacerdote e pJlitico teve o mbimo escrúpulo no estabedefesa, relalando as duras botalbas travadas nas Comissões. Dos lecimento das regras que norteariam o IPC, regras espartanas e
Plenários e junto ii opinião pública, at6 que a cooquistamoo. Nio · mais ógidas do que as enconlrlldas em sólidas democraciu, como
me repetirei. assim, em contar a saga e as bandeiras desfnüdadas Estados Unidos, Inglalemt, Dinamarea, França, B6lgica e tantaa
por Moosenhor Airuda Cimam, o verdadeiro po.trouo da id.!ia e do outras. Em muitas delas, o beneficio 6 integralmente bancado pelos cofres públicos, difmmtemente do Brnsü, onde todos contrinascimento do IPC.
- Tentam, agora com força redobrada. vender à nacionalidade buímos, direta e indiretamente, para as receitas do Instituto.
Sr. Presidente, Stis e Sm. Senac:loles, louve-se, como afir~
a idéia de que a Previdência Parlamentar é mais uma das muitas
''mordomias" que nos atribuem. um ''privilégio" odioso e que tem mei no infr:io do presente discurso, o bom-senso do Governo ao
de ser extirpado; buscam o apoio logístico e promociooal de quem desacelenr a trunilaçio da Emenda Constilllcional da Previd&!não tem compromissos com a realidade doS fa~ promovem. en- cia. Nio foi um recuo, nmito menos um alo de tibieD polfti.ca. Foi.
fim. uma a.ssuada que encobre e apaga as tentativas de contar a TCpito, uma atitude de bcm-senso e de prud&cia no trato da questio que IIIÍIJ8e oo atingilá dirolamente todos os trabalhadores bm·
verdade aos cidadios.
Ser político, insinuam. é um anátema eterno e caiente de ex- sileiros. O Brasil tem pressa na dermiçlo das novas regras da napiação suprema - quando, na realidade, conslrUímos a demoaacia ciooalidade, 6 certo; 6 certo, tamb6m, que tal pressa jamais deveri
cootaminar os responsiveis pela cooslrUçlo das leis, porque o açoe as Iibetdades civis que toda a nacionalidade reclama e memce.
E nosso mAior momento de gralldeza. como cidadãos e dam.ento, nesses casos. rusta nmito caro a toda a sociedade.
Ningu6m pede que o GoVerno abm mJo de suas propootaa
como líderes, está justamente em não pei:mitir qUe eSSaS iriOOm- .
preensões, essas maldades. nos afetem no empenho de trabalhar reformistas, inclusive porque as mesmas receberam o mais amplo
pela Pátria.
- -- - --=paldo dos cidadios nas urnas de oolllbro. Mas tampouco se
E nio ~ cabível que, ao rmai de toda uma vida--dedicãda à pode permitir o atropelo de dimitos e de obrigações impostergl.veis, c:omo é o caso da Previd&lcia Parlamentar.
ca!lsa pública. o trabalhador legislativo veja-sC_ privado de benefiA hOill 6 de "'5p011l18bilidade e de finneza.
cies mínimos, equivaleotes aos deferidos a todos os demais brasiNós, no Con.gr.sso Nacional, temos coosci~ncia disso e esleiros. Mais ainda: enfrentamos exig8ncias, hoje. que outras categorias sequer conhecem. O nobre Ministro da ~dêncii.~- por tamos dispostoo a rumPrir nossas obrip.ções, inclusive a obrip.exemplo, sabe disso melhor do que ninguém: nio ieria, DÔ IPC, o ção de preservar uma estrutura que não nos pertence. nio pertence
ao Executivo, nio perteDce a ncDbum segmento isolado da socie~ito de aposentadoria aos 48 anos, como teve na Seguri~.
mente, na tentativa de destruição do Jnstiblto de Previdéncia dos
Congressistas-e do sistema- de proteção c seguridade hoje desfruta~
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dade: a estrutura do Instituto de Previdência dos Congressistas,
fundamento e pilar da segurança que temos, a segurança de trabalhar com afinoo pelo País e não vermos nossos cólcgas transformados cm presas fáceis de interesses menores.
O Sr. Humberto Lucena- Pennite-me V. Ex• um aperte,
Senador Naber Júnior?
O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazer, Senador
Humbetto Lucena.

O Sr. Humberto Lucena - Desejo trazer o meu apoio is
palavras de V. Ex•, nesse pronunciamento corajoso, eq1_defesa do
Instituto de Previdência ~ Congressistas, um pa.Lrimônio nosso,
inspirulo nas id6ias do inesqueclvel Deputado Monsenhor Anuda
Câmara, seu fundador. N!o há uada de absurdo ali. Trata-se apenas de conttibuições previdenciárias de 10% ao m&, ao longo de
anos e anos de atuação parlamentar, para que aquele que esteja integrado no sistema possa fazer jus- nio à aposentadcria. como se
costuma falar, porque niO há aposeiltadoria de Dep.~tado e de Se·
nado(- a. uma pensão proporcional ao tempo -de contribliçio, a
fim de ter condições de manter a si e a sua farm1ia. O que muita
gente não sabe, mas estamos informados. é que a grande maioria
dos Deputados e Senadores viv~ de subsídio$, n!o t6m outras
fontes de u:nda, abandonam inclusive suas ativi.dades prorlSSicr
nais, pam se dedicar, quando têm vocaçio politica geiDJína, integralmeute às alividades da vida pública. Portanto, nobte Senador
Nabor Júnior, V. Ex• traz aqui uma palavra abalizada de quem conhece de perto o Instituto de ~vid&.cia dos Congressístas e ttabalhou à frente de sua administração. Quero dar a V, Ex• um
exemplo digno de nota a esse respeito: ·os casos dos Senadores
Nelson Carneiro e Jo!o Calmon. que, após mais de trinta anos de
vida parlamentar, se não fosse a pensão do IPC, nio sei, a esta altura, como poderiam fazer a pr6pria. feira. da sua familia.
O SR. NABOR J(JNIOR - Obrigado. Seuador Humberto
Lucena, pelo OpOrtUno aparte que V. Ex• acrescenta ao meu modesto pronunciamento que, com muito prazer, faço a devida incorporação.

O Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR- Ouço V .Ex• oom prazer.
O Sr. Jefferson Pércs- Senador Nabor Júnior, peonita-me
discordar um pouco do seu discurso- lamento nmito fazê.- lo, amigos que somos de tantos anos- no que tange ao Instiblto de: Previdência dos Congressistas. Eu poderia aceitar a eXislência desse
Instituto se as contrihlições fossem vohmthias. mas sio compulsórias. Sinto-me violentado por ter que contrihlir pam esse instituto. Estou pensando seriamente, se for possivel, em entrar com recurso no Judiciário para me livrar dessa penosa obrigatoriedade.
Obrigado.
.
O SR. NABOR JÚNIOR -Esse é um pouto de vista pes·
soa.l de V. Ex• que, democraticamente, respeito. Entretanto, temos
que considerar que o Instituto de Previdência dos CongressistaS foi
criado através de lei votada pelo Conglesso Nacional c, como tal,
está em vigor. Temos o dever, portanto, de cumpri-la e de contribuir, pois somos contnOuintes obrigatórios. Existem os contnõuiDtes facultativos, que sio os fu.Dcionários das duas Casas do Congresso Nacional.
Espero, Senador Jefferson Péres, que o Instituto seja man!Í·
do, para que muitos daqueles, como disse o Senador Humberto
Lucena, ao fm de uma longa jomada servindo à P~tria na atividade parlamentar. possam continuar recebendo essa pensão, pois
muitos Senada:'es, tais como os Senadotes Nelson Cameiro, Joio
Ca1mon e centenas de outros vivem exclusivamente dessa pensão,
além das viúvas, que continuam recebendo as pensões deixadas
por seus. maridos. que foram parlamentares.
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Existem institutos de previdência de congressistas em vários pa.ises civilizados, entre os quais Estados Unidos. Inglaterra,
França. Bélgica, Dinamarca, cuja oontiibuiçio é oomp.llsória. Os
parlamentares, inclusive. aposentam-se com menos de 8 llllOS.
Aqui. a aposenladoria é proporcional ao tempo de contribuição.
De modo que recebo as observações de V. Ex•, emlx:Jra dis·
cotdando do teor do meu pronunciamento. Penso que o Instituto
de _Previdência dos Congressistas é uma instiblição necessária para
garantir a sobreviv~ncia daqueles que se dedicam à ví4a pública
durante tantos anos, afastados de suas atividades proflSsionais e,
ao fnn. nio ~ absolutamente nenhuini economia. Muitas vezes,
momndo, nio t~m um pecúlio para suas famílias.
Ao concluir, Sr. Piesidente e Srs. Senadores, quero deixar
uma palavra de incentivo e de solidariedade aos novos dirigentes
do Instituto de Previdencia dos Congressistas, cuja posse OCOrTeU
uo fmal da manhã de hoje. Uma palavra particularmente endereçada ao D0p.1tado Hedclito Fortes e ao SeDada Carlos Bezerra, Ptesidente e vice-Presidente investidos da alta responsabilidade de su·
ceder a Monsenhor Anuda Câmara e lantos ootros brasileiros que
exerceram a dimção do IPC. Sua primeira preocupação, boje. deve
ser a preservação do Instituto, levando-o a supeiiU' as incompreen--sões .e as distorções maldosas, que se somam na tentativa de destrui-lo.
Estoo certo de que S. ExAs~ homens públicos experientes e
comprovados nas grandes lutas da nacionalidade, saberio honrar a
cóo.fiança e os votos do todos os seus represeD1antes. Terão fmneza de comando e sensibilidade social, encontrando os caminhos
que levarilo ali a nacionalidade a verdadA:ira_motivaçio do Instituto: garantir o desempenho corajoso, livre, independente e produti·
vo dos q:J.Illdalos a nós conferidos pelo povo, síntes~ da democracia e objetivo máximo do trabalho do Congresso Nacional.
Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, peço a
palavra, para. uma comunicação.
, - O SR. PRESIDENTE (Josli Samey)- Tem V. Ex' a pala·
vm, para uma comunicação.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Sena~
dores, desejo apenas registrar o que foi a Visita, ao longo dos últi·
D10il três dias. do Ptesidente da República e de alguns Senadores e
Dep.1ta<los Federais ligados à áx<a, não apenas pelo que se viu em
tennos de investimento nas áreas de energia e transporte- a construção da BR-174, que ligará Manaus a Boa Vista, a ampliação da
de Mauaus, de 12 mil barris diários para 40 mil barris.
Sr. Presidente, sobre o que cm uma velha aspiraç!o das lid~ças indígenas c cxtrativistas, o fusidcntc da Repó.blica -leio
palavras su~- declaroo: ''O que for legítimo do índio tem que ser
demarcado e será demarcado com tranqüilidade e fumeza".
Ali, após a reunião em Carajás com os novõs Govemado"'s, foi divulgada a Carta da Amazôoia. O que é mais digno de .,.
gistro é que esses novos GovCIDJlCimu deram sinais de que estio
substituindo as reivindicações isoladas e as tentativas de desenvolvimento a qualquer preço, mesmo que predatório, por Uma açio
conjli:1ta comum. com a preocupação do tm:in também uma poUtiCa de conservação do meio ambiente.
Já não era sem tempo, Sr. Presidente, aquela região que foi
palco apenas para historiadores que nunca ali foram. que rodigem
e produ7tm suas obras, compilando o que alguns autores da áiea o
fazem muito bem. já nio em. sem tempo, repito, que tivéssemos
que acabar com a lenda do chamado ''Inferno Verde''.
Sr. Presidente, V. Ex• que é um homem dado ls letms,
membro da nossa Academia Brasileira de Letras, sabe tanto ou
mais do que qualquer um de nós que a região da Amaz&ia tem

.,rmaria
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sido. ao longo do tempo, apenas mera contempladora daqueles que
vêem. suas riquezas. mas que teimam em nãc deixar que em prospete.
Os Srs. Senadores, Deputados Federais e Goverriadores que
lá estiveram," unidos, entenderam que agora é a bom. mais do que
nunca. de se integrar a AIIJIL2'.Ônia. para não tennos iie entmgá-la.
Era essa a comunicaçio, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ..: Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1.11: Socretirio em eXCrcíciO-;sena.
dor Antonio Carlos V ala dares.
~

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N"447,DE 1995

Nos termos do art. 13, § IJ:t, do RegimentO Interno do Senado Federal, requeiro seja considerada como licença autorizada a
minha aus8ncia dos trabalhos da Casa, DO dia 31 de março de
1995, ocasião em que estive acompãnhandO o ExceleDt.fsSimo Senhor Presidente da República, Doutor Fernando Hemique Canloso, a Convite oficial de Sua Excelencia, em visita ao Estado do
AmazOnas, que tenho a honra de representar nesta Augusta Casa.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1995.- Senador Bernardo
Cabral.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A votação do oequerimento fica adiada por falta de quorum.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. JSI Secretário em exercício; Senador Ant.os:úo Carlos Vala.d.ares.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N-448, DE 1995
Nos termos do disposto no art. 50,§ 2"', da Constituiçio
Fedem! e nos art. 215, inciso!, e 216 do Regimento lntcmo do Senado Federal. requeiro seja encain.inhado ao Exmil Sr. Ministro da
Fazenda, Pedro Sampaio Malan, o seguinte pedido de inf=ções:
1 - no âmbito do Programa Nacional de Desestatizaçio,
quais foram as empresas priva.tiz.adas at6 0 momento?
2 - qual o valor da venda de cada empresa privatizada e o
valor mínimo estabelecido no edital de privatização?
3 - quais os tipos e 0 valor de participação das várias moedas empregadas na aquisição de cada empresa?
4 _ quais foram as emptesas e/ou 05 consórcios vencedores
de cada 1eiliio de privatização?
5 _ qual é a composição acionária das empresas ou cons6rcios vencedores e quem exeree o cootrole efetivo, de cada empresa
privatizada?
_ _-6 _de acordo com 0 cronograma do Progran:li Nadooal de Desestatizaçio. quais
aS-proximaS empresas a- serem prlvatizadas e 0 correspondente calendário dos próx:iniosleilões?

-sem

~

7 - que critérios foraniadotados para defmir a Ordem de
pratização das empresas e os respectivos preços? Fornecer cópia
dos estudos técnicos que fundamentaia.m esses critérios.
Justlftcação
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blico. sobretudo quando o mesmo encontra-se sob total responsabilidade do Poder Executivo, como defme a Lei !PI 8.031, de 1990.
- O -_Congresso Nacional, em particular o Senado Federal.
comoontc o disposto na ConstituiÇão Federal aceoca de sua com~cia fJ.SCalizadora, dentre outras, e da plena necessidade de conhecimento de qualquer assunto de interesse nacional, necessita
ter ci&cia de informações relativas às privã.tizações levadas a efeito até enlio, e das pmCndidas fui:U:ramente sem que, para tal, !ecorra àquelas veiculadas na imprensa. nem sempre confiáveis.
Ciente de que o Programa Nacional de Desestalização não
foi ainda suficientemente avaliado, é que requeiro seja encaminhado ao Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil este pedido de informações.
Sala das Sessões, 3 de abril de J995. - Senador José

Eduardo Dutra.
(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO N•449 DE 1995

Requerer do Senhor Ministro das Minas e
Eocrgla iolbrmaçõcs sobre o pagamento das romponsa·
çõcs I!Dan«inosprevistas oa Lei n" 7.990, de 28-12-89.
Senhor Presidente,
Nos teJIDos do §
do art.
da Constituição Fede,.l.
combinado com o art. 216, L do Regimento ID.temo·do Senado Federal. atinente à competéncia fiscalizadora. requeiro a Vossa Excelência, sejam Solicitadas ao Seobor Ministro das-Mmas e ED.ergia
as seguintes informações:
Valores das Compensações Financeiras pagas. bem como as
inadimp~&.cias, de energia, petróleo. xisto betuminoso, gás e outros: reaJrsos minerais, discriminados por Estados, Distrito Fede-

z•.

so.

n.I. Municípios
e póreiD.~sa. nOperiodode-1990 a
-- -

1995.

-

Justificação
O processo de acompanhamento, ftsealização, controle e

avali.a.çio dos planos progr.unas. projetos e atividades governamentais de forma sistemática e dinâmica. é o instrumento do Parlamento, previsto na Constin.Jição; que lhe permite conhecer as ações governamentais e direcionar as -políticas públicas para setores e
regiões mais necessíiadas, ou coibir a mã iitiliza.ção dos recursos
públicos.
Portanto, as informações solicitadas servirão para se dettx·tar o cumprimenfD do disposto nos instrum.entos legais, bem como
para formalização de novas propostas que dêem um melhor tratamento tn"butário aos Estados e Municipios, pelo resultado da utilização de seus r~usos hídricos. pela exploração do petróleo, xis!o
betuminoso e gás, assim como pela a exploração de outros minerais, previsto na legislação.
Sala das Sessões, 3 de abril de 1995.- Senador W aldeck

Omelas, PFL- Bahia.
(À Mua para D~cisão)

O Programa Naciaoal de Desestatização, instituído pela Lei
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Os requerimentos lini!: 8.031, de 1990, é considerado, pelo Governo, estrat6gicp dentro dos serão despachados à Mesa para a decisão, nos termos do incido processo de estabilização OCOilÕmica ora em wrso na economia som do art. 216 do Regimento Jntenio.
brasileira, notadament.;: no que diz respeito à normalização das fiSobre a mesa, requCiilnento que será iid.O pelO
I~ -secrenanças públicas no País.
tário em exercício, Senador Antoni_o_Car!_os V~daies.
Todavia, .não se encontram dispcmiveis no Congresso NaÉ lido 0 seguinte
cional. io.fonnações que lhe peanita avaliar adequadamente o alcance deste Progmma. Como se sabe, um progxama mal planejado,
REQUERIMENTO N• 450, DE 1995
executado de maneira eii'Ônea, pode não ser suficiente para dinaC01n _fulcro no art. 25& do Regi_mC:nto Inferno do Senado
mizar os investimentos, nem mesmo contnõuir para a mon1enação - Federal, lequeiro ã tramitação em conjunto doS"f'rOj?IO~ d~ Lei da
do Estado e a normalização de suas f11llll1ÇaS. Ao coollário, pode CâiiW-a o"s 133, de 1991. e 34de 1993, por versarem sobre amestrazer a necessidade de novas intervenções por parte do setor pú- ma matéria.
- - -

sr.
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As referidas proposições tmmitam oo AmbiiO da Comissão

É a seguinte a redaçao final aprovada:

de Coostib.iiçãO; Justiça e Cidadania, oode aguardam parecer.

Redação Final do Projeto de Lei do Senado ri'

Saladas Sessões, em 3 de abril de 1995.-lrlsR..,.,de.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O requerimento lido
será incluído oportunamente em Ordem do Dia.
_
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esgotado o tempo
destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 48 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 92, DE 1991
Disa~SSio, em rumo único, da Redaçio Fmal
(oferecida pela Comissio DiretOIIl em""' Pam:er ri' 57.
de 1995), do Projeto de Lei do Senado ri' 92. de 1991,
de auiOria do Senador Jutahy Magalbles. que allml are·
daçio do art. JS da Lei ri' 8.004, de 14 de !IW'ÇO de
1990. que "dispõe sobre transfmoeia de fmanciameniO
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitaçio e dá outras providências."
'

Em discussio a redaçio final em mmo único.(Pausa.)
Não bavendo quem peça a palavra, enceao a discussio.
A discussão foi eDcerrada sem apresentaçio de emendas.
A DJalhria é <XliiSidenda deliuiliv- aprovada,-- teooos
do art. 324, do Regimento Interno e v IIi 1 Cimam doo Deputados.
É a seguinte a redaçãO final aproVada:

Redação ftoal do Projeto de Lei do Senado D"
92,de1991.
Altera a .-.dação do art. 15 da Lei ri' 8.004, de
14 de """"" de 1990, que "dispõe oobre tnuureriacia de rinauciamen.to no âmblto do Sistema Financeiro da Habitação e dá outras Pro~dêndas•.
O CongressO Nacional decrera:
Art.!•O art. 15 da Lei ri' 8.Q04,de 14de março de 1990,
passa a vigofar com a seguinte redaçio:
"Art. 15. Para os contntos de fmanciamento com
cronograma de desembolso paxcelado. prevaloceri.o os
prazos previstos nos arts. '2P JSI e 5I desta Lei."
Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 311: Revogam.se as disposições em contrúio.
SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 2:

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 11,
DE 1994.COMPLEMENTAR ·
DisCussão, em turno únicO, -da · Redaçio Fmal
(oferecida pela Comissio Direton. em ..U PlllOCC< ri' 58,
de 1995), do Projeto de Lei do Sellldo ri' 11, de 1994Complemenlar, de autoria do Senldor Man:o· Maciel,
que dispõe sobre fon!es de reausos do fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social - FAS, e di outras providências.
Em discussão a redaçio fuu.l cm turno llnico.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavn., eocc:rro a di.scussio.
A discussio foi eucerrada sem aprescntaçio de emendas.
A matéria é considerada defmitivamente aprovada. nos termos do art. 324, do RegimeniO lnlemo.
·
O proje10 vai à Câmara dos Deputados.

11, de 1994- Complementar.
DiSpiie SobrC fontes de ra:t~I'SOII do Fundo ck
-- Apoio ao Ihsenvohimcnto Social- F AS, e dá outras
providências.

o Congresso Nacional decreoa:

Art. lSl Os tecul'SC6 destinados ao Fundo de Apoio ao DesenvolvimeniO Social- FAS, eriado pela Lei ri' 6.!68, de 9 de dezembro de 1974, regulamentado pelo Docreto ri' 75.508, de 18 de
março de 1975, sedo aplicados pela Caixa Econômica FederalCEF. sob a forma de fmanciameot.o aos setores público e privado,
de projetas de caráter social. preferencialmente nas áreas de saúde,
tevidencia e assistência social, cducaçio e trabalho.
Art. 2g Constituem reaJISaJ do FAS:
I - quarenta por cento da renda líquida das loterias admi.nistrsdas pela Caixa Econômica federal, na fOIDlll da legis!açio em
vigor.
ll- recursos orçameDtários da CEF;
!ll- dotações orçamentirias da Uniio;
IV - rutros recuiSOS, de origem intema e extema, inclusive
provenientes de repasses, retomo de fmanciamentos e de outros

encargos.
Parágrafo llnico. Os recursos pievistos no inciso I, repassados pela CEF ao F AS oo primeiro dia lllil do m& subseqüentes ao
de sua anecadação, serio aplicados nos progmmas e projetas rela·
cionados Aseguridade social, nas áreas de saúde, prcvidSncia e as-sistBncia sociaL
·
!trt. 3" Os recursos do FAS pemlllllecetio depositados na
CEF até sua ritilizaçio pelos totnacloms de fmanc:iamentõ. devendo
as disponibilidades efetivas ser remuneradas mensalmente pela
Taxa Referencial - TR, ou, em caso de sua extinçio, pelo índice
que vier a substibli-la.
Art. ~Os fmanciamentos com :reausos do F AS obedecerio
is seguintes condições básicas:
I - atualização do saldo devedor com base na variaçio -mensal da Taxa Referencial - TR, ou, em caso de sua extinção, do indice que vier a substituí-la;
n - taxa de juros de qu.arro por cento a doze por cento ao
ano, ;tela já incluido o diferencial de juros d& um por cento ao ano,
a título de remuneração da CEF, na qualidade de Agente FmanceirodoFAS;
ni- p<aZO máximo de quinze anos, nele incluido o periodo
de~~

·
IV - obrigaiOriedade de oontmportida e prestação de garantia pelo mutuário.
Art. 5" Caberá à CEF, na qualidade de gestOIIl e administm·
-dora do FAS. baiXár as normas de·operilcionalizaçio tiei:esstrias 1··
adequada exocuçio da presente Lei.
§ 1• Cabe especialmente ACEF:
.
I - estabelecer diretri.zes, modalidades e critmios de aplicaçô<:s dos =ursos do f AS;
· ·II- elaborar o Plano Anual de Aplicações do FA,S;
III- examinar os pedidos de f111&11ciamenl0 e deeidir quaniO
Aprioridade de seu enquadramento, aprovaçio e cOncelslo;
V - realizar o acompanhamento ftsico-fliWlCCi:ro das aplicações dos recunos do f AS.
Art. 6" O exerdcio fmanceiro do FAS seri. de 1• de janeiro
a 31 de dezembro.
§ 1• No final de cada exm:!cio fmanceiro será realizado o
balanço anual do f AS.
§ 2• O F AS será escrimrado em registro oontAbil próprio.
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· Ait:?fl Esta Lei entra em vigcr na data de sua publicaçio.
Art.S'l Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE QoséSamey)-ltem3:
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI DA CÂMARA N• 95, DE 1994
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo
do Senado ao Projeto de Lei. de Câmara n" 95, de 1994
(n" 2.904/92, na Casa de origem), que dá oova redaçio
ao art. 32 da Lei ri' 4.886, de 9 de dezembro de 1965,
que "regula as atividades dos representantes comerciais

autônomos", tendo
Parocersob ri'66,de 199S;da Comissão
- Diretora, oferecendo a rodaçio do vencido.
DiscuSslO do substitutivo em rumo suplemeotar. (Pausa)
·Não havendo quem peça a palavm. CDCelTO a discussio.
· Enceaada a discusslo, a mat&ia é considerada aprovada
nos t~ do art. 284 do Regimento lnlemo. -O projeto volta à Câmara dos Deputaelos.
É o St!guínle o substitutivo aprovado:

O SR. PRESIDENTE Cfosé Samey)- Senl cumprida a de·
cisão do Pleoário.
A matéria voltaR i Ordem do Dia na data estabelccída.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 5:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 178, DE 1993
Disalssio, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n"
178, de 1993 (ri' 120/91, na Casa de origem), que altera dispositivo do Decreto-lei ri' 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código de
Processo Penal e dá outras provid&cias, tendo

·

Parecer favori.vel. sob nA' 71, de 1995, da Comissão de
Coosdtulçio, Justiça e CkJadpnip
A matéria não foram apresentadas emendas nos termos regimentais.
Passa-se i disaJsdo do projeto em tumo único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão.
Emvotaçio.
Os Srs. Senadores que o aprovam. queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
O projeto será enviado à Comíssio Dimom para redação

a

f'mal.

Redação do venddo, para o tumo auplcmcatar, do Projeto de Lei da Cimara n" 95, de 1994 (a"
2.904192, oa Casa de origem), que """'""""ta pará·
grafo oo 1111. 32 da Lei n" 4.886, de 9 de dezembro de
1965, que regula as atividadcs dos rcpracatantes comerciais autônomos.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 178,DE 1993
(N" 120191, no Casa de origem)
Altera dlspooltivo do Dcaeto-Ld n" 3.689, de 3
de outubro de 1!141 - Código de Proceoso Peoal e dá
outras prorid~~--

O Coogresso Naeiooal do=ta:
Art. 1• O art. 32 da Lei n" 4.886, de 9 de deumbro de 1965,

0 Congresao Naeiooal do= ta:
Art. I•SuJrima.S., no § 1• elo art 408 do Código de Pro-

passa a vigorar acrescido do seguinte; parágrafo 11niCo:

''Parágrafo ónico. Os va.lores das ccimiss&s 4 que- cesso Penal, a expressio ''mandará lançar-lhe o nome no rol dos
f1.Zer jus o representante comerCial serio atua.Iizados mo- culpados".
.
netariamente. em caso de mora. pelos tndices e crit&ios ~ -· ·Ali. 2'1 Esta· lei entra em vigor na data de sua publicação.
adotados pam a correção dos valores dos cr6dilos de naO SR. PRESIDENTE Qosé Samey)- )tem 6:
rureza trabalhiR.a.."

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" li, DE 1993

Art. 2"' Esta lei eDlm em vigor na data de sua p.~blicaçio.
Art. 3" Revogam-se..., dispesições em coDIDrio.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 4:

DiscusSi'o, em tumo único, do Projeto de Decreto
Legislativo n" 11, de 1993 (n" 169/92, oo Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Aettdo entre o Governo da República Federativa elo Brasil e a União Internacional de Telecomuni<:ações, para o estabelecimento
da Representaçio da UIT em Brasilia, assinado em Ge.
nebm, em 8 de outubro de 1991, tendo

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"81,DE 1!192
Disalssio, em tumo único, do Projeto de Lei da
Câmara ri' 81, de 1992 (ri' 1.166/91, na Cuide ori·
gem), de iniciativa do Ministério Po!blico da Uoiio,'que
erio, na il' Regiio da Justiça do Trabalbo, em Belém, C.·
tado do Pará, oo limbito do Ministério Po!blioo do Tnba·
lbo. eargos de Proamtdores do Tmbalbo, de 21 Categoria. ciu:gos em com.isslo e dá outras provi.d&lcias, tendo
Pareeer favorável, sob n" 72, de 199S, da Comlsdo de
Coostl!"lçio, Justiça e CldadaDio. ·
A mat&ia nio fcnm oferecidas emendas nos termos regi~
mentais.
Sobre a mesa. requerimento que sed lido pelo Sr. lG Secretário Cm Ciercicio~Antôriio Cariei Valada.rea.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N"451,DE 1995
Nos termos do art. 279, alinea c, Regimento Interno, requei·
roo adiameoto da disrussio do Projeto de Lei da Câmara ri' 81, de
1992, a fim de que a mesma seja feita na: sesdo de 2 de maio do
corrente ano.
Sala das Sessões. em 3 de abril de 1995.- açsjnahm ilegivel

ParocerfavanveL sob n"79,de 199S,daComíssio
- de R dações Exterlora e DeCaa Nadooal.
Em disrussio o projeto em tumo único.(Pausa)
Nlo havendo qttem:peça a palavra, encerro a discussão.
Emvotaçio.

Os Srs. Sa:Wdores que o aprovam. queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
O projeto será enviado à Comissão Diretora pant a rodação

finaL

t

o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 11, DE 1993
(N" 169192, no Cimara dos Deputados)
AprOva o texto do Acordo entre o Governo da
RepúbUc:a Federatl... do Brasil e a União Internacional de Telccomunlc:açõa, poro o estabelecimento da
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RepreSentação da UIT em BrasiUa, asSoado em Genebra, cm 8 de outubro de 1991.

O Congresso Naciooal d~ta:
Art. 1~E aprovado o texto do Acordo para o Estabelecimento da Representação da Uniio Intcmacional de Telecomunicações
(UIT), celebrado entre o Governo da Rep.í.blica Fedemtiva do Bra-

sil e a União lntemaciooal de Telecomunicações, assinado em Geoebm, em 8 de outubro de 1991.
Parágrafo único. Ficam sujeitOs l ãprOvAÇI.O do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do tm=·
sente Acordo, bem como quaisquer ajlstes complemeolares que,
nos tezmos do art. 49, inciso I, da Coustituiçio Federal, acanetem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2• Este Deaeto Legislativo entta em vigor na dllta de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Item 7:
PRQ'JETO'DE DECRETO LEGISLATIVO N•93, DE 1994
Discussão,_ em turno único, do Projeto ~ Decreto
Lcgislativo ri' 93, de 1994 (ri' 373/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Tratado Constitucio-na1 da Confer6ncia de Minislros da Justiça dos l>alses
lbero-Americanos, celebrado em Madri, em 7 de outubro de 1m. tendo
Parecer favori..vel, sob n? 91, de 1995, da Comissão de ReJações E:dcriores e Defesa Nac::iooaL
Emdiscussliooprojetoemtumoúnioo.(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em vo<açlio.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto senl enviado à Comisslio Diretóm para • redaçlio
fmal.
É o seguinte o projeta aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 93, DE 1994
(N• 3731?3 na Câmara doo Deputados)
AProva o texto do Tratado Consdtudvo da Coufcr<oda de Miulstro da Justi!" do> Paioes lbcro-Amerl·
canos, <debrado em Madri, cm 7 de outubro de 1992.

O Congn:sso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o texlO do Tratado ConS_tiiutíVO da
Conferência de Ministros da Justiça dos Países Ibero-americanos,
celebtado em Madri, em 7 de outubro de 1992.
Parigmfo d.nico -Ficam sujeitos à apn:ciaçlo do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido Tratado, bem como quaisquer atos que, nos lermos do art. 49, inciso L
da Constiblição Federal, acuretem encargos ou compromissos

gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2' &te decreto legislativo entta em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3Sl Revogam-se as disposições em conlrário.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Item 8:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Requerimento n' 531, de 1992. do Senador Odacir Soares,
solicitando, oos termos do artigo 210 do Regimento Interno, a
trallSctição nos Anais do Senado do artigo inUfulado 'Olrió: Mentiroso, torturador, assassino, delator", publicado no jornal Tribuna

da Imprensa do dia 22 de julho do corrente ano, de autoria do jornalista Hélio Fernandes.
O autor do re<JUerimenlo foi consultado se desejava que a
matma penna.necesse em pauta. Mã.nifestou-se favorável. declarando que gostaria que a matéria fosse submetida ao Plenário. Portanto, vou submet!-la à votaçio.

Emvotaçio.
OS Srs. Senadcxes que o aprovam queiram pmoanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

É o seguinte o artigo cuja transcrição é solicita-

da:

CURIÓ: MENTIROSO, TORTIJRAOOR,
ASSASSINO, DELATOR
O ex-deputado CUrió está mostrando gravações, dizendo
que tem isso e aquilo. mas na vetdade falseia tudo, mente, deturpa,
joga com os fatos da forma que seja melhor pai1l ele. Vamos"""'"
trar como age esse famoso torturador, que o deputado José Geooí~ho cOnhece melhor do que ningu6m. Poi• o deputado do PT participou da "guetra suja do Anguaia", naturalmente do lado bom.
idealisiÀ • heróico, enquanto CUrió ficava do outro lado, tortunmdo, delatmdo, entmgando e assassinando. Enquanto o deputado
Jos6 Genoúw cio tesolve demwcararessc criminoso. vamos desnudar os fatos apresentados pelo ex-depulado Corió, fatos que têm
apenas aparêoc:ia de verdade. E mais nada.' ficam s6 na apar&cia.
Vejamos.
·
~ 1-0 depu lado CUrió s6 falou como presidente Colloruma
vez. Foi no dia 1~ de setembro de 1990. 2- Nesse dia, houve um
- -show debenef!C&cia, no Clube de Unis. Como em para anocadar
fundos para campanha nobre, o presidente foi.
.
O ex-deputado Curió nlio estava lá. 3 - Depois do show,
CoUor foi jantar com- amigos no Flcxentino. Em a primeira. vez,
C<J!llO presidente, que Collor ia jantar nesse rcslalll'lllte, que frcqüentara muito quando nio tinha ncohum compromisso. 4- U. o
ainda deputado CUrió se aproXimou do presidente Collor, cumprimentou-o, o p.llSidenle gentihneole IOiribliu, leVantando-se, e QJri6
en1lo Ibe disse: 1'Presidc:me. estou em cima da campanha para a reeleiçlio. quero vohar pom a Câmara c plCCiso de apoio politico." 5 - Foi
~ úDi<:a e exclusivamonte is>o. o presidezlle respoodeu como se respoodc nessas homs, nessas cirrnnstfncias, nessas ccodições: "Vou, ver,
nio sei o que JXlSSO fazer, sua ~leiçiio ,P. está ga:mntida. etc. etc."
6 - No dia seguinte. 2 de setembro, Curi6 telefonou para o
MiDist6rio da Justiça para falar com o minsitro Remando Cabia.l.
que estivera no jantar do Clube de Tênis, mas nio fotll ao Florentino- CUrió deixou vários telefcineo. 7 - Quando voltou, Bcmardo
Cabnl mandou a seaetúia ligar para o ex-deputado Corió, amo
retomo. Bcmaido Cabral s6 falara com Curi6 uma vez, mas era
um parlamentar, retomou a l.igaçio dele. 8- Curi6 contou então ao
ministro ã cOO.versa ligeira com o pmsidente no Florentino, mas jA.
-avançou o sinal. dizendo: ''O JRSidente garantiu que vai me ajl~
dar, e como o senhor 6 o coordenador político do governo, quero
acelerar as coisas, pois a eleiçlo esti em cima. ''9 - Foi s6 isso,
. apenas isso, nada mais do que isso.
10 - Como coordenador polftiro do govomo, Bemardo Ca-bra.l estava quase todos os dias com o presidente. E uma das suas
obrigações era levar ao presidente podidos políticos, queixas, reivindicaçõe>, rociamlções, oo oeja. S«Vir de po!llO on1ro parlamentare> e o presidente da República. 11 - Bcnw:tlo Cabral contou &
Collor o que Coriólhe dissera, • convena da noile anterior no Florentino, o pedido de apoio polltico do deputado CUri6- Collor confiiUlOU realmente o encontro ligeirlssimo. a conversa, e ainda brincou: ''O deputado nio perdeu tempo." 12 - Mas Collor nio deu
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maior importância ao casO, disse vagamente pua Benwdo Cabral
tratar da questão, e passaram a outros assuntos. 13 -- Nunca mais
Collor esteve com o entlo dep1tado Qnió, e depois, quando ele já
era ex-deputado, tam~ nio houve nenhuma ootra conversa, encootro contato pessoal ou telefônico.
14- Bernardo Cabral também nio esteve mais com Curi6,
não tinha como ajudá-lo, ola se encoo.travam nu.nCa. IS- Poucos
dias antes, no dia 12 de agosto, Bemardo Cabral esteve no único
anivenário de Collor que foi festejado: dia 12 de agosto de 1990,
na casa do empresário Eduaido Cardoso. 16- CUiDo Bemardo Cabral só estivera com PC Fari.u: uma vez e ligeiramente, e como havia muita gente, é impossível :saber se PC Farias estava lá. De
qualquer maneira, se estivesse. teria sido dentro do tempo falado
pelo presideDlc: ''Há quase 2 anos nio vejo PC Farias./' Agosto de
1990 até juDho de 1992, ''quase 2 anos''. 17- Agora, quando diz
que esteve com Bemardo Cabral, e insü:rua que o ex-ministro foi o
intennediário da "ajuda de PC Farias a ele, cumprindo ordens do
Jll"siciénte Collor", 6 mais do que evidente que o cx-dcp~tado CUrió está mentindo. Mas ele j! mentiu- no passado, com mais compet!ncia. 18 - Pois pelas cinmstAnc~. é impossivel Ou:iõ tci gravação de conversas com Benw:do Cabral. A não ser que seja gravação dessa conversa do dia 2 de setembro de 1990, quandoCUrió
telefonou para o m.i.uisb:O- e-i. lÍDica coisa qile teC:ebeu foi um retorno. Nio como auxílio, mas como obrigação. De um ministro da
Justiça coordenador poUtico, rara um deputado federal. E o ministro, naquele ID()meDto, nem sabia da conversa de Curi6 com o presidente Collor, oa v&pera. 110 Flomntino.
19- Portanto, isto que estou cootando. com rigorosa exclusividade, foi tudo o que aconteceu. Se Curió tem gravaçlo de conversa com Bemardo Cabral, deve ser essa, s6 pode ser essa. E ed
convidado a mostrá-la. em público, em vídeo, em circuito fechado,
na CPI ou em qualquer outro lugar.
PS - Bemardo Cabral participou da caDl)Jilllha de Ulysses
GuimariicS, em do PMDB, Dio tinha a menor ligação com nín.gu6m de Alagoos. Coohecia Renan Calheiros, pois foram dep!tados jmtos, antes de ele.içlo de Collor. Depois, Bernardo ministro e
Renan, Iider do govemo na C4mara, ficaram amigos. No segundo
tumo, Bernardo Cabral votoo em Collor e mais nada.
PS 2 - O ex-deputado Curió nlo sabe, mas o Código Penal
proíbe qualquer cidadlo da se aproveitar da uma toq>eza pessoaL
Portanto, se ele quer denunciar Collor para se aproveitar disso,
setá ~ponsabiliza.do criminalrncmte. E a CPI nem pode ouvir um
torturador, um delator do SNI, um assassino confesso. Se ouvir o
ex-deputado Curió, a CPI estará compactuando com um crim.in.~
so, sendo cúmplice de um criminoso. Baixart muito o nfvel e poderá ter os seus trabo.lhos e conclusões impugnados.
PS 3 - O ex-deputado Curi6 of~ essa "documeiUçio"
a várias empresas jomallsticas. Até do Rio. Queria 100 mil d61ares. Ninguém.comprou. Mas Curi6 sabia que tinha mercado certo
na Vejo. Recebeu dos Civitas 120 mil d61.ores. CUrió cootou até
como é que tinha não só "esse documento-gravaçio", como uma
montanha de outros. No fmal da ditadura, em determinado momento. como todo o SNI de Brasília fugiu (pelo mooos a cúp~la),
Curi6 ficou como autoridade mktima. E OObeu ordens para queimar tudo que pudesse "incriminar os· chefes". Ele confessou entlo
o seguinte: "Queimou, mas tiroo. cópias das coisas mais importantes, que agora estio guardadas em dois bancos. 11
PS 4 - Quomo •-~ligação CUrió-PC Farias, acredito que tenha acontecido por causa do ouro. PC estava interessado em ouro,
Curi6 fmgia que prc<egia mineradores, ac:abou até pn:sidente de~
uma Associaçio de Minerador-es. Condiçio que exibe agora, para
nlo dizer que 6 um deseiDJll"gado. Essa é a história do Curi6. que ~
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segundo mestre Aurélio. é "Artificial, radiativo, metálioo". Pelo menos na primeira classificàçlo oo identiftcaç.ão, acerlcAl em cheio.

Helio Fer-nandes
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Sobre a mesa. t<dações fmais de proposições aprovadas na Ordem do Día de boje,
que, nos termos do parágrafo únic_o do art. 230 do Regimento In.temo, se nio houver objeçio dos Srs. Senadores, serio lidas pelo
Sr. ta SecretMio em exercício. Senador Antonio Carlos Valadares.
Sio lidas as seguintes

PARECER N" 145, DE 1!195
(Da Comissão Dlretoro)
Redação llnol do Projeto de Lei do Câmara n"
178, de 1993 (n' 120191, no Cosa de origem~

A Comissio Diretora apreseDla a Rrlação flnal do Projeto
de Lei da Câmara n' 178, de 1993 (n" 120/91, na Casa de oiigem).
que dá Dova redaçio ao § 1a do art. 408 do Código de Processo Penal.
Sala da Reuniões da Comissão, em 3 de abril de 1995.José Sarney, Presidente - Rcnaa Calhelros, Relator- Antonio
Corloo.Volodares- José Eduardo Dutro.
ANEXO AO PARECER N" 145, DE 1995
Dá novo r<doçáo oo f t• do art. 408 do Código
de Proocsoo Proa!.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O§ 1• do art. 408 do Código de Processo Penal, pas-

sa a vigorar com a seguinte redaçio:
''Art. 408 ••. - .......................... ~··-··-·.:. .................. ..

§ 1a Na sent.ença de pronúncia o juiz declará o
dispositivo legal em cuja sanção jllgar incurso o réu, recom.enda-Io-á na prisio em que se achar. ou expedirá as
ordens necess4rias pam. sua captura.''
Art.

za Esta lei entra em vigor na data de sua IXJblicação.
PARECER N•146, DE 1994
(Da Comissão Dlretora)

Redação llno~ do Projeto de Decreto Legislativo o" 93, de 1994 (o.ll: 373, de 1993J na Câmara dos
Deputados~

A Comissão Diretcri aprcse!lla a todação fmal do Projeto
de Decreto Legislativo n'93. de 1994 (n'373. de 1993, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Tratado Constitutivo da
Confer&.cia de Ministros da Justiça dos Países Ibero-Americanos,
celebrado em Madri, em 7 de oumbro de 1992.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 e abril de 1995.- José
Slll"lley, Presidente- Reoon Calheiros, Relator- Antonio Corlos
V olodans- José Eduardo Dutra.

ANEXO AO PARECER N" 146, DE 1994
Faço saber que o Congresso Nacional aprovoo, e eu. · Presidente do Senado Federal. nos termDs do art. 48, item 28, do Regimento In.te:rno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISlATIVO N" , DE 1994
Aprovo o texto do Trotado Constitutivo ela
Confa-êucla de Ministros ela Justiça dos Países lbe~Americanos, celebrado cm Madri, em 7 de outubro de 1!192.
O Conpso Nacional decreta:

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de !995

Art. IR É aprovado o texto do Tratado Co~i_tuJ.ivo da Coo~
ferênci.a de Ministros. da Justiça. dos Países lbero·Americanos, ce·
lebrado em Madri, em 7 de ootu.bro de 1992.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso

Nacional quaisquer atos que impliquem revisãD do referido Tratado, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da
Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao pa.trimônio nacional.
Art. 211 Este Decreto Legislativo entra em vigor- na data de

sua publicação.
Art. ~Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N•147, DE 1995
(Da Comissão Dixo<aa)

vo

~

Redação fmal do Projeto de Decreto Legislati11, de 1993 (rfl 169, de 1992, na Câmara dos

Deputados~

."A cotillssão Diretora -a~senta ã redação ftnal do Projeto
de Decreto Legislaúvo n'll, de 1993 (n' 169, de 1992, na Climara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo enne o Governo da
República Federativa do Brasil e a União Intemacional de Telecomunicações, para o estabelecimento da Representação da Uif em
Brasília. assinado em Genebra, em 8 de rumbro de 1991.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de abril de 1995. - José
Sarney, Presidente - Renan Calheiros, Relator- Antônio Carlos
V aladares - José Eduardo Dutra.

ANEXO AO PARECER N" 147, DE 1995
Faço saber que o Congresso Nacional aprovoo e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1995

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da
República Federativa do Brasil e a União Iotemacional de Telecomunicações para o estabeled.meoto da
Representação da UIT em Brasília, assinado em Genebra, em 8 de oub.Jbro de 1991.
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Sala das Sessões, 3 de abril de 1995.- Senador- Valmir

Campdo.
_ O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requerimento passa-se à discUssão da redação fmal.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
- _~ Aprovado.
O projeto vai à sanção presidencial.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre únesa. requerimento que será. lido pelo Sr. lll Secretário em exercício, SeDador Antonio Carlos V aladares.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N•453,DE 1995
Nos termos do art. 321 do Regitnentõ Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n' 93. de 1994 (n'
373193~na Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Tratado
ConstituciOnal da Conferência de Minsitros da Justiça dos Países
Ibero-Americanos, celebrado em Madri, em 7 de outubro de 1992.
Sala dos Sessões. 3 de abril de 1995.- José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) c Aprovado o requerimento, passa-se à discussão da redação fmal.
Em discusdo. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Emvotação.
.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l g Secretário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.

É lido e aprovado o seguinte
O Con~sso Nacional decreta:
Art. 1t~ É aprovado o texto do Acordo para o EstabelecimenREQUERIMENTO N•454, DE 1995
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno. requeiro disto da Representação da União lntemacional de Teleconmnicações'
(UIT), celebrado entre o Governo da República Federativa doBra- pensa de publicação, para imediata discussão e votação. da redasil e a União Internacional de Telecomunícaçl'es, assinado em Ge- . ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n' 11. de !993 (n'
169/92. na Câmaia dos Deputados). que aprova o texto do Acordo
nebra, em 8 de oun.tbro de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso -eDr.re o- GovernO- da República Federativa do Brasil e ,a União lnNacional quaisquer atos que JXlSsam resultar em revisão do pretemacional de Telecomunicações, pata o estabelecimento da Repsente Acordo, bem como quaisquer ajusteS complementares que, resentação da UIT em Brasilia, assinado em Genebra, em 8 de ouM
nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem tubro de 1991.
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Sala dos Sessões. 3 de abril de 1995.- José Roberto Arruda.
Art. 2t~ Este decreto legislativo entra em vigot' na data de
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requerisua publicação.
mento, passa-se à discussão da redação fmal.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Os pareceres ~dos
Em discussão. (Pausa.)
vão a 'pUblicação. Sobre a m_esa, requerimento que setá lido pelo
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Sr. 1t~ Secretário em exerclci.o, Senador Carlos V aladares.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senÉ lido e aprovado o seguinte:
tados. (Pausa.)
REQUERIMENTO N•452, DE 1995
Aprovada.
·A -matéria vai à promulgação.
Nos termos do art. 321 do Regiemento Interno. requeiro
dispensa de publicação, pará imediata discussão e votação, da reO SR. PRESIDENTE (José Samey)- Passa-se à votação
dação fmal do Projeto de Lei da Cdmar.t n' 178, de 1993 (n' 120- do Requerimento rfl 447. de 1995, de licença autorizada, lido no
N91. na Câmara dos Deputados), que altera dispositvos do DeExpediente, de aulDria do Senador Bernardo Cabral.
Nos termos do art. 13. § P. do Regimento Interno do Senacreto '.ei n' 3.689. de 3 de ootibro de 1941 - Código de Processo
1
á outras providências.
- do, requer seja considerada licença autorizada a sUa atisênciã- da
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Casa no dia 31 de março para acompanhar o Presidente Fernando

Hemique Cardoso em sua viagem a Manaus.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Fica concedida a licença soliéítada.

O SR. PRESIDENTE

(José Samey) - Volla-se à lista de
oradores.
Com a palavra o Senador Roberto Requião. S. Ex.J dispõe
de cinqüenta minutos, na forma do Regimento Interno~ ponp..~e 6
orador inscrito após a Ordem 'dei Dia.
Q SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Proii!lncia o
seguinte discurso. SeDü1=:visio do orador.)- Sr. Presidente, o Coo-
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reitos para ootros países, direitos que atingem a sOberãnia nacional, os objetivos nacionais permanenles e o conc-eiiO de brasilidade.
Temos que avançar na moderi:fu:ação com cuidado. As ~fonnas devem ser feitas sem que tenhamos medo de sermos brasileiros. A biodiversidade, a preservação ecológica pode dar espaço
a cool1itos in<emacionais como, por exemplo, o que podemos des·
li:mr com facilidade analisando a reserva da Nação Ianomâmi que
encontra um espaço semelhante na Venemela.
Na mesma medida em que _o Brasil está abrindo mio ou que
os liberais pretendem abM nlão de prenogativas da soberania., esramos estabelecendo, insislenteniente, um conceito de nação, que

atravessa as fronteiras nacionais e ãvançã. nas fronteiras vCnezuela-

gresso Nacional ocupawse de mudanças substantivas na Constituiw
nas. Insisto que 8 preocupãção ecológica tem que estar presente.
ção e de alterações importantes como 8 nova legislação de patenw
Para mim, pessoalmente, a resezva Ianon::aâmi é uma garantia de ÍD·
tes.
tocabilidade de uma extensa região. Mas a preocupação da sobetaw
O mundo contemporâneo, depois da recente crise no Leste nia nacional tem que estar pr-esente. porque, boje ou amanhã, num
EuroJ?eu, petdeu nortes ideológicos, e o consenso de Washington cooflilo de fronteira. a Nação Ianomâmi pode ser reconhecida e o
estabeleceu um caminho liberal para a retomada do desenvolviBrasil ferido fundo na soberania nacional.
mento.
--~w-- -A minha pre.ocupação, no momento. é soOre o projeto de lei
A América Latina mergulhou nessa proposta e o Brasil nlo de patentes, que tramita _no Senado da República. A União Eum-foi neste caso, uma exceção. No entanto, o fmcasso do modelo péia. h.i dez ou quinze dias, recusoo a _proposta americana de pa.w
mexicano c o desastre da economia argentina fazem com que nós tentear organismos vivoS e o Congresso ugentino declãra o Emnos preocupetllOS com questões como os objetivos nacionaiS per- baixadtt americano persooa noo grata.
- Uma lei de patentes oão pode ser revogada. depois de comanentes e a própriã soberania do Pais.
Se é evidente que. nos últimos séculos, o desenvolvimento metido o equivoco, por- uma Portaria ministerial. Ela (eri\ fu:m3do
econômico foi uma associação entre descobertas cientificaS e tecw
direitos adquiridos e qualquer modificaçãO poderia se transfOnnar
nológicas e exploração da natureza, notadamente a exploração das num conflito internacional.
jazidas de ca.IVaO -na Inglaterra, no momento em que os teares se
o· qUe é, Si. Presidente, uma patente no nosso Direito? Poi
acoplavam à máquina a vapor, e o surto de desenvolvimento norte- que ess~ alterações na legislação de patentes, coloco.ndo o Brasil
americano, em época mais recente. na ocasião em que, contcmpo- segundo o modelo do consenso de Washington? POr que a insisw
raneamente ao motor de ciclo-Olo e ciclo Wankel, oconia com tência sobre a Lei de Patentes, depois de os alarmes terem soado
ab.mdância. quase à superflcie, o petróleo.
no México e da crise argentina? O que é uma patente? A concesSe é evidente que essa associação de tecnologia com expio- são de potente é uma prática medieval, que corresponde ao Estado
ração de recursos naturais viabilizou o desenvolvimento de muitos dàr o privilégio de um monopólio, de uma reserva de mercado ao
países e deu início a ciclos económicos import.aD.tes, lãi:iibér:D -é detentor de uma invenção. desde que a sociedade seja altamente
evidente que, cada vez mais. a tecnologia e a ciência destacam-se recompensada por essa prática odiosa e discriminatória.
__ _
em relação aos recursos nab.uais.
-- A recompensa da socie-dade é ter acesso a um bem novo
O Japão vence o desafio do desenvolvimento sem recursos que ela tenha necessidade, sem substituto, e que seja produzido
naturais abundantes. O mesmo ocorre na Alemanha e oa França. necessariamente em território nacionaL A lei de patentes que o
Os paises desenvolvidos que, com os excedenl.es dessas ecooo- Governo Federal manda para o Con~sso Nacional e que tramita
mias poderosas. adquiriram e -pateni.eãr.un ·a tecnologia existente no Senado admite a pa.tente inlemacional, mesmo que o bem não
no Planeta, boje pedem que preservemos o meio ambiente e coosiw seja produzido em território brasileiro.
deram a biodiversidade palrim.ônio da humanidade inteira. Querem
Em se tratando de uma prática altamente restritiva e antide·
negar a países em desenvolvimeniO a passagem pelo ciclo que eles mocrática, ferindo fronla.lmente os principies da li~ concorrên·
mesmos atravessaram. conseguindo o desenvolvimento económico da, o Estado necessita manter sobnl os concessionários desse priw
com dura destruição da natureza.
vilégio rigorosO controle, para qúe eles não venham a proVocar daw
É evidente. Sr. Presidente, que qualquer homem consciente, nos resultantes da prática do monop6lio privado.
no século em que vivemos. sabe que a preservaçio da vida huma·
Mas o projeto de lei de patentes que tramita no Congresso
na no Planeta depende da pl'CServação da biodiversidade e do equi·
Nacional reconhece patentes internacionais de produtos produzi·
líbrio ecológico. Mas pteeisamos acima de tudo. em contrapartida, dos fora do nosso território, colocando essa absurda e universal
consid.ernr também o conhecimento cientifico e tecnológico apro-- concessão fora do controle da soberania do Estado brasileiro.
priado pelos excedentes econômicos dos países que se desenvolve.
O Brasil foi um dos primeiros dez países do mundo a aderir
ram em épocas pretéritas na mesma coodição da biodiversidade e à Convenção de Paris, que estabeleceu o Sistema Internacional de
do equilíbrio do ecossistema. A troca é legítima e tem que ser gaw
Patentes em 1883. Dutante centO e poocos anos, o País foi _yítima
rantida com inteligência.
dessa prática. pois n3da tinha a patentear e abriu irrespoDSa.Vel·
Neste momento, o Brasil, através das autoridades da Repúw
mente seu território para o domínio monopólico de patentes esblica, coloca para discussão do Congresso Nacional uma série de trangeiras.
emendas constitucionais. Medidas ocooômicas tomadas nessa euw
Em 1971, com a aprovação pelo Congresso do Código da
foria do liberalismo podem ser corrigidas. Nós mergulhamos na Propriedade Induslrial. o COngresso excluiu dessa prática nociva a
abertura da importação baixando aJíquolas a 20%. mas uma nova nossos intereosses setores que podem envolver ameaça de vida pará
Portaria cotrigiu O eqUíVOco~ -Modidãs tomadas defmitivamente a população, como o alimentar e o farmacêutico. Países como a
por emendas constitucioo.w-s fli"'lllUD juris{>rudência e gamniem di· -Itália, a SUíça e o Japão somente aderúam ao s·isteDU' Intemacio--

Abril de 1995

O SR. RÕBERTO REQUIÃO- Ouço
com prazer.
O Sr. Lauro Campos- Nobre Senador, parabenizo-o pelo
~eu disaJrso e pel.it a oportunidade em que ele se faz. Realmente
trata-se de uma série -de inedidas quC vem sendo tomadas, desde o
V. Ex1

nal de Patentes Farmacêuticas mais de cem anos após a-su3.-Cxis-.
tência, oa década de 70._0 Japão, quando já domína.va-com ~as
empresas 80~de seu mercado e a Suíça. quando já era- a lerceira
forÇa lõduStrial mundial. A Espanha barganhou a sua adesão a esse
sistema internacional com a sua entrada na Comunidade Européia.
Se o Congresso se vergar. se flectir, se flexionar, como de-

consenso de WasbinglOn. oo sentido de abolir a _sob:::nmi" ~cio-

nal, acabar com a moeda naciODal, com o exército naciooal, em
nome de uma ciVilização planetária. Mas, na realidade, es:;e processo é bárbaro, porque visa criar novas formas de dominação.
Este campo da dominação ii:llemaciOnal, através do monopólio do

sejam os interesses dos grandes capitais internã:CloóK"lS, o Brasil cstará entregando o sçu mercado farmacêuljc'? -~ _~clusiy_icia4e de
cOI]X'rações estrangeiras, em regime de monopólio, quando essas
já dominam 85% do nosso mercado. O ime~ es_forço -de abrir um

cotiliCCiiriento humano, já execrado violentm:;nente p>r Thomas
Jefferson. visa transformar em mercadoria monOpolizada as conquistas do cérebro humano, da ciência e da inteligência. Acrescento apenas o falO de que também as ·sementes, acompanhando a
possibil,idade de patenteameniO da pr6priã vida, constituirão; Se f~
rem patenteadas, um verdadeiro anaso sobre atividades agócolas
nacionais. A ciência que será colocada na transforma.ção das sementes repete, agora no campo da biogenética, ~aqu-ilo qUe--roi feito
no Ja.pio no fmal do século passado: os japoneses foram aprender
a química na Alemanha, utilizando-a na agriculb.lra e na fertilização do solo. Agora. nesti nova rase, o que vemos é justamente a
monopçilização da produção de sementes altamente qualificadas,
para que DOS transformemos em compradores dessas sementes,
tomando a nossa agricultum totalmente arcaica e incapaz de competir nessa nova era que se abrirá, se nio imp:~sennos a nossa von~
tade, se nio soubermos quais os nossos ÍIII.eresses e se não souberniOS-dC(erider CSSes iritereSSes-;cOinO V. Ex' acaba de fazer de for,

pequeno espaço para as indústrias farmacêuticas de capital nacional. realizado desde 1971, será irremediavelmente destruido com
essa draconiana legislação a.ntinadonal. Se o Congmsso Naciooal
aprovar a lei de pa[Cntes, não será um decrelO dO-Presidinte dã. República ou uma Portaria do Ministro da Economia que poderá corrigír~ci "eri6 defmitivo.
-A soberania nacioil.al, Sr. Presidente, estará não profundamente aminbada. mas ferida de morte porque, associando essa medida com outras emendas constib.lcionais aprOvadas iiTefletidamente, o Brasil abandonará o seu projeto de ~-e os objetivos nacioriais permanentes ·estarão deftilltivameJ:ite postergados à
vontade do consenso de Washington, ao desejo~- poderosoS e ao
alvitre e arbítrio do grande capital.
O Sr. Osmar Dias- V. Ex• permite uni aparte~ nobre Senador Roberto Requião'?
__
___
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Pois não,-nobre SeDador-

Osmar Dias.
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ma magistraL Muito obrigado.

O Sr. Osmar Dias- Quero cumprimenfá-lo pelO discurso e - -- -- A Sr& Marina Silva- Permite-me V. Ex• um aparte?
~O SR. ROBERTO REQUIÃO - Senadora Marina Silv_a,
acrescentar que, além desse projeto de patentes que vem ao Congresso, l.aOlbém vem um projeto denominado Lei dos Cultivares, concedo--lhe o aparte solicitado.
·
que estabelecerâ o direito de patentes para. cultivares -de Plantas. O
- A Srl Marina Silva -Senador Roberto Requião, paraben.iCongresso -da União Européia realmente rejeitou ·para todos os se- zo V- Ex.1 pelo debate que traz a este Plenário" sobre a Lei de Patenres vivos. E há, aqui no BraSil, uma discussão e um parecer da pró- tes. A comunidade cientifica tem-se mobilizado de forma muito
pria: EMBRAP A, que é a empresa de pesquisa agropeaiária, que éompetente no que se refere às criticas a esse projeto de lei. Aque.
não concorda com a patente para seres vivos a.niinais, mas concor- les que, pelo lado da ética e da- pteoeupãÇãO -sOcial e até mesmo
da com a patente para seres vivos vegetais. Quero apenas citar um moral. como é o caso da CNBB. estão se articulando com relação
exemplo. para ilustrar seu discurso, caso passe esse projeto no a essa lei. E esta Casa. com certeza, não deve se omitir de fazer as
Congresso Nacional. Tome,se o exemplo da transferéncia de em- mudanças necessárias no prOjeto. Devo dizer, inclusive, que o Brabriões, que é uma tecnologia hoje aplicada na pecuária nacional e, sil tem que ter o cuidado de não ser um mau exemplo, porque
sem dúvida nenlmma. um gra.Eàe-lrunfo,-um gmnde--instrumenta pode. _ser__ uma, _mferén_cl_a_ JlQ@-_9S países do Texceiro Mundo e da
de desenvolvimenlO da pea1ária nacional e que significará, para Améii.Ca Latina, no que se refere às pressões que os Estados Unidaqui a aproximadamente dez anos, que é um petiodo curto em se dos da América estio fazendo, particularmente sobre nós, na questratando da pecuária:, um avanço extraordinário da nossa genética tão da Lei de Patentes. Nós não podemos negligenciar uma postura
e, portanlO, na nossa produtividade. Significa dizer que, se essa lei altiva de não aceitarri:loS qualquer tipo de presSão que Vai além. iode patentes for aprovada pelo Congresso e enttar em vigor, todos clusive, das convenções que já estão pacb.ladas e acertadas pelo Gos pecuaristas e os produlOres rurais que apJicam ei:Ii"SUãSproprie- 7. Então, nesse sentido. o Brasil não pode declinar de uma postura
dades a tecnologia de. transferência de embriões serão obrigados a altiva. V. Ex• dizia que não podemos abrir mio do conhecimento
pagar royalties a uma empresa americana detentora, ou pelo me· científico quC tcl:ilos, -pois. tãlvez, seja a nossa única aima na comnos criadora, dessa tecnologia a níVel mundial. Significa diZer que petição com os países altamente desenvolvidos, Releml:ro um artiestariamos praticamente inviabilizando essa tecnologia avançada go que li, bá cinco anos; de um fdósofo chamado Adam Shaff,
de poi}ta para a pecuária nadOD.a.l. se- eSse--piójefõ- de lei passasse
onde ele dizia que estavam enganado$ os- partidos de esquerda que
aqui. E só um exemplo para ilustrar o discurso de V. & 1 •
faziam discurso de que a dominação estava entre operários e capi0 SR. ROBERTO REQUIÃO- Muito obrigado, Senador ta!istas; mas que a dominação dar-se-ia pelos que detêm o conheOSmar Dias. O fundamental é que, no caso da tecnologia de trans- cimento" e os que não det&n-o oooheçimenlO. Essa lei é Um retrato
plante de embrião, nós não ··estãl'DõS-diante de invenção alguma, fiel dessa nova forma Je dominação, e o Brasil tem que ser, necesest.amos diante de uma mera descoberta que não poderia ser paten- sariamente, um OOm exemplo. Isso dependerá muito dos Srs. Seteada. Uma descoberta que pode ser feita por um laboratório DUm nadares. de cada um de nós que estamos aqui, O conhecim.enlO
dia e pode ser alcançada por-outros no dia seguinte, em qualquer que p:xie ser utilizado- e aí não se leva em c0111a, inclusive. ocolugar do mundo. Transforma-se. então, eSse processo m.Jnla -ton'ida nbecim.ento milenar de comunidades indígenas. de seringueiros, de
de quem chega primeiro ao registro da patente desejãda, bloquean- pessoit.s que conhecem-as DOsSaS florestas e as nossas ervas - será
do a possibilidade de o mundo inteiro chegar ao mesmo local, tal- apropriãdo sem que haja tienbum reconhecimento. Aquilo que pesvez por caminhos diferentes.
quisadores levariam anos pesquisando já exiSte de graÇa., na ptát.i0 Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex1 um aparte?
ca empírica, no coohecimento inb.liiivo de populações tradicionais,
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e estaríamos ofetteendo "de bandeja", sem nenhum p.~dor, o pa:trimôoio e a reserva desta Náçio. Muito obrigada.
O SR. ROBERTO REQUIÃ,O - Semdora MariDa SUva.

tenho para mim que o Congresso Nacional nio será riienos brnsileiro do que o Congresso Argentino foi nacioital. Vamos estudar a
Lei de Patentes sob as perspectivas do Brasil. sob os interesses dos
brasileiros. No Senado da República, nada que for conttá.rio aos
interesses de desenvolvimento do País, aOs objCtivos nãcionais
permanentes passará.
0 Sr. WaJdeck Oroc:Uas- Pem:Ute-me V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Com todo prazer, Sena·
dor Waldeck Ornellas.
O Sro Waldeck OmeDas -Senador Roberto Requiio, permita que faça um aparte ao seu proounciamento, pua que não fique a impxessio de que é unanimidade nesta. Casa a linha em que
V. Ex• esti defendendo esse assunto. Não bi dúvida de que o Bmsil pteeisa de uma lei de pa.tenl.e. É claro que devemos discuti-Ia,
aprimimí-Ia. i:nas não podemos querer nos dar ao luxo de evitar o
reconbccimento de patentes e qnerer reinventar a roda. É ~
incorporar o conhecimento que ji estA dispoW:vel para ser usado
pela nossa população. Ainda cala muito fundo no Bmsil o atraso a
que fomos submetidos com uma lei retrógmda de infonnátiça que
ainda há pouco prejudicava o desenvolvimento naciollal. Hoje, vemos todos comemorando as possibilidades de interligaçio com a
INTERNET e outras nessa áma de conumieação. Ora. é- eVidenl.e
que o Brasil investe pouco em pesquisa científiCa e tccnológíca, e
nós que temos uma riqueza, uma biodiversidade tio grande, particulannente na Amazônia, devemos. sim. ter intemsse em uma lei
de patente. O que precisamos no Brasil é Cstimular o investirilento
privado na área da ciência e da tecnologia. na área da pesquisa,
porque infelizmente no nosso País prevalecem nesse setor os gaslt.ls públicos. Vamos tmba.lbar juntos pua que o Brasil tenha uma
boa lei de patente. Esse é o caminho.
O SR. ROBERTO REQUIÃO -Senador, no que diz respeito a infon:nática, sou obrigado a concordar com V. Ex•.
Quanto à ~ente da roda. Jlio poderia aceitar coDint os interesses naciooais. E uma coisa ~ga, foi a primeini.- invenção importante na história do mundo. E exatamente nessa figura que quase simbolicamente V. Exa colocoo que está. a questio. Nio podemos admitir que se patenteiem rodas, nio podemos RlCOilhecer po.~
tentes coohccidas, nio podemoi confundir descoberta com invenção, não podemos, sob o manto da modemidadc, entregar todas as
possibilidades de desenvolvimento nacional.
Senador Waldeck Omellas, tenbo certeza de que, como eu,
V. Ex• não aceitará patente de rodas, de vida, de produtos híbridos.
Hoje, um pa.cu e um lambo.cu geram um peixe criado com insistbcia em todo o tenitório naciOnal, que é Otambacu. Esse peixe pa.tenteado faria com que o pequeno agricultor do seu Estado, numa
pequena propriedade, pagasse royalties a algu~m que nio descobriu nada, mas simplesmente ~gistrou uma ocorrência que antes
necessariamente ocorreu milhões de vezes na natureza.
O Sr. CariO!J Baerra- Senador Roberto Requiio, permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO REQUIÃ,O- Conoedo o aparte a V.

Ex•.
O S<. Carlos Bezerna - Senador Roberto Rcquião. penso
que o seu discul'SO e essa lei sobre as patentes devem ensejar, por
parte do Cong=so Nacional e do Senado da Repdblica. o começo
de uma discussão fundamental para o País sobre a CJ!estio da indúsui.a farmacêutica. Há dkadas, a Naçio vem tenlando conigir
esse assunto e nio consegue, porque tais indúslr:ias sio fortes e poderosas e, aliadas a outras forças. chegaram a. derrubar governo oo
Brasil. Fala-se como se o déficit público fosse o :rcspons4vel pela
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crise brasileira. Isso é uma mera camuflagem da nossa realidade.
. Hoje, o Brasil tem uma das indústrias flli"ttlaC&lticas mais exploraelo= do mundo. Por divernas formas, aumentam e lriplicam os
seus lucros em cima de uma população PJbte e miserável como a
nossa, que não pode sequer comer. comprar alimeniOs, e tem que

comprar remédios por preços absurdos, que possibilitam um lucro
pm.ticam.ente livre, com superfab.uamento de matérias-primas e
outros itens mais. ACredito que o seu diséursõ-é muito impcirtante.
Tmta~se, inclusive, de um assunto que pretendo tratar tamb&n futuramente aqui no Senado da República: a questão da indd.stria farmacêutica no BmsU. Temo• que corrigir no Pa!s divernos setores
fundamentais e esse é um deles. O Governo tem que tomar alguma
-- _providência com ~lação à queslio da indústria farmac&Jtica no
BmsiL Este é um doS--paíSes com maior número- de marcas de rem&iios nas prateleiras das farmácias, com preÇos Os mais ·absutdos
do mundo e um comércio cada vez mais dominado _pelas ~strias
multinaciooa.is. Os Iaborailnios nacionais têin" desaParecido
-decorrência da con~cia desleal que é feita contra eles e pela falta de políticas internas que apóiem a indústria f~iica -nacional. Quero parabenizá-lo pelo seu discurso e acredito que V. Ex•,
ao levantar essa questão, pode secundariamente também levantar a
questicJ da ind6.stria farmaci!utica, que merece uma apn:ciaçio à
parte por parte do Senado da República e de todos nós. Parabéns,
Senador. Muito obrigado.
O Sro Carlos Patrocínio - Senador Roberto Requiio, per.:.
mite-me V. Exa um aparte?
,
O SR. ROBERTO REQUIÃ,O- Ouço v; Ex• com pnzer.
O Sr. Carlos Patrodnlo - Nobre Senador Roberto RequWi, V. Ex.I traz esta tarde um assunto de extremà iÍ:Dportáncia
para esta Casa. Gostaria de dizer a V. &a, como meQlbro do Coogresso passado, que historicamente esta Casa tem msistido a aprovar essa lei. Basta dizer que, por duas vezes, esteve aqui, com a fi~
nalidade de pressionar o GoVerno bmsileiro, o ex~VieePresidente
da. Repiíblica Dan Quayle, e sofremos pressões por parte do Govemo para que se agilizasse a tntmitaçio desse projeto no âmbito
do Congresso Nacional e do Senado Federal. principalmen~-- Nio
sei se esse projeto de lei já tem o parecer da comisSão competente
- que me parece ser a Comissão de Economia -. mas devido à importância do pronunciamento de V. &a e dos apartes_ oferecidos,
deverfamos até constituir Uma comissão especial ou detenninar
que esse projeto fosse analisado em várias comissões. Concordo
com. o nobre Senador Waldeck Omellas, quando diz que é necessário que se institua, de uma vez por todas, essa lei de patentes. Sei
que o Presidente da República, Femando Henrique Canloso, iit
aos Estados Unidos dn América no ~r deste m&, onde scni.
cobrada uma_ agilização na votação desse projeto de lei -de-patentes, mas trata~se_ de um assunt!J sçbre o qual se devem debruçar as
maiores autoridades do Pafs. principalmente aqueles que amam
verdadeiramente a nossa Pátria. Na realidade, n6s, detentores da
maior biodiversidade do planeta, não devemos permitir que se pa.tenteiem seres vivos, por exemplo, ~ transferências de embrilo, e assim por diante. Portanto, temos de dar um desfecho a
esse projeto, mas tem que ser mu.ito bem estudado, com o apoio de
toda a sociedade brasUeira, principalmente dos mais entendidos
nesse assunto. Tive a oportunidade de, como Presidente: ~ CPI
que analisoo o setor farmac&tico em nosso Pa!so ver a pressio feita pelas multinacionais do setor, para que possa. quanto mais cedo
possivel, votar~se a Lei de Patentes. Temos -de estudar e de resolver a questão, e V._Ex•, em boa hera. alerta esta Casa para a grave
responsabilidade que pesa sobre nossos ombros. Cumprimento,
portanto, V. &a.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Senador Carlos Patroc(·
nio, quem tem pressa quer o mal feito. Precisamos de uma Lei de

cm
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Patentes. sim. O Brasil precisa de uma inserção defmitiV-a na-economia global. Não podemos viver separados do mundo, mas os interesses nacionais legitimes, não os corpcmuivos, devem ser preservados.
As embaixadas dos países importantes já desftlam nos gabinetes das relatorias, e a pressão é muito grande. Pressionado, o
Goven;1o Federal pretenda pedir urgencia urgentíssima. E fiilvez a
mais sábia e conscienciosa medida do Senado da República fosse
negar essa urgência. para fazer com esse projeto o objeto de uma

discussão extremamente séria. e responsáveL
O Sr. GeraJdo MeDo- Permite-me V. Ex1 um aparte?
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Ouço o nobn: Senador
Ger.údo Mello.
O Sr. Geraldo MeDo - Nobre Senador Roberto Requiio,
desejo congramlar-me com V. Ex• pela iniciativa de abrir a discussão de assunto de grande import.Ancia para o País e também assinalar que concotdo com a posição do SenAdor W aldeek Omellas.
que afinal acaba de serconfiii!Illda por V. Ex•. O Brasil precisa de
uma Lei de Patentes. Não podemos olhar para esse assunto com
com.plexo de inferioriaiâe. potqUC é ccmo se achllsseii105 que inventores, cujos int~sses uma lei como essa protege, s6 existido
em outros paíse~ que não vai haver propriedade intelectual-a ser
protegida dentro do Brasil; que não seremos capazes de criar Dada
que queiramos defender no fubJro. V. Ex• oferece a esta Casa a
oporrunidade de iniciar uma discussão séria sobre um assunto eles~
sa gravidade e tenho muita esperança de que o eongr,:sso Nacional seja capaz de dotar o País de um instmmento compat.ível com
as exigências da nova realidade do mundo, mas que tenhamos a
serenidade. a competência e a sabedoria necessárUis pira distinguir. de!llrO daquilo que é necessário fazer polo futuro do Pais,
aquilo que é apenas lobby. que é apenas pressilo. que é apenas e<i·
gência de ioteresses subalternos, que- tenho certeza- não há nin~
guém nesta Casa disposto a defender. Congratulo-me. portanto.
com V. Ex•, por abrir a discussão de um assunto deS$8. importância.
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Obdgado, Senador. Destaco especialmente o fato de que o IDllndo desenvolvido atmv4§s de
uma profunda predação dà nabJ~:za. conjlgada com ocorrências
de combustíveis e invenções lécnicas e científicas, consegUiu o excedente económico n~ssáljo para nacionalizar- eu não diria se~
quer privati:m.r -- os coohocimentos existenles no planeta. E hoje,
quando um simples flDallciamento para. um empreendimento pú~
blico ou privado brasileiro é ccndicionado l preservação da natureza. quando nos negam. e negam acertadamente a possibilidade
de conseguirmos excedentes por uma expl.o!:ação predatória de recUI'SOs naturais, uma lei de patente abusiva deixar-nos-ia numa
condição de absoluta depe~ncia.
,
O Sr. Geraldo McUo- V. Ex• ~-me mã.is U.m minuto'?
O SR. ROB-ERTO REQUIAO- Pois não;~·
O Sr. Geraldo MeDo- Com Ielaçãoàquesliodepi<Set'Va·
ção da natureza, gostaria de contribuir para o argumento de V. Ex•
registrando que a natureza a presetVar não é apenas aquilo que está
intacto ainda; a natureza tem capacidade de regenerar florCstas que
foram destruídas para permilii esse desenvolvimento de países do
Primeiro Mundo, a que V. Ex• refere-se tão bem. No momento em
que se dr.sejar discutir a questão ambiental com elegância e com
lhaneza entre os países envolvidos. nós do Terceiro Mundo teremos o direito, por exemplo, de pedir que os países desenvolvidos
dêem um repooso a áreas onde um dia existiram florestas que nio
existem mais: se eles fiz.esserii isso, também estariam respeilando
a natureza na sua capacidade de teeonstituir aquilo que o homem
destruiu sem ter o senso de responsabilidade qu«? agom. nos co--

bram! Creio, portanto, ser essa uma discussão que a Humanidade
apenas começou e que teri novos contornos quando as vozes do
Terceiro Mundo emergirem um pouco_mais e quando_ perdemos
aqueles complexos de inferioridade a que me referi no aparte anterior. Muito obrigado e desculpe-me por interromper o importanle
pronunciamento de V. Ex•
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Para mim. é sempre um
prazer, Senada:.
O problema que coloco é o da necessidade im~osa de
disaltirmos a questio das patentes jUntamente com o acesso à tecnologia e ao conheci:rpenlo científico produzidos não pelos países
que os detêm hoje. mas pela Humanidade. da qual somos tão herdeiros quanlO eles.
E evidente que p:xiemos atingir Uni estágio de desenvolvimento mais interessante para o Brasil sem percorrer o caminho da
destruiçJo. da exploração predal6ria da natt=za. Mas. pam isso,
devemos ter acesso à tecnologia de ponta produzida pelos homens
e nacionalizada por alguns paises, cujos embaixadores_ querem. Senador Omelas, tirar patente da roda e pressionam o Congresso Nacional. circulando pelos seus corredores, através dos seus representanles.
Bm o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o Sr.
José Samey, Presidente, deixa a cadeira da presidência.
que é ocupada pelo Sr. Antônio Carlos_ Valadares. Suplente de S~ário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Concedo a palavra ao último orador inscrito, Senador Carlos Bezerra.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB·MT. Pronuncia o se.
guinte discmso.)- Sr. Presidente, St's e Srs. Senado<es. a Nação
acabn de perder uma de suas mais notá.veis figuras- polítiCas com o
falecimento, no fmal da semana passada. do ex-Deputado Federal.
Eusébio Martins da Rocba Filho. llder da campanha ''O petróleo é
nOssO'\ um dos fundadores da PETROBRÁS e do Partido Trabalhista Brasileiro.
Suas pregações e ideais motivaram gerações como a que
represento que. empolgadas, foram às ruas lutar por esta e outrn.s
reformas de base.
Eusébio Rocha foi Constitucionalista pelo PTB
1946 e,
como membro diretor do Centro de Estudos e Defesa do Petróleo e
da Economia Nacional, comandou as ações em defesa do monopólio estatal do petróleo.
Regístros históricos já publicados pela imprensa dão conta
de que o apoio da UDN para a tese do monopólio petroU:fero foi
resultado de seu trabalho politico pessoal, como também foi um
dos fundadores da Liga de Emancipação Nacional, criada para defender as liberdades democráticas e um desenvolvimento independente para a Nação.
Após deixar a vida pública parlamentar, Eusébio Rocba.
paulista de 1917. vinha desenvolvendo intensas atividades acadêmicas e partidmas. Além do PTB passou pelo PDC. MDB e PDT.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Anlooio Carlos Valadares)- Não
há mais oradores inscritos, faculto a palavra a quem dela queira fa-

em

zer uso.
Concedo a palavra ao Sr. Senador Fernando Bezerra.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN. Prommcia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, comunico a este augusto plenário que. com o homoso apoio de numerosos colegas Senadores, apresentei. no dia último 23. proposta de
projeto de lei com objetivó de extinguir as aposentadorias, como
servidores públicos, de juizes cla;;sistas da Justiça do Trabalho e,
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em conseqOência, remetendo-as para o Regime Geral da ~vid&.·
cia Social.
.
Como sabem as Sr's e Srs. Senadores, a Lei o" 6.903, ile 30
de abril de 1981, nascida no maquiavelismo político de certos teóricos do movimento de 1964 em CruZamento
interesses pessoa.is de segmentos anivistas do sindicalismo brasileiro,_ que. assim. recebiam fav~ da anestesia quanto aos verdadeiros e superioo:s objetivos da massa trabalhadora. ~ a-~ que os
juízes temporirios se aposentem ll custa da União, com a reillllDemçio de magistmdo, após 5 anos de exerc!cio da funçio e desde
que lczlbam compleiJido 35 anos de C<llllrll>liçio APtevid&lcia Social
Em virtude do significado pocunWio da aposentadoria. Dio
subsistem dúvidas de que a Lei rJI 6.903 tem contrituido para
coospurcar a figup do magisllado classisu, dennpando e malsi·
naudo os salutares prindpios que nortearam a sua criação, a partir
da inlroduçio da legislação tmbalhista no Pais.

com

Travam-se boje verdadeims batalhas intestinas J?.O _seio das
entidaPes sindicais do com.~rcio, da inchlstria, da agriculwra e dos
tmbalhado= para a obtençi<> da privilegiada funçJo, em face do
grande número de caodidalos e da borganha poUtica que se instala
durante o processo de escoJha..
S" e Srs. Senadores, como cidadlo e como líder cmptcsarial. creio que não podemos e não devemos com.inuar convivendo
com essa deplorável situaçio, pemütíndo que um p&simo exemplo de dcsreçeito aos recursos póblioos peunaneç.a vigendo. Basta
dizer, Sr's e Sn. Senado=, que dados do próprio Tribuital Supe··rior do Trabalho demonstram. que os juizes classistas ioativos abscr~em nada menos do que um terço de todo o valO!' pago a todos
os inativos da Justiça do Tmbalho. Em 1992, o número de jui""s

classistas aposentados já em de 1.073 con1Ill apenas 498 jufzes de
cam:ira.
Como é natural que as indicações dos nov_os candidatos recaiam sobre aqueles que tên um tempo elevado de contribliçio

para a Previdmcia. o que assegura um proc:esso rotativo de substi·
tuições com a constante agregação de novos beneficiários, é de se
prever que, a cada anç. a puticipação dos inativos classistas aumente cada vez mais, com a conseqüente ampliaçio da sangria dos
cofres públicos.
A função de juiz classista tem de voltar a_ ser uma contribuição desinteressada do cidadio, seja ele empn:gado ou eml""gador,

pam hanoonia e equilíbrio da sociedade. conciliando oo ronllitos
capital e o trabalho.-Tem que voltar a ser uma funçio relevante e meritória e, assim, destitulda de maior atração material. A
remuneração gratificante deve ser a distinção que o escolhido porentre o

tará ao merecer a confWlça da indicaçio pela sua categoria proflSsiooal e, nela investido, f~-se COII'CSpOilderem.:zelo e p:obidade.
·- . . Sei, Sr's e Sm. SODadores, que a miDba proposição inl.contrariar muitos interesses, inclusive dentto do setor induslrial a que
tenho a honra de pertencer e há. mais de doze anos liderar em meu
Estado. Entmtanro, o processo da recomposíçio ética e moral reclamado pelo cootribuinte e pela sociedade está acima de qualquer
outro interesse e somente será cristalino e m~ de respeito
quando todos tiverem a coragem de expor- e combater as mazelas
que pontilham na vida do Pais.
·
A proposta, por principio de justiça. nilo afeta o direito ad·
quirido, entregando ao Poder Executivo a regulam.en_taçlo de SU!L
aplicaçio, através da qual deverão ser ressalvadas as diversas situações hoje prevaleceDteS. Trata-se da coibição. DO fub.lro, do que
hoje caminha para se uansfcnmar em mero instrumento de priviJ6..
gio pessoal de alguns às rustas de todos os brasileiros.
É com esse espírito que estou submetendo à consideraçio
desta Casa a Proposição n'l 00083/95, esperando o seu acolhimento por tcdos os meus ilustres P~s e pela Câmara dos Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Não
ht mais oradores inBcritot.

_

_ ._

_ NadA--mais havendo a tratar, a Presid&lcia vai encerrar os
traholhos, designando panl& seaio Oldinúia de amanhi a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N"353, DE 1995
Votaçio, emtumollnioo, do Requerimelllo n'353,de 1995,
do Senador Beni Veru, solicitando, nos ten:noa do art. 258 do Re·
gimenlo Interno, a tramit&çlo coajuDta dos Projetos de Lei do Senado n'o 344, de 1991, 19 de 1995, e Projotoo de Lei da Câmara
n'o 114 e 131, de 1992, por b:alai<:m de mathías que versam o
mesmo assunto.

-2REQUERIMENTO N"362, DE 1995
Votaçio, em tumo ánico, do Requerimento nl' 362, de 1995.
do Senador José Agripino, solicitando, nos termos do art. 255, inciso II, all.nea c, item 12, de Regimento Interno, que sobre o Proje.
to de Lei do Senado o"39, de 1995, que di,pi5e sobre a continuida·
de de execução das obns públicas, além da Comissão constanle do
despacho inicial, seja ouvida, tamb6m a de Serviços de lnfra·Es·
trutUI3.

-3REQUERIMENTO N"363, DE 1995
Votaçio, emtumollnioo, do Requerimento n' 363;de 1995,
do Senador S&po Machado, solicitando, nos ten:nós do art. 258,
do Regimento lnlemo, a tmmitaçio con}l:nta dos Projetas de Lei
do Senado n'o 6, 8 e IS, de 1995, por b:alai<:m de matérias que
versam. o mesmo usunto.

-4REQUERIMENTO N"367,DE 1995
Votaçio, em tumo ónioo, do Requerimento n' 367, de 1995.
do Senador Darcy Ribeiro e outros ;coh~ Senadores, solicitando, DOS temJ.os do art. 256, alínea a, do Regimento Interno, a retiPda do Projeto de Lei do Senado o" 67, de 1992, de sua autoria,
que estabelece as diretrizes e flXaas bases da educação nacional.

-5REQUERIMENTO N" 383, DE 1995
Votação, em rumo llnico, do Requerimento oll383. de 1995,
do Senado< Gilberto Miranda, solicitando, DOS tetmos do art. 255.
inciso n. letra c. n'll2. do Regimento lnlemo, que sobre a Mensagem o" 84, de 1995, do Presidente da República, solicitando auto·
rização do Senado Fedenl para COIIIDlar operaçio de credito extemo no valor equivalente a US$10,000.000.00, junto ao Banco
Interamcricano de Drescnvolvimento - BID destinados a financiar
o projeto de fortalecimento da capacidade do Ministério das Rela·
ções Exteriores- na úea ecooamica internacionaL além do despa·
cho inicial, seja ouvida, tamb6m, a Canlssio de Relações Exteriores e Defesa NaciQna.l.

_,_

PROJETO DE DECREI'O lEGISLATIVO N" 5 l, DE 1993
Di.scussio, em rumo único~ do Projeto de Decreto Legislativo n' 51, de 1993 (n' 239/93, na Câmara dos DePutados). que
aprova o texto da Connnçlo Interamericana sobre Normas de Di·
~ito Inremaciona.I Privado, celebrada em Montevidéu, em 8 de
maio de 1979, na n ConfeiEncia Especializada !nteramericana"'"

51

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 1995

bre Direito Internacional Privado (CIDIP·U), com base em projeto
elaborado pela Comissão Juridic:a lnteramericana, tendo
- Parecer favorável, sob n2 81, de 1995, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 61, DE 1993
DiscuSsão, em fufuó úniCQ,"ôo Projeto de Deaeto Legislativo o" 61, de 1993 (n" 185/92. na Câmara dos Depuwlos), que
aprova o texto do Convênio de Integração Cinematrog:ráfica IberoAmericana. assinado em Caracas, em 11 de novembro de 1989,
pelo Brasil e pelas Repúblicas DominiC&IJA, Argentina. Co!Ombia,
O.ba. Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru, Boliv10,
Reino da Espanha e Estados Unidos do México, lendo
-Parecer favonivel, sob o" 82, de 1995, da Comissão
._ de Relações Extcl'iores e Deresa NacionaL
~s-

PROJETO DE RESOLUÇAO N" 66, DE 1992
DiScUssão, em turno único, do Projeto de Resolução n'l66,
de 1992, de iolciatiVã -da Comissão DiretOl'a. <füi~--dá nova redaçio
ao art. 536 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
aprovado pela Resolução oP 58, de 1972, tendo
- Parecer favonivel, soo o" 256, de 1993, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-9p ARECER N" 64, DE 1995
DisCussão, em turno único, do Parecer ~ 64, de 1995, da
Comissão Diretora, concluindo favoravelmente à Indicação n'l l,
de 1995, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira, propoodo que
as novas instalações da Subsecretaria de Assistência Médica e Social recebam o nome de "Senador Lourival Baptista".

-10p ARECER N" 65, DE 1995
Discussão, eni turno único, do Parecer Jl'l: 65, de 1995, da
Comissão Diretora, cOncluindo favoravelmente à Indicação nfl 2,
de 1995, de au[Oria do Senador Hugo Napoleão, propondo que a
sala da Comíssão de Educação passe a ter a denominação de "Sala
João Calmon".

-11MENSAGEMN"S2, DE 1995
Mensagem o" 52, de 1995 (o" 167/95, na origem), do Presidente da República, solicitando a retirada dO projeto de Lei da Câmara o" 72, de 1994 (o" 3.674/93, na Casa de origem). que designa
o periodo de 20 de abril de 1994 a 20 de abril de 1995 oomo AN>
das Comemorações do Sesquicentenário do Nascimento do Barilo
do Rio Branco.

-12MA TÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
RequerimeDlo rP 649, de 1994, da Senadora Iúnia Marise,
solicitando. nos termos regimentais, a convocaçio do Ministro da
Integração Regi<ma}, Aluizio Alves, pma prestar, perante o Plenário do Senado Fedeial, informações sob~ o Projeto de Transposição das Águas do Rio São FranciscO.
O SR. PRESIDENTE (Antollio Carlos Valada=) Está
encerrada a sessão.

('úvanla-se a ses3iio às 17halmin)

DISCURSO PRONUNCIADO PEW SR. ROBERTO FREIRE NA SESSÃO DE31-3-95, QUE SEREPUBUCA POR HAVER SIJDO COM INCORREÇÕES
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente:. Srls. e Sm. Senadores, em 1946, com
o apoio de milhares de bmsileiros e amparado em forte movimento
_ democrático e social. alimentado pela vit6ria dos aliados sobre o
eixo nazi-fascista. foi eleito para OCUpll' uma vaga nesta Casa Luis
Carlos Prestes, cujo nome está inscrito defmitivamente em nossa
história. Pela primeira vez, subiU A tribuna do Senado um homem
decididamente identificado com a causa socialista, fato por si só
signif1C3livo para a vida poUtica nacionaL
Ao assumir taiilbán esta tribuna, e o fazemos com emoção.
e na condiçio de represenrmte do PPS, partido sucessor das melhores heranças democráticas do vellio PCB. rendemos nossas homenagens a Prestes e a tantos outros companheiros que dedicaram
_ a sua vida, nas situações~ advemas, à causa do povo br'.asileiro,
à supemçio do atraso econômico e da mis6ria, enfim, à causa da
justiça.
_.
Os tempos e as idéias são outros, à história cabe o julgaM
mento de homens e ações, mas em nossa conduta como Senador
esperamos hoomr o nome daqueles que souberam colocar os intc:~sses dos deserdados deste País acima de tudo. pautando-se sem-pre pelos princípios da ética e da moralidade pública. Assumimos
a postura de contiuuidade da ruptura: continuidade repxesentada
pela utopia, pela perseverança na luta por uma sociedade mais justa e solidária; ruptura, pela supemção de concepções como as do
partido único. do estatismo como caminho para o socialismo, do
estado centralizado e da submissão da _indi.,.idualidade ao império
do coletivo.
·
Gostarlamos, ainda, no illicio deste discurso, de agradecer a
co11fiança. em nós depositada pelos eleitores de nosso estado, Pernambuoo, que acreditaram em nossas propostas e compromissos
que aio foram assumidos em face de um pleito eleitoral apenas fazem parte da nossa história política e de vida. Não podeóamos,
também. deixar de lembrar de nossos companheiros suplentes Valdemar Bocges e José Áureo Bradley- e dos militantes e dirigentes do PPS, fundameDlais em nossa vitória.
Manifestamos a nossa admiração pelo companheiro de chapa Armando MonteiiQ Filho, leal, solidário e que muito nos ajudou na cruzada política que resolvemos empreender. Agmdecemos
aos amigos e aliados da Frenie Popular, liderada pelo governador
Miguel Am.es. que acreditaram na aglutinação de forças políticas
e sociais visando recolocar Pernambuco na rota do desenvolvimento.
Assumir o Dl811da!o de Senador da República antes de ser
um privilégio é um desafio. Mas o fazemos oom tranqüilidade e
determinação, pois aqui em última instância estaremos trilhando
caminhos iniciados h! vinte anos, quando eleito dep.~lado ã Assembléia Estadual de Pernambuco. Pam cá trazemos ainda a experiBncia de 16 anos de mandato ininterrupto na Câmara Federal,
onde pudemos ampliar nossos conhecimentos sobre a realidade
nacional e onde aptendemos que nJo existem soluções milagrosas
para lnmSformar o Brasil na grande nação que queTemos - existem. sim, dedicação, persist.encia, di.tlogo e negociação permanente Cniil: intcTIOO.úOiis diversos que almejam o mesmo f1m.
O diálogo, passível de ser exercido por campos políticos e
ideológiCOs -diferentes, ~isa da ética e da utopia parta fotjar uma
nova nação. Sem estas duas dimensões toma-se estéril e lesivo à

cid.ads.D.Ut. e ao País.

- -

Temos consciência de que o Congresso Nacional não é uma
institUiÇão menor na grande estratégia de operar as transformações
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que o Brasil tanto necessita. Constituido pelos mais diversos seg- a biscória como a história do vencedor, temos convicçio de que a
mentos sociais, é no Congesso onàe os in.etesses nacionais me- campanha da qual participamos contribtifu pam o aprofundamento
Dlor se manífestam. e se ~solvem. Na sociedade não haverá ne-- da questão democrática em nosso País e para manter viva na or~
nhum pacto democrático de retomada do desenvolvimento sem a dem do dia a bandeira dos exclufdos, embora nos faltasse, como
ainda nos falia, um projeto altemativo_sistemático e viável. Mas a
chancela do parlamento.
As difiCUldades, as distorções, os equívocos e,_ porque -não isso chegaremos.
O reSultado das -umas, que não questioDamos, colocou~nos
dizer, as próprias mazelas do Congresso não sio suficientes para
lhe retirar a ~gativa de agente por excelência das mudanças. E objetivam.ente no campo da oposição ao Governo Fernando Henriacreditamos estar aí uma-das tarefas do novo Congresso: ãuto-re- que Cardoso. Não que não o consideremos çlemocrático, mas por~
formar-se para ser contemporâneo do Pais que emergiu das últi- que o nosso campo de alianças foi outro, situou~se mais à esquerda
no espectro ideológico.
mas eleições.
A auto-reforma do Congresso, no nosso caso, começa pelo
Quando assumimos a postura de oposicionistas, em nenhum
Senado. Acreditamos que a PresidSncia desta Casa j.6. deu pe.ssos momenw admitimos f~r Q jogo da desestabilização. Ser oposiimportanles nessa direçio ao instíiufr grupo" de iiibalbo que ali- ção no contex_~ de um governo democrático significa aceitar as renhava propostas referentes aos ãspectoS ã.dminístratiVos e aO pro- gras do jogo e dentro dele tentar modificar ou mesmo reverter excesso legislativo. Nio podemos tolerar mais ineftci&.cia e nem o pectativas. Nio participan:ID05 de nenhum bloco sistem.Atico de
fato de que as ativklade5-máos preponderem sobre as ativldades- oposição ao Govemo, A esquetda ou à direita. Querer inviabilizar
ftns. O Senado não pode se converter em instincia do pensamento governo no sistema. presidencialisra, o qual no plebiscito não foi
nossa opção, parlamentaristas históricos que somos, ~ grave equí~
e da Conduta burocráticC6, -do avesso à ai.ativida.de.
No Senado é bom de trabalhar mais. E estamos certos de voco político e _incentiva ~ golpislas, infelizmente tão
qne nesta retomada contaremos com o apoio decisivO dos Sn. Se- presentes na polítiCa ilaclOoaL-Quercmoa:, isto sim, construir a unidade da esquerda ~icã e com ~la bõscaf as melliores alternadores e do competente funcionalismo da Casa.
,
Nos aspectos de procedimentos políticos, o SenadO piêeisa -nativas pÕra retirar o Brasil da crise que continua mergulhado, há
ousar, assumir com mais coragem suas resJXlDSabilidades omistiru- m~tos séru.los.
Concebemos a existência de posiÇões -politicas à esquerda e
ciooais. Suas prerrogativas nio podem continuar como meros rituais- temos de exercê--las em roda a sua plenitude. Não podemos à direita, -i'eferenciais que tanlOs teimam em negar. Quando o neter medo de questionar, inquUir, informar-nos. Temos de zelar gam de boa-f~. fazem-oo pela crise de identidade que a todos atinpela Federeção, função pn:cípua de nosso mandato. O ato de apro- g~ e que é bem própria de períodos de tmnsfotma.ção, como o vivar a indicação, por exemplo, de diretcires 00 Banco Central. em- - venci.aru? hgje !J-O mundo. Quando de má-fé é para confundir e me~
baixadores oo de ministro do JudiCiário deve se cOnverter em mo- lli~~~aoo~~
.
mento de intensos debates e não de solenidade oficial com o intuiApesar dessa nossa visão, negamos o maniqueísmo, a luta
to de agradar ao Executivo e aos indicados.
entre o bem e o mal: a época das verdades absolutas acabou. Um
Outtas mudanças fazem-se nocessArias. Se é justo O Senã.do - exemplo de nossa poslçãó: entendemos o PSDB e o próprio Presimanter a sua posição de Casa revisora das inúmeras matérias legis- dente Fernando Henrique Cardoso como integrantes do campo da
lativas ordinárias, o· mesmo oio p:xiemos dizer em relação às esCjuen:ia. Esperamos, no entaot_o, que tal COtDp"omisso histórico se
emendas constituciooais.
- - -alargue, sob pena de se dissolver em um esquema de alianças que
Reformas constib.Jcionais atingem necCssaiiamente postula- só beneficiaria o neoliberalismo e aqueles que se apropriaram do
dos federativos e tOOos sabemos que a representação interna e ex- Estado brasileiro. A nossa ação oposicioniSta estam: demarcada por
tema da Federação tem no Senado o seu forum basilar. Historica- este universo político.
Por várias décadas, ainda na condiçio de membros do Parti~
mente, a tramitação de emendas constitucionais previa discussões
e sessões coqjuntas do Congresso Nacional. As mudanças oc:oai- do Comunista Brasileiro, fomos acusados, sobretudo por franjas
das posterioimente, com o início obrigatório pela Câmara dos De- das esquerdas brasileiras mais radicalimdas, de refm:mistas. E o
pulados das emendas aiunda.s do Exerotivo, reclu.rida.riim-no ili_ja- somos porque acreditamos que s6 a1ra.v6s da mvoluçio processual
mento, de fato, do Senado dos debates. Sua porticipação posterior e democrática se pode transfõrmar o mundo. Desde a declaraçio
As decisões adotadas na Câmara, como _ocorre ab.lalmente, o coloca de março de 1958, quando Giocondo Di8s- de saUdosa memóriasob pressão dos encaminhamentos e quase refém da memória das • junto com outros líderes COJmJnistas, iniciou o n::sgate para o sodecisões dos deputados.
cialismo da centrali~de da questão democrática, o PCB optou peConvém tessaltar que tal distorÇãO 6 fruto- do -bliiidlsmo da las reformas.
nossa Constituição que -i:D.a.nlém aii:tda estrutura parlamentarista
~~mos que o caminho das- mudanças e da consw
apesar da vit6ria âo prCsidencialismo na Assembléia N&CíOnal trução do- socialisJ;no, em nossa Pátria., passa pela democmcia, pela
Constituinte, teferendada em plebiscito. Uma oUtra -g[mdC diStor- convergência de amplas forças sociais, pelo exercício da cidadania
ção, e constantemCDte constrangendo as relações entre o ExeCutivo que só consegue expressar-se plenamente em completo regime de
e Legislativo, é a Medida Provisóriã~ i.nstnmlehtO típ;.Co-de-lii"ia- liberdade. A nossa revisão critica, há dkadas, abandonou atalhos e
mentarismo.
- --deixou de cultuar as "'-'~mias ou lideranças carismiticas. Mudar
Esse quadro de conlrndiçiles precisa ser sanado. A repllblica é obra da gtande maioria e não de poocos.
é presidencialista e a Constituição deve melhor se adequar àquele
Apoiamos decididamente as reformas de base à época de
regime. O Senado, por sua vez. não pode, sob pena de sucumbir ao João Goulart e articulamos e participamos da grande frente polítipeso das decisões da Câmara, manter-se como mera Casa revisora ca, tendo ao centro o MDB; resistimos à ditadura. sem cair no dede emendas constitudOri.ãis.
- --- sespero do confronto armado~ levantamos as bandeiras da anistia,
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, ~ áft!~!J _~:1eiçaes da Constiminte e das eleições diretas ainda em f967. em nosso VI
presidenciais, por contingéncias políticas e p(i nossa -opçâõ-SOCia- Congresso; participamos ·elo Colégio Eleitoral <Jue viabilizou a sulista, integramos a Frente Brasil Popular que lançou Luís Inácio peração da ditadura; colaboramos no processo constituinte, moLula da Silva à Presidência da República. Como não concebemos mento maior da cidadania brasileira; defendemos e nos empenha-
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O SR. ROBERTO FREIRE- V. Ex• citoo algo ati meio
mos no frustrado esfcrço da. Revisão Constitucional; agora, somos
sem medo pela Iefotma deiDOClitica do Estado brasileiro.
· irônico. Estamos aqui na tribuna e al~ agora nio comemoramos o
A Iefotma do Estado, em alguns aspectos CODSUbstanciada 31 de Março, até pott!Ue o povo brasileiro nllo- nada pam conas propostas govemamentais, nio podo flcar restrita ao chamado memorar. mas estamos exatamenle nos referindo aos antecedentes
ape.mlbo estatal, à máquina burocrática c:u, quando muito, i Oidem daquilo que Ieduodou no golpe de 1964, que boje comple<a 31
econômica, como pretendem alguns segmentos liberais que ~
anos de má mem6ria.
tam unicamente ao Estado todo o peso da crise brasileira e teimim
O Sr. Pedro Slmou- A presença de V. Ex" na tribuna hoje
em apostar na primazia absoluta do mercado sobre todas as outras ~ s6 coinci.cUncia.
instâncias, cremes que silo do fetiche do mercado livm.
O SR. ROBERTO FREIRE- É coiDCideneia, porque esta
O Sr. Jocl de HoDmda- V. Ex' permito um aparte, nobre cWa est>\ tio esmaecida, Senador Pedro Simoo, que nem me n>eor·
Senadoi?
dei. Lembrei-me de 1946- ano em que este País R-CObrou a demoO SR. ROBERTO FREIRE- Ouço V. Ex•, Senador Joel cracia -, que foi uma data nmito mais import.ante; em 1964, a perde Hollanda.
demos.
O Sr. Jocl de HoDIIDda- Nobre Senador Roberto FTeU.,
Prossigo, Sr. Presidente, St's e Srs. Se.nadotcs:
no momento em que V. Ex• estreia na tribuna desta Casa como
. O debo1e das Iefonn.u ..m o momeoto adequado pam ,...
representante de Pernambuco, quero extemu-lhe a nossa satisfa- pultar de vez as coocepções do Estado máximo ou tnfnimo, dois
çio em n>eeht-lo, com o brilho de sua intoligencia, noste Senado, equlvocoo profundamente ideologiudos e que sempre se coloca·
pam Çonoscó participar des"' j1Illllde momento de construçio que ram em oposição. O Estado, bistoricamen"' fundamental na conso Brasil esü. viveD.do. V. Ex• bon:ra Pernambuco DO trabalho que truçio das bases da modema sociedade indnstrial brasileira, encer·
vem desenvolvendo pela consolidaçi.o da democracia, pelo aperrou o seu ciclo em esferas que agcn demand1m t:am.tém a compefeiçoamento das- instituições politicas do nosso Pais. E a est.Iéia tencia da iniciativa privada. Mas precisa ter elasticidade e ptaenç.a
que faz é bem o """'munho do que acabo de ofmnar. V. Ex• IIaZ efetiv.-em áieas como saúde, e<ilcaçio, segurança póblica e tamum prom1nciamento profundo, bem elaborado, com id6ias, oom b6m em certos processos cccaômicos? em alguns com parceria e
contribuições pua o momento peculiar que estamos vivendo, de sob o seu controle. e em ootros can presença ativa. principalmente
reformas políticas, ecOnômicas e sociais nO nosso BrasiL Portanto, aqueles que tangem. as fronteiras da cic!ncia e tecnologiL
nobre Senador Roberto F:R!ire, queremos lhe tmnsmitir as 1:xlas
Queremos as
politica, previdenciãria, fiSCal. tn"bu·
vindas. dizendo que V. Ex• tem muito a contribuir com esta Casa, túia, patrimonial e dos tr&: Poderes, entre outras, como também
com a sua obstinaçio, com a sua. detenninação, com a experi&tcia nio abrimos mão da possibilidade de conceber um novo papel do
dos nmitaç embates de que já participou, no c:1ecotrcr de toda a sua Estado no desenvolvimento de politicas de Ieestruturaçio econólonga vida pública. Para nós que integramos, ao lado de V. Ex• e mica e .social e de integraçio nacional como pres~postos para
do companheiro Carlos Wilson, a Bancada de Pemambuco nesta 0011. inserçlo competitiva e soberana do Brasil nos mm:ados reCasa. ~ motivo de orgulho ~-lo como companheiro, sabendo do gionais que tendem a se consolidar com a globalizaçio da ecoooseu espirito de "pemambucaoidade", de seu espirito póblico em mia. Afmal, Estado efteienl.e e mercado com mecanismos de regudefesa dos excluídos, dos mais necessitados, dos mais pobres e, laçio social não se excluem; complementam-se.
solm:tudo, da nossa regiio nadestina. Parabéns, Senador Roberto
Excetuados o PPS, o PSDB e algumas lidennças do PT, o
.
Fre~. pelo excelente pronunciamento que V. Ex• faz e tambán
erm que alguns setores da esquerda cometeram por ocasião da Repela estréia feliz. trazendo ao debate essas idéias. já. numa cootri- visl!o Constitucional, qumdo assumiram posiçio cooservadora,
buiçio para todas as decisões que estammos tomando neste Pais, nllo pode ser Iepetido agora, em 1995. Nio admitir a Iefotma do
em tennos de reformas constitucionais. Muito obrigado.
Estado, que, entre nós, foi privatizado, e que atuou preponderanteO SR. ROBERTO FREIRE -Agradeço a V. Ex'. Vamos mente na manu~ dos privil6gios, 6, no m!nimo. do ponto de
Iealmen"' discutir. !'Ieleodemoo trazer aqui uma contribuiçio, aU vista da esquenla, um paradoxo. Q.Jeremos um Estado e(iciente,
mesmo para que o Senado nio fique apenas observando todas as publicizado de fato e que consiga eonlribuir pam o rompimento do
articu~ e discuss.3es sobr:e a reforma. constituciooal feitas pela
circulo nefasto da exclusio social e do atraso econômico. O EstaCimara. E es"' o nosso intuito, t o intuito do Partido Pop1lar So- do que af. eQ e a sociedade pervena na qual se inseR: não foram
cialista.
por_ n6s construídos e nem por nós sio aocitáveis.
O Sr. Jcffenon Peres- V. Ex• pemrite-meum aparte'?
Nesse sentido. consideramos ser necessária a nOssa particiO SR. ROBERTO FREIRE- Pois-nio, nobre Senador.
pação no processo de reformas em marcha. anunciado pelo GoverO Sr. Jelfenon Pc:r<o - Desculpe-me intettomp6-lo. Sei no. No atual estAgio da vida politica na.ciooal nlo existem. em
que o discurso de V. Ex1 é loneo. mas oio poderia silenciar diante qualquer partido e na sociedade, projetos ou programas prontos e
de seu lúcido pronunciamento, de uma pessoa que nio deixa que acat.dos, alternativos ao de Fernando Henrique Cmloso. E esta
seu pensamento se coogele em dogmas e sabe evoluir. Uma passa- nio é uma questio natural. Pelo contJário. leva a sociedade à pergem de seu discurso me chamou a atenção, quando se referiu ao plexidade e confunde a caracterizaçio de quem 6 situaçio oo opoell'O que ~ tentar desestabilizar um govemo no sistema presiden- siçio no espectro politico. Temos de entender que ~ a partir da
cialista. Li. com preocupaçio, nos jOl"lllis, Senador Robetfo FieU., agenda de mudiUlçl do Executivo que podeiemos divergir, buscar
depoimento de um dos !ideies da esquerda ofmmando que est>l novas saidas, afumar posições. Colocar-se em trincheim cootrária
cooversando e vai se reunir com militares e ofJ.Ciais chamados de ao processo de refODDJU, obstruindo-as a qualquer custo oo meranacionalistas. Vejo isso com extrema prcoc::upação, porqUe, da lllti- mente reagindo. antes de um erro politico,~ arremeter-se contra a
ma vez; que isso aconteceu, em 1963, quando se criaram os chamasociedade que já se deeidiu pelas Iefonnas.
dos generais do povo, segmentos mais radicais da esquerda levaNunca ~ demais lembrar o processo constituinte. A esquerram a agitaçio, a inquietaçio e a discussão politica para os quar- da s6 saiu do isolamento cjuando resolveu negociar suas propoStas
téis, e nós sabemos no que deu. Espero que a esquetda, pelo me- ampiamente no Congresso, garantindo uma Carta Magna mais
nos a esquerda lócida da qual V. Ex' faz porte, nllo repita esse trá- progressista que a entlo am.Jnciada. Se nAo participamlos positivagico erro.
menle das refonnas em marcha elas OCOIICdo e, o ·que ~ pior. tal-
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vez descoohecendo as nossas principais bandeiras. A hora não 6 de
ampliar o campo dos adversários; 6 de aprofundar as convergências.
Incentivar a criaçlo de bloco polltico contra as reformas 6
um contra-senso. O PPS está disposto a participar de eucontros e
debat.es, em especial com o campo da esquerda, pam fonnu!ar propostas no sentido de reformar o Estado brasileiro. Mas se nega a
fortalecer qualquer movimento que vise conservá-lo.
Neste fmal de skulo, experimentamos uma lrmlsformaçio
sem precedente$ na história mundiaL Somos oontempodneos de
uma intensa rc.voluç!o t6cnico-cientUica.. que perpusa. em escalas
diferenciadas., todos os ~fses e continenres e. tamMm, do prenúncio do fim dos estados nacionaís e talvez do fun da própria sociedade industrial do trabalho, alavancas que oonfomw:am o atual
padrio de desenvolvimento, o próprio modelo civilizat6rio em. que
vivemos. Os megablocos regionais sio uma realidade. e a agilidade
de uma economia já não ~ dimensionada pela velocidade do produto ~. sim. ·pela do estoque fliWICCiro brutal que paira sobre o
mundo, medido em trilhões de dólares e com capacidade pam gerar investimentos ru crises. ·
As telecomunicações, a infoo:nitica e a informa.çlo estruturam essa :revoluçlo. As rodovias da infori:naçio cruzam o mUDdo,
os oceanos e redes, plurais e mundiais, cOmo a·IN1ERNET, colocando o homem, o cidadio frente a realidades
enlio jnjmaginí.veis. A infonnaçio se rebelou e o Estado não pode controlá-la
como fazia sob a velha bitola do estado nacional. quando tinha poder de cen:ear a cin;ulaçio de pessoas, bens eoonômioos e at6

m
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~tanto. se recoobccem.Os a globa.lizaçlo, Dio a mistificamos, até polqUe ela, sozinha, sem a atuaçio da politica. da cidadania, de estados cie:mocmticos, não poderá resolver os graves problemas sociais que afligem a civiliz:ação ptr s6culos. Mas temos
de admii.ii ril:Da verdade: a revolução lknico-cieiltffica e o seu irmversível processo de globalizaç.io, cem seus impactos positivos e
negativos a nivel das nações, inlegradoms e desestruluradcxes ao
mesmo tempo. afetam todas as esferas da vida - os padrões de trabalho. as relações sociliis de família, a educaçio, as formas de lazer e expressio artística, a culb.na, os processos de organizaçio e
administraçio nas empresas c instituições públicas e privadaa.
Ainda que muitos jllguem um pamdoxo, este movimento descortina grandes oportunidades c oferece possibilidad.es de efetiva infc..
graçio, com cooperação e solidariedade, e taml:ém de reestruturação da Ol'dcm. mundiaL Possibilidade de vencer o desafio j.i niuito
bem assinalado pelo Vice-I'Iesidente do Conselho de Estado cubono, Carlos Lage, qual sej•. o de supcnr a atua! globa.lizaçlo da
fome c da ID.iséria.
A globalização, pam os neoliberai< c .....,elbados, 6 o n:sullado e a vitória do livre mercado, um fetiche, repito, cuja simbologia ~ constantemente ~ para se consolidar como verdade absoluta. Para nós, um momento rico e decisivo da história da
humanidade, condicionador da integração muOOW. mas que demanda. estados mais ágeis e dcmocmticos. capms: de, sozinhos ou
regionalmente, intervir, disciplinar, regular mercados. Sea:q.xe em
nome da liberdade, do homem, da cidadania.
Sr. Presidente, Srl:s. e Srs. Senadores, reunida recentemente
em Bntsflia, a Executiva Nacional do Partido Popular Socialista
entendeu que a n::fotma do Estado brasileiro ~ uma necessidade.
N"ao é verdade, entn:tanto, que a Coostituiçio brasileiia, democrática e cootemporinea no campo dos direitos e das garantias da cidadania e detentora de importantes avanços no campo social e dos
direitos difusos da coletividade, seja obstáculo às transfarmações
de nossa estruttua política,. CCOD.ÔID.i.ca e social. Mas alguns óbices
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existem e mudanças se impõem de forma a melhor confonnar o
nosso aparelho. para fazer mote h novas realidades do mundo.
Na ordem econômica. os pontos agendados pelo Governo
colocam em discussio um novo ccaceito: a flexibilizaçlo dos monopólios. Paite o Governo da convicção de que o Estado demanda
outros mecanismos de captaçio de recursos. assegumndo-lhe novos pad:rOes de investimento e fortalecendo sua atuaçio em áreas
de fronteiia tecnológica, e que por isso necessitaria da abertura dos
monopólios em associaçio, pan:eria. concessões e contratos com
capitais privados cu estatais. nacionais ou estrangeiros.
Entendemos como correta esta posiçio porque. preservado
o monopólio, abr-e-se a possibilidade de tomar mais competitiva a
nossa ec:ooomia nos processos de intcgraçlo. Para que nio n::ste
c:h1vida, e essa posiçio enfaticamente defendemos, vamos apresentar _emenda aditiva ao texto governamental estabelecendo que o
niotiopólio do petroleo, flexibilizado e exercido pela Uniio, deva
se dar por in1ermédio de ~sa ~ e esta cmpn::sa já existe e
muito nos orgulha: a PETROBRAS. Nas telecomunicações, monopólio allpico e nio incluído no título da Ordem Econômica e,
sim, no que trata da compet&icia da Uniio, já flexibililJido em alguns- de seUs serviços. como ddiodifusão sooora, de sons e imagen5, admitimos a ampliaçlo das concessões para todos os setvi·
ços. mas ~m a manutençio das enqresas estatais EMBRATEL e
TELEBRAS.
ConsideramoS acertada a posição do Goveino Femando
Henrique Cardoso em preferir a poHtica de concessão à da pmo. e
simt'les privatizaçio quando munciou a manutenção da PETROBRAS e da TELEBRAS, cootrariando alguns apologistas do livre
mercado. É importanr:e que tal orientaçio não fique restrita ao
anóncio, mas que seja uma efetiva política de Governo. Estas emJ'ICSilS devem se constituir nos instrumentos do podcÍ' público para
celebrar contratos de parceria com o capital privado e empresas estrangeiras, dentro de uma nova visão de desenvolvimento. Privatizar a.s duas empresas. pelo volume de capital que demandariam.
al&n de volati.zar o seu patrimônío. implicaria fomentar a coostruçlo de novos monopólios, desta feita privados, sem o controle social c à margem do EstadoAs telecomunicações memcem uma abordagem i pArte.
Elas ~m d&sdobram.enr.os estra~gicos pam a democracia e o país
sobenmo por que tanto lutamos. O fluxo de dados e infonnações
está no centro da questlo democrática e da cidadania, e, também,
de qualquer pretensio AmOOemidade do. economia irasileira. Se é
verdade que para desenvolv6-las b.6. de se contar com a concon&cia de capitais privados c de capitais públicos de outros pafscs,
t.amb6m é verdade que pam man16-laa articuladas a um projeto democi:ático de desenvolvimento nacional. cujas conquistas sejam
n::vertidas universalmente à sociedade. o Estado não pode se fazer
ausente.
As telecomunicações oio se cingCm 1 questão ecooômica,
como ~tendem os "privatistas" de plantio que Dio conseguem
enxergar al6m de t.oxas de lucro, fluxo de capital e monopólio do
poder. Cinge-se, sim. ao tipo de democracia que queremos no futuro: aberta e tmnspareDle. cu privatizada e submetida ao jogo de
grupoa, das bolsas ou da especulaçilo rmanceira.
O Sr. José Fogaça- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO FREIRE- Com pm=, ruço V. Es'0 Sr. Joal! Fogaça- Em primeiro lugar, peço desculpas a
V. Ex• por interromper esse fluxo abundante e rico do seu discurso, mas é que V. Ex• acaba. de tocar num pooto que me~ extremamente crucial e importante no seu proDUnciamemo. e quero
ll!gistrar. vejo como uma das mais modernas e consistentes manifestações que este Senado já wviu a respeito do conjlnto de propostas, de mudanças, de iniciativas que vêm sendo feitas pelo atual
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Governo~ Não s6 cumpririlento V. Ex". mas aproveito a óportuiridade para fazer este regíStro enfáticO do que .acalxl de dizer. Ou
seja, quando o Governo opta por um sistema de concessões ele

não está,. de fato, prlvatizalido um determinado setor da economia
bmsilei.t'L A concessao nada ter a ver com as fonnas de privatização que até aqui eStaVam sendo encaminhadas. Quando se privalizoo a Companhia SidenírgiCa Naciooal, ela foi totalmente entregue a um grupo privado. Preço de aço náo é mais preço públioo,
não há controle sobre tarifas; está submetido inteiramente às regras
absolutas de mercado. O Governo não tem mais nada a ver com
aço no Brasil. No entanto, quando se trata. por exemplo, de telefonia, ou quando se ttata de energia elétrica, o Govemo opta por um
sistema de concessões. Isso significa que o serviço é público - e
isso está na Constituição, estA na Lei das Concessi5es-,. o interesse
ó público, o controle é público. A democracia se dá através da participação do usu6rio-cidadio e da sociedade. A en:qresa que presta
serviço. pode ~er estatal ou privada. mas tem que cumprir todas as
regras de exigéncia do mais relevante interesse público, o que significa dizer que, hoje, público não é s6 o que é esta~L Também

'uma empresa privada pode pteStar serviço público. E um novo
conceito, é um conceitO modema, e como vejo que V. Ex• abraça
isso com fliDJ.eza e com convicção, desejo cumprimentá~lo e faur
este registro~ com toda a satisf.ilção que me d6. em oovir seu pronunciamento. Obrigado a V. Ex•.

O SR. ROBERTO FREIRE- Senador Jooé Fogaça, agradeço o aparte de V. Ex•, que enriqueceu meu pronunciamento,
porque algo a que apenas flZ referência, V. Ex' aprofun<k>u: a
questão da diferença da opção feita pelo Govemo no caso de politicas de concessão e políticas de privatiuçio.- E lembrando um
dado que, boje, ê fundamental: não se trata do controle das comunicações. mas da defmiçio de que as comunicações têm que ser
públicas, mesmo que sejam exploradas pela ioiciativã. priv8.da,
Essa é a grande tr.msfonnação na rede pública. O mais interessante
é que esse conceito de público vem demibar a velha dicotomia
entm estatal e privado. Algo de novo, talvez, não tio novo, até
porque pode ser um resgate do que Mao. faloo, há muito tempo,
quando tratou da questão do pJ.blico. que era muito mais a questão
do interesse da comunidade., da coletividade, e menos o interesse
de empresa estatal, até porque ele imaginava, no flnal da sua uto-

pia conmnista. o fundo Estado.
A Srl Bencdita da Sllva- Permite V. Ex• um aperte?
O Sr. Artur da Távola-Permite V. Ex1 umaparte?
O SR. ROBERTO FREIRE- Pennitam-me terminar.
Acredito que com relação à questio do aço, Dio é que o Es~
tado teiJba que flcar fora. Eu estou aguanlando o resultado do jul~
gamento do Conselho de Defesa Ecooômica numa questão -relacionada com o aço, pois, na verdade, é impoxlallte a J:RSODÇO do Estado para evitar o monop6lio do grupo gaúcho GERDAU.
O Sr. Pedro Simon -Anulou.
O SR. ROBERTO FREIRE- Boa noticia: anulou! É a
presença do Estado, não faando preços, não exen::endo a atividade
diretamente, mas exercendo a regulamentação de mereado para
evitar dumpiug, monopólios, tudo aquilo que um mercado livre
pode trazer de destrutivo para uma atividade maii comPetitiva,
para uma economia melhO[' e mais livre.
O Sr. Artur da Távola - Pennite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO FREIRE - Eu estou aqui preocupado
com os 20 minutos.
A discussio concreta em tomo das propostas govemamen.
tais, iinportant.e em função mesmo de posturas adotadas pelo Prc.
sidente desta Casa, adotadas por Lidemoças do próprio Governo e
da Oposição, como a questão da Previdencia, deve ser melhor en~
caminhada. Não é cõmo pretendeu o Govemo: uma proposta mal
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elalxmt.da, uma proposta que não atenta que isso nio é mercban·
dising, que isso não significa problema de mercado. Ao contrário,
é algo que significa vida da cidadania e que, portanto. nio poderia
ser feito de forma atabe.Iboada. com açodamento e com visio tcc~
ncx:rata, muito próprio do Ministro da Previd!ncia. Isso tinha que
ser enfrentado, resguaalando não apenas direitos adquiridos. Tinha
que se resguardar o contrato social que gerava expectativas de direito. Poderiamos aprofundar a discussão desse assunto. já. que não
vai ser objeto de defmiç.ão imediata pela ~ em muito boa
bora. Eu admitiria até a sua retirada, nio apenas a desaceleraçio de
tramitaçio. Podetiamos iniciar. no Senado~ uma verdadeira discus~
sio sobre esta questio. com alternativas que garantissem a sua refoonulaçio; que, fundamentalmente, get3Sse tmnqiiilidade para a
cidadania brasileira; que, comp.llsoriamente. fez um CODlmtO com

a ~vidência Social.
O Sr.Arturda Távola- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ROBERTO FREIRE - Concedo o aparte ao Senador Artur da Távola.
O Sr. Artur da Távola - Senador Roberto Freire, não voo
levar o martírio do tempo conlnl o brilhante discurso de V. Ex1 •
Desejo apenas fazer o registro da qualidade da oonlril:uição. Oxalá
que o diSalrso de V. Ex• merecesse a meditaçio das chamadas esquetdas clássicas, porque é um discuiSO de grande contemporanei~
dade, é um discurso que não se afasta um milímetro da visão de
mundo de V. Ex1 , da luta e da coer€ncia dessa luta ao longo de
tantos anos. O Senado está bomado com o disrurso de V. Ex•.
Acredito que sio conlribuições como esta que farão, ao longo do
tempo. gradativamente. o Senado Federal se tnmsfOllllar no priDci~
pal centro de debate da vida nacional Particularmente, depois, expressarei.a V. Ex1 o tecx do meu inteiro eOI.usiasmO, ~ nio inter~
ro~lo e nio ultrapassar o tempo. Agradeço a V. Ex• a gentileza.

A Sr' Benedita da Silva- V. Ex• me concede um aparte'?
O SR. ROBERTO FREIRE - Com prazer, Senadora Benedita da Silva.

A Srl Benedita da Silva - Senador Roberto Freire. o seu
brilhante díscurso faz-me aparteá~lo. e o faço com muita pena.
potqUe estou acompanhando atentamente e sei da importinci.a do
seu conteúdo não apenas para a reflexão da esquenla brasileira,
mas como uma contribuiçio 80 debate político a respeito das mudanças necessárias no País, pAnl todos n6s. Eu não poderia deixar
de fazer o registro - posso nio concordar. porque a unanimidade
ignora a plutalidade, portanto, nio ajuda - e. neste momento. vejo
no discurso uma contribuição necessária para o debate nacional,
com a proocupaçio que sempre teve ao tempo do MDB. do PCB e.
agora. como PPS. Tenho acompanhado sua trajetória e -sOu testemunha da oontribuição politico-partidária da sua ooncepção ideológica ao movimento popular e democtático do País. Como conhe~
cedora da O['ganizaç.io do movimento de favelas no Bmsil, reconheço a oonlril:uição que pôde ser dada pelo PCB, A época, nos
debates políticos, nas organizações existentes nessas comUnidades.
Portanto, nobre Senador, parabeniw-o pela conlril:uiçio partidária
que V. Ex• tem dado 80 loogo da sua vida politica e sinto-lne bon~
:rada por ter sido uma de suas companheiras na Câmam dos Depu~
tados.~ Temos um debate profundo a faur, pooto a ponto, com relaçi.o ao conteúdo do discmso de V. Ex•. Considero oportuno também registnr a caminbada do seu Partido junto à Frente Brasil
Pop.tlar e a contribuição decom:nte, contribuição essa que CODli~
nuará sendo dada. uma vez que tal frente longe está de ser apenas
um momento eleitoral, mas uma oportunidade oferecida de unificar essas nossas concepções e_ faur ~la:;. evidentemente., um programa que pode agregar outras concepções e fazer desta Nação um
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país diferente. Agradeço a V. Ex• a chance que me dá de fazer este
aparte.
O SR. ROBERTO FREIRE - Nobre Senadom. eu é que
agradeço.
V. Ex• captou um dos objetiVos deste discurso, que é abrir o
debate no seio da esquenla. Realmente, fico constningido em alguns momentos ao ver a esquerda se furtar ao debate, uma esquerda que não tem qualquer responsabilidade com essa sociedade perversa que existe. Até pói:quC, historicamente. estamos tentando
mudá-la, lruiSformá-la. e alguns até tentam I<Voluciou!-ia. Duran·
te toda a nossa história issO fOi pretendido.
No momento em que se oferece a opolttlnidade de discutir a
mudança, mesmo que não tenhamos COD«ll:'dância com as propostas,. da discussão não podemos fugir, sob pena de flCiliDlos numa

posição conservadora e, em alguns momentos, a~ reacionária.
Este é-um dos objetiVos: despertar, para que nós, mesmo discordando, ofereçamos à sociedade a nossa alternativa. Nio podemos
é nos:transrcirmar em movimentos 00 contra ou dos "anastões"
contra a refonna. Isso evidentemente é um equívoco.
Esse é um dos objetivos. O oU.Iro é discutirmos no m&itO iu:
reformas que todos nós pmtendemos.
O Sr. Pedro Simoo- V. Ex' me pemrite Um aparte? ,
O SR. ROBERTO FREIRE - Com muito prazer. nobre
Senador Pedro Siinon.

-

---

--

0 Sr. Pedro Simoo - Peço inícial.mente ao prezado Presidente José Samey, cumpridor do Regimento, que entenda que estamos vivendo um momento histórico neSte momento. Lá se vio

quase 50 anos desde que o Sr. Prestes falou daquela tribuna. Cin·
qüenta anos depois, fala aquele que vem, seguidor das suas i~ias.
num outro momento e numa wtra época.. Enf.io, estamos aqui,
com muita honra e com muita alegria, vive-ndo um momento histórico do Parlamento brasileiro no Senado da Repjblica. Sou um admirador permanente de V. Ex.I, e V. Ex,.I sabe disso.
O SR. ROBERTO FREIRE- Muito obrigado. É reciproco.
O Sr. Pedro Simon- Sou uma das pessoas que vem acompanhando, ao longo dq tempo, ao longo da história~ a vida de V.
Ex11• Convivi com V. Ex1 no MDB, quando V. Ex1 , defendendo as
suas idéiãs, foi um dos grandes líderes da abertuta democrática.
Junto com V. Exa e Teotônio Vilela. percorremos os caminhos do
Brasil. E lembro- me, como se fosse boje, de quando estivemos
junto Iá em Fortaleza. Teotônio Vilela. V. Ex• e eu assistindo à saida do último JnSO politico- no Brasil. Exala.mente naquele momento de emoção profunda. quando Tcotônio foi ils lágrimas, estávamos ali, depois de termos perconido os cárceres do Brasil na
luta pela anistia.. Lembro-me de quando, junto com V. Ex.& e com
Teotônio. fomos ao ABC, de quando o Lula foi ~so, de como
nos misblramos naquela prnça metade soldados e policia1s,-Oieü.de
trabalhadores. E o TeolÕnio dizia: agora, a única alternativa que
temos é deixar este País, se nio vai aconteC.eru:ola cã:in1flcina aqui.
E o- Coronel, com muita grandeza, concordou em retirar os militares da praça e, conseqüentemente, os trabalhadores também saíram. V. Exa tem uma missão, um tmbalbo muito gra.tide prestado.
Relembro, e louvo V. Ex•, quando foram abertos os partidos polfticos e V. Ex• foi para seU partido mantendo conosco, que'ficamos
no MDB. o mesmo carinho, o mesmo respeito, a mesma amizade,
e continuando na mesma caminhada. Recordo-me de V. Ex• na
campanha para Presidente da República. E afmno que V. Ex•. se
estivesse em segundo lugar nas intenções de voto~ teria sido eleito
Presidente da República em lugar do Collor. O que conheci de
pessoas para os quais V. Ex1 era. o segundo candidato! Nio votavam porque V. Ex• era do Partido Conmnista, mas se identificavam com seu pensamento, se apaixonavam pela sua maneira de
expor, pela sua serenidade, pela competência com que V. Ex• fez a
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exposição. Realmente foi um dos grandes momentos da campaDb_a. V. Ex' talvez tenha sido dos que melhor dignificaram aquele
debate da campanha. uma campanha em que V. Ex• não Linha necban~ çle eleger-se Presidente di! República. Lembro, e
admiro, V. Ex• naquela caminhada da luto pelo impeacbment, da
luta da CPI. Quando nos organizamos, o Senador Suplicy e eu, lá
na Câmara e aqui no Senado nio queriam, nio admitiam a hipótese do impeachmeot. V. Ex1 foi daqueles que entenderam e most:r'al-noS a diferença que havia entre 1954, 1964, quando se crioo
no Congresso uma comissão que 'deu força para que o golpe se
consumasse, e o que estávamos fazendO aqui. V. Ex• esteve presente. Lembro-me da escolha de V. Ex•. quando assumiu o Presidenle llamar, em que nós fomos buscar um Lider na Câmara dos
Depltados. O Presidente Itamar Franco achou que o nome de V.
ExJ representava bem. Mas um comunista Líder do Governo? Sim,
em um Governo de coalizão, um Governo de entendimento, um
Govemo que representava o Brasil que tinha se dado às mãos,
através de praticamente todas as forças que queriam liberdade, que
queriam seriedade, que queriam austeridade. E V. Ex•. com muita-dignidade, com muita boo.radez, com muita seriedade, liderou o
Governo na CAnw:a dos Deputados. Lembro de V. Ex1 nessa riies·
ma posiçio que está tomando agora, para a qual precisa ter coragem - diz bem a Senadora Bened.ita. Vamos debater. Lem~me
de V. Ex.& em, oossos debates, nas nossas reuniões de Ministério
com o Presidente Itamar, V. Ex• se~ me chocava. E eu pensava: por amor de Deus, será que estou começando a ficar à esquerda do Roberto Frein::? Alguma coisa deve estar errada comigo.
Mas a fnmeza, a convicção de V. Ex1 em debater esta matéria é
da maior importância. V. Ex• está Imundo aqui um debate que pa~
Ieee alt4meDle positivo, bastante real, porque V_ Ex• está sendo
absolutamente sincero. O mundo mudou? O mundo mudou. A
concepçio que V. Ex• apresenta nào é rilais aquela que o Sr. Prestes. apresentava nesta Casa. N"'ao_é mais, porque o mundo é diferen- te. Mas tamb6m não 6 a liberal ultraliberal, como querem alguns.
HOje, V. Ex• está oferecendo a proposta de buscarmos o caminho.
Acho que V. Ex• está sendo absolutamente correto - vamos ser
sinceros- quando diz que o Presidente Fernando Henrique Cardoso está, na maior democracia, com o maior respeito, mandando as
suas propostas a esta Casa. Os seus Ministros estão falando com
todos e querem falar com todos~ com a CUf, CGT. PMDB, PDT.
PT, para debater com o coo}lnto da sociedade. N"'ao se ttata de um
ato de força. não se trata de medida provisória, não Se trata de fechar o Congresso com a Emenda Constitucional ~ 1, de 1969.
Nio bã nenhum tipo de pressão. Precisamos de 3/5 de aprovação
para mudar. Mas temos que ter a sinceridade de querer mudar. Diz
bem V. ExA: isso nio significa que há a obrigatoriedade de aprovar-se o Projeto do Governo. Ele poderá ser alterado, poderá ser
modificado. SignifJCa sentarmos à mesa para discutir. AiDda ontem falava eu, pelo telefone, com o ~idente da República, dizendo o·-que eu imagino. Penso que nessa hora devia haver um
gesto de grandeza. no sentido de o Presidente chamar as esquerdas. Devíamos chamar Lula, Brizola, AITaes, os vários ~
sentaules que integram as esquetdas, para sentarmos à mesa e de·
batennos, à busca de um pensamen10 comum. Não é feliz e não é
cormo dizennos que vamos volar contra e que nào vamos deixar
votar. Podemos debater, podemos divergir. A Câmara dos Deputados, no meu entender. equivocou-se quando impediu que o General Geiscl viesse de?atet' na Câmara dos De~tados uma emenda
sobn> a PIITROBRAS. O General Geisel foi Presidente da Repú·
blica. S. Ex• pode ter posições das quais divergimos, mas é um homem que para um. debate sério deve ser chamado. Por isso acho
que V. Ex• está trazendo um pronunciamento da maior importância, do maior respeito, e que, em cima do seu pronunciamento- do
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qual peço. de imediato, uma cópia, paill poder analisar -. po<l=mos estabelecer uma grande discussio e talvez aqui. no Senado.
iniciar o grande debate sobre o IJl01Dt.D.to que vive o Brasil e a humanidade em tomo da Wsca dos seus reais destinos. Meus cumprimentos. com o meu cariDho c com a minha amizade muito fraterna,. com o respeito que sel:llJR tive c ccoliiuo tendo pela pesença, pela açJo e pela ccmpetencia e seriedade de V. Ex•.
O SR. ROBERTO FREIRE -Senador Pedro Simon, eu 6
que agradeço as palavras de V. Ex•. Nio sei se é o momento. mas
quero dizer-lhe que retribuo bldo. cm dobro, o que sua figura e a
sua liderança tambán
!IOita miDha cami.nbada. Talvez. com mais tempo de vida pública, a oiUaÇio de V. Ex• serviu,
em vários momentOS. como lim iDcentivo.
Não se preocupe em pensar que V. Ex• está 1 minha esquerda. Não fico im•gin•ndo que alguhm possa estar mais 1 esquerda
ou mal• Adileita. Enttudo que ~etda signiftea mudança; o outro lado é cooservadoriomo. m.arDJttnçio do status quo. Podemos
até nã<i fa= mudanças =tas. não ter concepçõos mais adequadas, mas ficarmos pa:mdos. evidentemente nio é consentâneo com
quem se diz de Esquerda.
Costumo sempm pedir ao meu amigo Josh Gcndno que nio
se preocupe quando lhe dizem que é de Direita. S. &• é a Esquerda do · 'T. é o conttmpcrineo do futuro, 1al como qu""'mos ser.

-tanm

Vou coocluir mencioo.ando rapidamente o Governo Fernan-

do Heorique Caroo.o. Posiçlo equivocada. rrofwid.omentt equivocada; e eu diria mais: a sua ablaçio Dlo tem correspondência
com a sua postura DA campanha presideDciaL
Naquela campenh•, o Senhor Femando Heorique dava a dimensão do entendimento, do diüogo. mesmo cm :lllODlelltos diffceis. Em momentos de confroaro? que o eleit.ca.l sem.pre lraZ. Sua
Excelência demalStrava essa c&piCidade de enlebt:limeniO, particulamJ.ente com. o seu principal contendor, o msso candidato Luís
Inãcio Lula da Silva. Quando ing!ossou DO Govemo, mudou de
posição~ partiu para o confronto, tmtoo a Oposiçio sem nenhuma.
possibilidade de diálogo c perdeu, inclusive, momentos impnt.antes. Talvez, em um& única investida a uma questio socioeconômica. de atendimento dos iDtercsses da maioria, anuncia a desapropriação de 1 milhill de hectum, algo importante pua este País e
para nós. que lutamos há muito tempo pela refonna agrária. Perde::.e na luta contra a falsa Esquerda e os especuladores.
A tranqüilidade que o Presidente da República deve ter nesse momento é a de saber que setá parceiro'do CoDgresso. Sua Excelência não i~DJX'l'á ao Coog~esso as suas JefODili.S. terá de negociá-las e, com essa postum.,nio tem de estarbuscmdo o coofronlO,
mas sim o diálogo.
Precisamos estar abertoa paill eaoe diálogo; é o que propõe
o PPS. Não se tmta de CCIICa'dlncia, al6 paquo o Governador Miguel Ames já o demonstrou clanmente, sabomoc da poaiçlo de S.
Ex'. Tenho posiçio div0I8011te em telaçio l quelllio dos 11101101'6lios, da flexibilizsçio o do vúiu ootru. Mu devemos respeiti-lo
não apenas pelas suu id6iu, mu pelo seu proc:edimento do admitir o de9ate. e nio posiciouar-ac contra aem puticipu do diilogo.
E nesse sentido o 110110 projeto, com p:opostu no campo
uibutário e imaginando que este Pala nlo pcxlo cair na fllicia de
que temos uma alta carga tributúia. Temot aim uma p6asima distribuição de renda. Ji apte10Jtamol projotos no"" sentido l época
do Governo Itamar Franco.
Precisanlos rediscutir a oriaçio do 1mpo11D aobro Tranasções Fmanceiras, algo que foi juato porque iDcidiu fundamentalmente sobre todas as traosações que nio ~m incid&.cia da Receita Federal; txansações das contu-fantamw. doa ilicitos, transações da
economia infoni:ial, ti'ailSaÇÕM dos ricos que, neste Pais, aio pagam impostos.
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Queremos discutir a Previdêiiciá.. como eu disse, na proposta da coexistência de dois sistemas, respeitando o contrato social.
sem imaginar que este Pais pode fazer, vivendo em regime democnitico, uma ruptura de algo que sigo.ifica a vida de todos, de uma
hora pm:a a outra. com tecnicismo, mas entendendo sim que se
deve fazer, até polque, do ponto de vista demográfiCO, a sOciedade
brasileira exige um outro sistema. Só que nio agom, nio por problemas de caixa. mas por problemas estm~gicos. de uma Previdencia que seja bem melhor do que a que temos.
Sio propostas que estamos fazendo no campo da reforma
politica e da refOIIII& do Judiciário.
Lamento eu aio ter tido tempo de sustentar uma disrussio
nio do Judiciário, que boje assume uma postura evidentemente
agressiva em relação a um discurso do plenário desta Casa, equivocado, que deveria ser repelido pelo Senado. O juiz tem de admitir que daqui se pode fazer criticas, e o Judiciário brasileiro merece

critica..
Fizenios- ul:na ctftlcã" diferente, não a ligeira. maS a que se
aprofundava IUJm.a reforma -do JudiciáriO, cuja tentativa se deu na
Assembléia Nacional Constituinte, não apenas do controle externo, mas da democratização interna, da discussão de uma Justiça
que seja: mais ágtl. que atenda a todos os cidadãos, e não a Justiça
tamb6m dos privilegiados.
Claro que essa discussão tem que se aprofundar, não com
intimações ou com intimidações, mas com a certeza de que este
Estado brasileiro precisa ser refonnado.
Essa em allÚDha proposta.
Lamentavelmente, o tempo não foi ó suficiente. Mas há
algo que deve ficar claro: o Partido Pop1Iar Socialista quer ser
conttiOp!ll'âneo do futuro. &tendendo dessa forma. o Partido quer
participar da disa.Jssio ae 00100 poderemos construiÍ esse fub.Jro,
que não pertence s6 a nóo, mas nós, nesta Casa. podemos contribuir para a sua construçio.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ROBERTO FREIRE
.
DISCURSO PRONUNCIADO PEW SENADOR
ROBERTO FREIRE EM 31·3-95.
Senhor Presidente,
Senboms e SenbO<eS Senadores,
Em 1946, com o ap(>io de milhares de brasileiros e ampaill·
do em forte movimento democrático e social alimentado pela. vitória dos aliados sobre o eixo nazi-fascista, foi eleitO para ocupar
uma vaga nesta Casa Luís Carlos Prestes. cujo nome estA inscrito
dcflnitivamente em nossa hist6riL Pela primeira vez. subiu à. tribuna do Senado um homem decididamente identirtcido com a causa
socialista. fato por si s6 sig[aificativo pam a vida politica nacional.
Aô assumir também esta tribuna, e o fazemos com. emoção,
e na condiçio de representante do PPS. partido sucessot das melhores heranças democráticas do vellio PCB. teademos nossas homenagens a Prestes e a tantos outros companheiros que dedicaram
a sua vida, nas situações nutis advenas, à causa do povo lnsileiro,
A superaçio do atraso ecooômico e da mis6ria, enfun, à causa da
justiça.
.
Os tempos e as idéias são outros, à história cabe o julgamento de homens e ações, mas em nossa coo.duta como Senador
esperamos hoorar o nome daqueles que souberam colocar os interesses dos deserdados deste Pais acima de tudo. pautando-se sempie pelos principias da étiCa e da moralidade pública. Assumimos
a posturn. da continuidade e da ruprura: continuidade representad2.
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pela utopia, pela perseverança na luta por uma sociedade mais juS..·
ta e solidma~ ruptum. pela supemçio de concepções como as_ do

particlo único, do estatismõ como- cam.iDho -para o socialismo, -do
estado centm.lizado e da submissão da individualidade ao iil:Jp6rio
do coletivo.
-

Gostaríamos. ainda, no infcio deste discurso, de agradecer a
confiançã. em nós depositada pelos eleitoreS de J:iõsSo- eSta~ Pernambuco, que acreditaram em nossas propostas e compromissos
que nio foram assumidos em face de um pleito eleitoral apenas fu,em parte da nossa história pOlitica e de vida. Ni.O- pOaed&mos,
também. deixar de lem~ de no_~ ~o~eiros suplentes Valdemar Borges e José Aureo Bnldley - e dos militantes e dirigentes do PPS. fundamentais em nossa vitória. -- ------- -Manifestamos a nossa admiraçlo pelo companheiro de chapa Armando Monteiro Filho, leal, solidário e que muito nos ajudou na auzada política que resolvemos emptccD.der. Agradecemos
aos amigos e aliados da Frente Popular. liderada pelo Governador
Migu~I Arraés, que acreditaram na aglutinação das forças pollticas
e sociais visai:J.do recolocar Pernambuco na rota do desenvolvimento.
Assumir o mandato de Senado~- da República all1.e$ de ser
um privilégio é um desafio. Mas o fazeiDO!I com tranqOilidade e
determinaçio. pois aqui em última insi40Cia estalemOs trilhi.ndo
caminhos iniciados há vinle anos, quando eleito deputado i. Assem.bléia Estadual de Pernambuco. Para cá tnzemos ainda a experiência de 16 anos de mandato inintenupto na C4mam Federal..
onde pudemos ampliar nossos conhocimenlos sobre a realidade
nacional e onde aprendemos que nio existem soluções mílagrosas
para lrulsf<nmat" o Brasil na grande naçio que queremos - existem. sim. dodicaçio_. persist!nci&. diálogo e negociação pemaanente ~ interlocutores diversos que almejam o mesmo flDl.
O diá.J.ogo, possível de ser exercido por campos polfticos e
ideol6gicos diferentes. precisa da &ica e -da utopia pua forjar uma
nova naçio. Sem estas duas dimensões toma-se estéril e lesivo à
cidadania. e ao Pais.
Temos cõnSciBncia de que o Congresso Nacional nio é uma
instituição menoc na grande estratégia de operar as transfounações
que o Brasil tanto necessita. Constituído pelos mais diversos segmentes sociaiS, é no Congresso onde os: interesses nacionais meIhor se manifestam e se Rlsolvem. Na sociedade' nio baveri. ne-llhum pacto democritico de retomada do desenvolvimento sem a
chancela do parlamenro.
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de questiOnar,· inqUirir;· infOiinar-nos. Temos de zelar
pela Fcderaçio, funçio pmclpa de nosso mandato. O ato de aprovar a indicaçlo. por exemplo, de diietores do Banco Cenlral, embaixadores ou de ministros do Judiciário deve se converter em momenta de intensos debates e nio de solenidade oficial com o intuito de agradar ao Executivo e aos indicados.
Outras mudanças fazem-se necessárias. Se ~justo o Senado
manter a sua posição de Casa revisora das inúmeras mat&iaslegislativas ordinúiu, o mesmo nlo podemos dizer em n:laçíl.o às
emendas constitucíooais.
RefOIDli.S constitucionais atingem oecessariamenU: postulados federativos e todos sabemos que a representação intema e extema da F~ tem no Senado o seu fórum basilar. Historicamente, a tramitaçlo de emen~ _constibJcionais previa discussões
e seSsões Conjuntas do Conpsso Nacional. As mudanças ocorridas posteriormente, com o inicio obrigatório pela Câman. dos De-putados das emendas oriundas do Executivo, redundamm no alijamento, de fato, do Senado dos debales. Sua participação poslerior

b decisões ad.ot.adal na Clmara, como OC011'e atualmente, o coloca
sob presslo dos encamiuhamentos e quase refém da memória das
decisões dos deputados.
Convém mssaltar que tal distorção é fruto do bibridismo da

no_ssa Constj.niiçlO que mm~m estrutura parlamentarista apesar
da vitória do presidenciafuuno na Assembléia Naciocal Constituinte_._ ~ferendada posteriormente em plebiscito~ Uma outra grande
distorçlo_. e constantem.CDte consttangendo as relações entre Executivo e Legislativo. é a Medida ~isória. instrumento típico -do ·
parlamentarismo.
.
,
Este quai!ro de contradições P=isa ser sanado. À república
é presidencialista c a Constituiçio deve melhor se adequar àquele
regime. O Senado, por sua voz. nlo pode sob pena de sucumbir ao
peso das decisões da Câmant•. mmter-se como mera Casa revisora
de ~ndas con.stitucionais...
Assumimos o mandato de Senada conscientes de que a
Cãsa tem papel inestimtvel a rumprir no processo do desenvolvimcnto nacionaL É decisiva na busca. da vetdadeira íntegmçio_. tJo
=!amada por meu Pemaml:uco e pelo Nordesle, em pa!ticular, e
pode ainda se oonstiblir no v&tice para impedir que a integração
ao mercado mundial, e em especial ao Mercosul. se faça apenas a
partir dos estados desenvolvidos do sul~ do sudeste.
Senhor Pmside~
Senhoras~

Senhores Senadores.

As dificuldades, as distotções. os equívocos e, porque nio
--: Nas áltimu: eleições presidenciais, por contingências polítidizer, as próprias mazelas do Congresso nlo sio sUficientes para cas e por nossa opçio socialista, integramos a Frenle Brasil Populbe retirar a pn:nogativa de agente por excelencia das ltlldauças. E lar que lançou Luis hW:io Lula da Silva APresidSncia da RepObliacreditamos estar a{ uma das taiefas do novo Congresso: anto-re- ca. Como Dio concebemos a hkl6rla como a história do vencedor,
fotmar·se para ser contempcdneo do Pais que emergiu das álti- temos convicção de que a campanha ~qual participamos contrimas eleições.
·
·
buõr .J:Ua o aprofinyl•nymtQ da questlo democrática em nosso
A auto-reforma do Congresso, no nosso caso. começa pelo. Pais o para mantcr·viva na ordem do dia a bandeira dos excluidos,
Senado. Acn>ditamos que a Presi~ncia desta Casa ji deu passos da justiça social, da ttica e da momlidade póblica, embora nos fali.mportantes nessa direçlo ao instituir gruPJ de trabalho que ali- tasse cano ainda nos falta um projeto alternativo sistemáticO e
nhava propostas referentes aos aspectos admini.stntivos e ao pro-- viáveL MU a ~ chegareDJQt.
cesso legislativo. Nio podemos tolerar mais incftci8nc:ia e nem o
_O msultad9.das umas,. que Dão questionamosy colocou·nos
fato de que as atividades-meios preponderem sobre as atívidades~ objetivamente no campo da oposíçlo aoGovemo Femando Henrifim. O Senado nio pode se cooverter em inst&ucia do pensamento que Cardoso. Nio que nlo o com:ideramos democráiiOO, mas pore da conduta burocníticas, do avesso à criatividade.
que o nosso campo-. de alianÇ4S foi outro. sitUou-se Inais à esqucn:la
No Senado é hora de trabolhar mais. E estamos certos de no espectro ideológico.
que nesta retomada contaremos com o apoio decisivo dos senhores
Quando asaumimos a postura de oposicioniStas, em nenhum
Senadores e do competente funcionalismo da Casa.
momento admitimos fazer o jogo da desestabiliz.a.çlo. Ser oposiNos aspectos de procedimentos políticos, o Senado ptecisa. ç1o no contexto de um governo democrático significa aceitar U reousa.r. assumir com m.ais coragem suas respoosabilidades oonstitu~ gras do jogo e dentro dele tentar modif1car ou mesmo reverter exclonais. Suas prerrogativas nio podem continuar como meros ri- ---pectativU. NãO- participareDliOG de nenlium bloCo sistemático de
tua.is- temos de exercê-las em toda a sua plenitude. Nio podemos oposiç.lo ao Governo, A esquerda cu à direita. Querer inviabil~
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governo no presidencialismo, o qual no plebiscito não foi nossa
opção, parlamentaristas históricos que somos, é grave equivoco
político e incentiVa concepções -golpistas, infelizmente tio presen~
tes na política nacional. Queremos, isto sim. coliStiUii' ã~dade da
esquetda democrátiCa e- cóift- C:le buscar as melliores altcmativas
para retirar o Bmsil da crise secular em que continua mergulhando.
Conceberemos a exist!!ncia de posições políticas Aesquetda
e à direita.. referenciais que tantos teimam em negar. Quando o oegam de boa fé o fazem pela crise de identidade que a todos atinge
e que é bem própria de perlodos de tra.nsfon:n.a.ção como o viven·
ciado hoje no mundo. Quando ~má fé, para confundir e melhor
manter a dominação.
Apesar dessa nossa visão, negamos o maniqueísmo, a luta
entre o bem o mal: a época das verdades absolutas acabou. Um
exemplo de nossa posição: emendemos o PSDB e o pt6prio Presidente Fernando Henrique como integrantes do campo da esquerda.
EspeiiiDOS, no entanto, que tal compromisso históriCO= se alargue,
sob pena de se dissolver em um esquema de alianças que só beneficiaria o neoliberalismo e aqueles que se apropriaram do Estado
brasileiro. A nossa a.çãD oposicionista estará d.emárcada por este

universo político.
.
Por várias décadas. ainda na condição de membros do'Partido Comunista Brasileiro, fonios ao.iSado, sobretudo por franjas
das esquctdas brasileiras mais radicalizadas, de "'fonnisw. E o

scmos porque acreditamos que s6 através da revoluçio processual
e democrática se pode transformar o mundo. Desde a dec~
de março de !958, quando Giooondo Dias- de saudosa memóriajunto com rutros líderes comunistas iniciaram O re_sgate para o w-;
cialismo da centralidade da questão democrática, o PCB Optou pelas reformas.
Compreendemos que o caminho das mudanças e da construção do socialismo eQl nossa pátria passa pela democracia, pela
convergência de amplas fmças sociais, pelo exercício-da cidadania
que s6 consegue exptessar~se plenamente em completo regime de
Iibetdade. A nossa revisão crítica há décadas abandonou atalhos e
deixou de cultuar as vanguardas ou lideranças carismáticas. Mudar
é obra da gmndc maioria e não de pwcos.
Apoiamos decididamente as reformas de base à época de
João Goulart e articulamos e participamos da-grande frente política,. tendo ao centro o MDB, resistimos à ditadura sem cair no desespero do confronto armado; levantamos as bandeiras da anistia,
da constituinte e das eleições diretas ainda em 1967, em nosso ~
Congresso; participamos do Colégio Eleitoral que viabi.l.izou a superação da ditadura; colaboramos no processo constiblinte, momento maior da cidadania> defendemos c nos empenhamos no
frustmdri -esfcxço da revisãO coostitucional; agom, somos sem
medo pela reforma democrática do Estado brasileiro.

A reforma do Estado, em alguns aspectos consubstancia na
propostas governamentais, não pode ficar restrita ao chamado aparelho estatal. à máquina burocrática ou quando muito à ordem econômica como ptet.endem alguns segmentos liberais que creditam
unicamente ao Estado todo peso da crise brasileim e teimam em
apostar oa primazia absoluta do mercado sobre todas. as outras instâncias, crentes que são do feitiche do mercado livre.
'
O debate das reformas seri. o momento adequado pam. sepultar de vez as concepções do estado máximo ou mínimo, dos
equivocas profundamente ideologizado se que sempre se colocaram em oposição. O Estado, historicamente fundamental na construção das bases da modema sociedade industrial brasileira, encerrou o seu ciclo em esferas que agora demandam também a competência da iniciativa: privada. Mas precisa ter elasticidade e presença
efetiva em áreas como saúde. educação, segurança pública e também em certos processos econômicos, em alguns com parceria e
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sob o seu controle, e em outros com presença ativa., principo]menle
aqueb que tangem as fronteiras da ciência e da tecnologia .
. . Queremo$ as monnas politica, previdenciária. flsca~ InDu·
tária, patrimonial e dos T~s Poderes en.tre outras, como também
não abrimos mão da possibilidade de conceber um novo papel do
Estado no desenvolvmenlo de politicas de rcestruti.II8Çlo econômica e social e de integração nacional como pressupostos para uma
iserçio competitiva e soberana do Brasil nos mercados regionais
que tendem a se consolidar com a globalizaçio &. econaniL Afinal, Estado eficiente e mCrcado com mecanismos de regulação social nlo se excluem; complementam-se.
Exoewados o PPS, PSDB e algumas lideranças do PT, o
Cll'O que alguns setorcs de esquerda cometemm por ocasiio da revisão constitucional, quando assuimiram posição conservadora.,
nJo pode ser repetido agora, em 1995. Nilo admitir a
do
Estado que entre nós foi privatizado e que amou p-epooderantemente na manutençio dos privil~gios ~ no mínimo, do ponto de
vista da esquerda, um paradoxo. Queremos um Estado eficiente,
publicizado de falo e que coosiga contribuir para o rompimento do
círculo nefasto da exclusão social e do atraso econômico. O Estado que ai está. e a sociedade perversa na qual se insere não fcnm
por n6S-cOnsi:ruidos e nem por nós slo aceitáveis.
Nesse sentido, consideramos ser necessária a nossa participaçio no processo de reformas em marcha. anunciado pelo Gov.erno. No arual estágio da vida politiCa -nacional nio existem em
qualquer partido e na sociedade projetas ou programas prontos e
acabados, alternativos ao de Fernando Henrique Cm:doso. E esta
·não~ uma questlo nanmU. Pelo contrário, leva a sociedade à perplexidade e coofunde a caracterização de quem ~ situação oo. oposição no espectro p:JÜ:tico. Temos de entender que:~ a partir da
agenda de mudança do executivo que pod.eremos divergir, buscar
novas saídas, afumar posições. Colocar-se em trincheira contrária
ao processo de refcnmas, obstruindo-as a qualquer custo oo meramente reagindo? antes. de um erro político, ~ arrem.eter·se contra a
sociedade que ji se decidiu pelas refcrmas.
Nunca ~ demais lembrar do processo constiblintc. A esquerda s6 saiu do isolamento quando resolveu negociar suas propostas
amplamente no Congresso, garantindo _uma Carta Magna mais
progresSista que a entio amJnciada. Se não participarmos poSitivamente das reformas em marcha elas ocorreria e, o que é pior, talvez descoobecendo as nossas principais bandeiras. A hora não é de
ampliar o campO de adversários; é de aprofundar as convergências.
Incentivar a criaçio de bloco político- coo.tta as refonnas seria um contm·senso. O PPS está disposto a participar de eucontros
e debates. em especial com o campo da esquenia. para formular
propostas no sentido de reformar o Estado brasileiro. Mas se nega
a fortal.eoer qualquer movimento que vise conservá-lo.
Neste final de século experimentamos uma transfonnação
sem precedentes na história mundial Somos contemporineos de
uma intensa revolução técnico-científica que perpassa em escalas
difeECDCia.das todos os países e CODtinentes e, também. 00 prenún~
cio do fim dos estados nacionais e talvez do fllD da própria sociedade induslrial do trabalho, alavancas que confcmnaram o atual
padrio de desenvolvimento. Os- megablocos regionais são uma
IOalidade e a agilidade de uma eoonomia já nJo t dimensionada
pela velocidade do produto e, sim. do estoque fiDJIIlCOiro btutal
que paira sobre o mundo, medido em trilhões de d61ares e com capacidade para gerar invelitimentos ou crises.
As tele<:omunlcações, a inf<>DMtica e a infcmnação eatrublIlllll easa revoluçio. As rodoviAs de informaçio cruzam o mnndo e
oceanos e redes plurais e muodiais como o IIIIemet colocam o homem. o cidadio frente a realidades ~ então inimagináveis. A informação se rebelou e o Estado nio pode coo.trolá-la como fazia
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sob a. velha bitola do estado nacional, quando tinha poder de cer~
cear a circulação de pessoo.s, bens oconômicos e até idéias.
EntretantD, se reconhecemos a globalízaçio nilo a mistificamos até porque ela. sozinha, sem a aluação da politica. da cidadania, de estados democráticos, riãõ pOderá resolver os graves problemas sociais que afligem a civilizaçio por séculos. Mas temos
de admitir uma verdade: a revolução t6cnico-cientffica e o seu im:-

versível processo de globalizaçio, com seus impactos positivos e
negativos a nível das nações. integra4ores e desestrublm.dores ao
mesmo tempo, afetam todas as esferas'da vida- os paclrÕes de tra-

balho. as relações sociais c de familia. a edueaçio, as fonnas de lazer e expressio artísticas, a cultura, os processos de orga.nizaçio e
administração nas empresas e instituições públicas e privadas.
Ainda que omitos julguem um pll'&.doxo, este movimento descortina grandes oportunidades e ofcmce possibilidades de efetiva integração com cooperação· e solidariedade: e também de reestruturação da .ordem_mundial. Possibilidade de vencer o desafio já muito
bem assinalado pelo vice-presidente do Conselho de Estado cubano Carlos Lage, qual seja, o de superar a aluai globalizaçio da

fome e da mis&ia.
- ---A globalização para os neo-liberais e assemelhados ~ o resultado e a vitória do livre metcado, um fetiche cuja simbologia é
coostantemente recriada para se consolidar como verdade absoluta. Para. nós, um momento rico e decisivo da história da humanida~
de, condicioilador da integmçio mundial, mas que demanda esta~
dos mais ágeis e democráticos, capazes de sozinhos ou regi01l1ll·
mente intervir, disciplinar, regular mercados. Sempre em nome da

libe!dadc, do homem. da cidadania.
Senhor Presidente.

Senhoras e senhores senadores;
Reunida mcentenm.ente em Brasilia. a Executiva Nacional
do Partido Popular Socialista entendeu que a refonna constitucional é uma necessidade. Nio é verdade que a Constib.liçlo brasileira, democrática e comtempodoea no campos: dos direitos e das
garantias da cidadania e detentora de importantes avanços no
campo social e dos dm:itos difusos da coletividade, seja obstáculo
às transformações de nossa estrutura política. ecooômica e social.
Mas alguns óbices existem e mudanças se impõem de forma a melhor confon:nar o nosso aparelho para fazer as novas realidades do
mundo.

Na ordem econômica os pntos agendados pelo Governo co-locam em discussão o novo conceito: a flexibilidade dos mopólios.
Parte o Governo da convicção de que o Esla.do demanda outros
mecanismos de captação de recursoS, ãssegurando-Ihe novos padroes de investimentos e fortalecendo sua atuaçio em úea de fronteira tCCJlOlógoica, e que por isso- neiCcssiiarla -de ·abertuni dos monopólios cm associação, pai'Ceria, concessões e contratos com capitais privados oo. estatais, nacionais ou estrangeiros.
Entendemos como caneta esta posição porque preservando
o monopólio, abre-se a possibilidade de tomar mais competitiva a
nossa economia nos processos de intcgmçio. Para que não reste
dóvida, e essa posição enfaticamente defendemos. vamos apresentar emenda aditiva ao texto govcmameDtal estbeleoendo que o
monopólio do petróleo, flexibilizado e exercido pela Unilo, deve
se dar por intermédio de empresa estatal e esta já existe e muito
nos orgulha-a a P~. Nas tclccoDlllnicações. monopólio atípico e nio inclui:ildo no título da Ordem Bcollômica e, sim no que
trata da compct!ncia única da União, ji flexibilizado cm alguns de
seus serviços como radio-difusão sonora, de som: e imagens admitimos a ai:npliaçio das concessões a para todos os serviços, mas
com a manutençio das empresas estatais Embratel e Telebris.
Considcrunos acertada a posiçio do Governo Fernando
Hemiquc Cardoso em preferir a política de concessio A da pura c

Abril de 1995

simples privatização quando anunciou a manutenção da Petrobrás
e Telebrás, contrariando alguns apologistas do livre mercado. É
importante que tal orientação não fique retirada ao anúncio. mas
que seja uma efetiva politica de Governo. Estas empresas devemse coostiruir nos instrumentos -do Poder Público para celebrar contratos de parceria com o capital privado e empresas estrangeiras,
dentro de uma nova visão de desenvolvimento. Privatizar as duas
empresas, pelo vOlume de capital que demandaria. além de volati:mr o seu patri:m&.io, implicaria fomentar a construção de novos
monClp6lios, desta feita privados, sem controle social e à margem

do Estado.
As telecomunicações merecem uma abordagem à parte.
Elas têm desdobramento estratégico para a democracia e o País soberano por que tanto lutamos. O fluxo de dados c in.fonnações
está no centro da questão democrática e da cidadania e também, de
qualquer pretensão à. modernidade da economia brasileira. Se é
verdade que para. desenvolvS.-Ias há de se _contar com a concorrência de capitais privados c de capitais públicos -de outros Países.
também é verdade que parn mantê-las articuladas a um projeto de_.moc:rático de desenvolvimento nacional, cujas conquistas sejam
revertidas universalmente à sociedade., o Estado não pode se fazer
ausente:
As telecomunicações não se cingem à questão Cconômica
como pretendem os ''privatistas11 de plantão que não conseguem
enxergar al6m de taxas de lucro, fluxo de capital e monopólio de poder. Cinge-se ao tipo de democracia que queremos no futuro:
aberta c trans~nte. ou privatizada e submetida ao jogo de grupos, das bolsas c da especulação fmanceira.
Por último, tendo cm vista as implicações estratégicas das
telecolllUJ]Ícaçôes e do petróleo para o fubJro do Brasil, consideramos que toda disalssão visando tomar mais transprul::ntes as propostas e a própria visão futura destes setores, o que facilitaria o
prcx:esso de articulação c negociação política, seja. feita defmindose desde logo as fonnas institucionais da flexibilização. Considera.rilos imprescindível, por outro lado, que toda regulação constitucional seja feita por Lei Complementar.
Quanto à mineração, o solo brasileiro é patrimônio da nação
e nio pxie se converter em reservas estratégicas de valor e de
mCIC8.do para grupos privados ou estatais. Com exceção das áreas
de fronteira e das teiTaS indígenas, e por concessão da União, devemos permitir a presença do capital privado na exploração do
subsolo. Em IOdas as concessões deve ser fiXada cláusula de caducidade dos contratos.
Em relaçio l distinção cnttc empresas brasileiras c _de capital nacional somos favoráveis às propostas encaminhadas pelo Governo. Se distinção houver- c pode haver- ela não deve constar
do texto constitucionaL Medidas protecionistas são -coojunruralmcnte adotadas em políticas econômicas de qualquer país. Nós já
tivemos uma {M)Iítica protecioniSta de caráter geral e até de longa
pemum&lcia no tempo, fruto que era do modelo de substituição de
importações. Nio se distinguia origem do capital. Exemplo recetlte de tal política nos é dado pela proteção à indústria automobilística brasileira. toda ela de capital estrangeiro. Proteger ou conceder bencftcios a empresas ou se~ econômicos, repito, independentemente da origem de capital, é algo que pode c deve ser
feitO' de acordo com os interesses públicos ou nacionais. mas põr
intenn«tio de legislação ordinária.
Nesse campo, visando melhor aparelhar o Eslado, precisamos, isto sim, é de uma modema legislaçio anti-truste, anti-dumping e anti-monopolista e ainda de mecanismos institucionais que
possam fazer frente às politicas protccionistas e de retaliação económica de cutros países.

a
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É incompreensível o adiamento por parte do Govemo da~·
forma tributária e fiscal. Ela 6 essencial não apenas· para que tenhamos uma maior justiça fiscal, afumando-se pos princípios da
capacidade econômica do contribuinte, de uma melhor distribuição da carga tributária, da progressividade e de uma maior eficiência e operacionalidade do sistema. Eles devem ser implementados
ampliando-se a carga tributária sobre a ~da. o petrimônio e o lucro, desoner.mdo-se a produção, isentando-se a exportação e, principalmente, buscando-se reduzir drasticamente a incidência dos
impostos índiretos. Além destes aspectos não devemos perder de
vista a imperiosa necessidade de se ampliar a capo.cidadc: de fmanciamento do Estado.
Um outro aspecto deve ser salientado. É verdade que temos
excessiva quantidade de impostos, taxas e contribuições. Também
é verdadeiro que nossa carga uibut.lria é- mal distribuida, gemndo
graves distorções econômicas e sociais. Entretando, não podemos
ser en_volvid~ na falácia de que a carga tributiui8. brasileira seja

elevada. Ao contrário, em Ielação ao PIB é baixa e. entre nós, o
quadro se agrava quando sabemos dos generalizados e impunes
pnx:essos de fraude e sonegação.
Se tudo isso nio bastasse para não adiar mais a reforma riScal. poderiamos lembrar que ela é pressuposto para o SUce!60 do
plano de estabilização econômica do Govemo.
O Partido Pop1lar Socialista, no campo fiSC&l. há muito
vem defendendo a criação de um imposto que consiga tributar os
que esba.qjam riquezas em transações sem nenhuma incidência fiScal e os setores informais da ecooomia. E esse imposto existiu - o
Imposto Provisório sobre MovimentaçW Fmâilcêira (IPMF)- e

ele foi de largo alcance, ~servando salários. inClusive atingindo
até mesmo operações ilegais e contas fantasmas. Aperleiçoa.ndo-o
e dando-lhe caráler permanente ele pode voltar e é nossa íntenção
apresentar proposta neste sentido. Ela consistiria, em linhas gerais,
na mesma sistemática do IPMF, com duas outras defmições: diminuição da alíquota tomando por base patamares de uma economia
estável não inflacionária- e a restituiçio quando da declaração do
Imposto de Renda de até 50 por cento do i.nposto pago.
São muitas as vantagens do imposto -que _defendemos, entre
elas a de tributar todas as tr.ulsações fma.nceiras e a economia ÍDformal. a de afiançar a justiça flSCal ao compensar na contribuição
previdenciária o imposto pago pelos assalariados e aposentados de
até 1Osalários mínimos e, principalmente. a de explicitar o real cadastro dos que devem declarar o lmp:>Sto de Renda _e que o farão
para se habilitar à restituição. Some-se a ·estes benefícios a sua fá-_
cil operacionalidade, tendo em vista o al&o grau de infonnatização
do sistema fJ.U3.Dceiro e, ainda~ a garantia do fluxo contínuo de recita para a União.
Não podemos retroceder no que na Assembléia Nacional
Constituinte roi um avanço. O siStema tnõutário e fiscal, então
aprovado, iniciou um processo de _descentralização com maior
transferência de recursos aos estados e municípios. Essa politica
de descentralização deve ser ampliada. mas. sem deixar de alterar
as atribuições e melhor defmindo as competências boje em grande
parte concorrentes entre o_s vários níveis de GQV_erno~ Deve-se nesw
te sentido sempre buscar o fortalecimento do poder locai: onde os
cidadãos vivem e melhor podem ex.ercitar os seus direitos.
Uma discussão interessante quanto à competência de instituição de impostos é aquela que se encaminha para atribuir aos
municípios lOdos os ImJX>stos que se refuam à propriedade. Incluiriam, além do IPTU e do imposto sobre- a transmissãci interVi vos. a
trans~ão causa-mdrtiS, boje de competência dos Estados e do
DistritC' Federal, e o Imposto Territorial Rural - ITR, boje da
União. Sobre esse último bá uma polémica a ser resolvida e creio
... periência nos aponta o caminho: ele não é instrumento de
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reestruturação fundiária. finalidade para a qual foi criado. Revew
lou-se nesse sentido ineficaz e comprovou que a reestruturação
fundi!ria só se faz pela intervenção Estatal e por in<ennódio da reforma azrária.
Não devemos, tamMm, procrastinar mais a aprovação do
imposto sobre grandes f0l1Unas, projeto do então senador e atual
presidente da Repllblica fernande Henrique Cardoso.
Por fun. estranhamos a intenção do Governo em prorrogar a
vigência do Fundo Social de Emergêocia. Esse instrumento justificoowse 110 quadro do Govemo Itamar Franco, produto de uma situação politica atípica, mas tomà-se indefensável quando adotado
por um govemo recém eleito, legitimo e democrático. e que tem
por obrigaçio buscar soluções definitivas e não emergeociais.
A política ~videnciária precisa experimentar profundas alterações. A refonna em questão, entretanto. deve ser encaminhada
com extremo cuidado. Não se pode ter a veleidade de se imaginar
uma ruptum de sistema, que envolve toda a cidadania e por isso
mesmo a mais polémica de todas as Dllldanças, com açodamento e
sem justa tmnsiçio.
E foi isso que ocorreu com o Governo -ao enviar: ao CQDgresso proposta de emenda mal elalx>rada, envolvendo matérias de
dispositivos diversos, próprias de um "pacote 11 e não de uma reforma constiblcional, e que acaboo. alterada. corretamente. pela Comissão de Constintiçao e Justiça da Câmaxa dos Deputados.
O Governo não pode entender a decisão da CCJ como uma
derrota. Afmal. querer aprovar matérias originadas no Executivo
sem aherações não é política de parceria e, sim, de confronto. A
insistir nesta tese. o Executivo experimentará, certamente, novos
dissabores.
Creio que o Govemo_deveria retirar a sua eme~da da Previdéncia e iniciar um amplo processo de negociação com os Congressistas visando a retomada da matéria sob novas bases técnicas
e políticas.
Em nossa opinião. qualquer reforma do sistema terá de considerar alguns pressupostos. O primeiro. e como não poderia dei- x.ar de ser, o xespeito aos díreitos adquiridos. O segundo, o respeito
às espectativas de direito :consubstanciadas nos contratos sociais
que compulsoriamente todos os trabalha9ores frrmara~ com aPrevid6ncia Social. Isso significa dizer que o nosso posicionamento
contempla a coexistência transitórias e longa de dois sistemas. O
atual, com as suas regs;as de tempo de serviço para a aposenladoria.. abrangendo todos os trabalhadores ma contrib.Jintes. E o novo,
combinação de idade e tei:npo de contribuição, a vigorar para os
que ingressarem no mercado de trabalho e se tomarem contribuiu.
tes a partir de sua vigência.
_~ A coexistência de ambos não elimina a posSibilidade de se
criar mecanismos de incentivo e eslÍmlllo para ingresso dos integrantes do atual sistema no novo modelo. garantida a livre opção.
E isso seria uma novidade. Já foi adotado quando implantoU-se o
FGIS e crioo-se uma dualidade com o antigo sistema de estabilidade.
Essa é a transição possível em um regime democrático e
qualquer outta. que desrespeite conttatos sociai~ vigentes, certamente será derrotada.
Além disso defeodemos o texto: constitucional que vincula
os beneficies que substituam salário de contril:x.lição ou rendimento do trabalho ao salário mínímo. A universalização do sistema,
avanço social inestimável ao integrar trabalhadores rurais. deve
continuar e ser ampliada. defmindo-se que todo e qualquer cidadão. ou cidadã. independentemente_ de ter contribuído e que comprove não possuir meios de prover a ptópria manutenção ou de têla provida por sua fiunHia. e ao atingir a idadC: de aponsentadoria
determinada pelo novo- sistema, deve receber beneficio não inferior-ã um salário mínimo. Lembramos que essa garantia não deve
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ser questio de assist&.cia social. É um direito previdenciúio que
além de conferir cidadania vem propiciando, como demonstram as
aposentadorias dos trabalhadores rurais, uma efetiva e exitosa política de renda mínima.
Creio que a refomia da Pnwi~ncia deveria ~_pejo
fim dos privi16gios e, a(. nlO se cabe falai Cm cxpectl.tiVas de di-
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Nio há qualquer relaçio entre alienaçio eleitoral (voto
nulo, abstenções), subproduto que existe em todas as democmcias

do mundo, e o volO farultativo. Da mesma forma, nio se pode dizer que o voto 6 de melhor qualidade onde ele nlo 6 obrigat.ório. A
diferença entre a democracia americana, onde o voto 6 facultativo,
e a democracia belga, onde o voto é obrigatório, é que neste áltimo
pais o poder poUtico tem delegação de toda a cidadania, enquanto
nos Estados Unidos uma fnflma minoria se mpresenta no pcxler.
A cláusula de excluslo apresentada eDJ.re nós, nos limites de
3 Ou 5 por cento, seria o antidoto 1 fragmentaç.lo partidária. AplicanOO.se o crit&io pt'O?J5to em qualquer dos seus percentuais, teríamos na atual Câmam dos Deputados, s6 para exemplificar, oo
minimo oito partidos. Seria inócua, portanto, para este fim, mas
não para o que realmente querem., que 6 impedir o amplo plumlismo democrático e a rcprcscntaçio das tnin.oriu. engessar a representaçio polftica cm tomo dos grandes partidos e banir do debate
nacional COirentcs. de pensamento que, mesmo minoritárias, afllmam ~ias que podem ser conremporineas do futuro.
Imaginem essa cláusula de exclusão em 1979. Talvez nio

reitos mas apenas em respeitar os direitos adquiridos. Somos pelo
ftm das aposentadorias especiais, ressalvadas apenas aqUelas refcrentes: às atividades insalubres e perigosas. É iDadmiss(vel imaginar a mudança do sistema nlo extinguindo as aposentadorias espe-ciais pagas pelo Tesouro cu Previd&lcia, deDI..re outras, a ptrlamentams., jornalistas, a profeS&OieS univenitários e a proflSsionais
que mesmo trabalhando em empresa com atividades insalubres c
perigosas a elas nio se submetem diretamcnte.
Apesar de omissões, queremos cxtemar a nossa satisfação
ao ver, na proposta do Governo, o· ftm du aposell1adoriu cspeciais de parlamentares, janalistas e professores. Em relaçlo a esta
últim,i categoria, excetua:damos os professores primários pela natureza da atividade,dcsgastate para. si e com possíveis implicações
pam o desenvolvimeoto da criança. e que por isso devem perma- tiv6ssemos hoje o Partido dos Trabalhadores como força begemônecer como bcncftciárioS da aposentadoria após vinte e·cinoo ãuos nica da esquerda.
de efetivõ-eXeracio de funçio de magist&i.o.
Quanto ao dito voto distrital misto, recorremos, pela sua
Julgamos equivocada a idcía de unificar a idade enlic ho-. concisio, ao que nos diZ o profeSSOl" Renato Lessa, da RJPERJ:
mens e mulheres para efeiro de aposentadoria. A dupla jomada de "Antes de bldo, uma questio de nomencla tum. Todos os sistemas
trabalho da mulher, e nio adianta fugimlos a esta realidade, em.bo-- -- eleitorais, por defmiçio, são distritais. Em todos eles, eleitores
xa desejemos modificá-la, )lstifica a continuidade da diferenc~ classificados em circ:unscrições eleitorais t&n prenogativas de esainda ~e dimimlida em n:lação ao patamar vigente.
colher representantes. Duas caracterfsticas centrais, no entanto,
É ainda inaâmisSiVel o retrocesso antideiJJOClttico ptetendi- distinguem os sistemas eleitonris: a magnibJde do distrito - isto é,
do pelo Governo. expresso na emenda 1 Coastib.liçio de nt:imero o númenYde representantes que elege- e a fórmula de tra.nsfonna21. ao dispor como de competência privativa do Presidente daRe- ção de yotos em cadcims. que pode ser majoritária :ou ~
pública as leis de custeio da seguridade sociaL Rctimr do Congres- nal. O que se convenciooou chamar de voto distrital. misto ou
soa iniciativa de leis nessa matéria~ fruto de concepçlo-aUtoritá- p.uo, ariano. venemelano ou britânico é-, com efeito. o sistema
ria que, entre nós, só prevaleceu em constituições ditatoriais corno eleitoral majoritário e uninominaL •• ".
na polaca de 37 e n.os constituições da ditadura militar.
O que se Jll"loode alterar é algo mais fundamental Quando
Independentemente da reforma da Previdencia, aqui cabe
transfonna o voto em cadeiras pelo sistema majoritário e uninouma preocupaçio. A nação exige maior transpuêuc:ia, fidedignida- minai.
está excluindo parcelas significativas do eleita-ado, as
de e confiabilidadc das estatísticas relativas a ~itas c despesas minorias. que ficariam privadas de representaçio, uma vez que no
do Governo. Infelizmente os dados oficiais t.&n sido utilizados dislrito s6 o candidato majoritário seria eleito.
·
com freqU&.cia para justificar. entre outras coisas, o discurSO- cooEsse sistema. não temos chlvida, é um retrocesso, mesmo
sexvador que bloqueia a adoção de um salArio mais digno para os que minorado com um segundo voto proporciocal. em lista fccbatrabalhadores do País.
·da elaborada por máquinas portidárias tal como é feilo na Alema·
Ao se discutir a reforma do Estado. nio podemos fugir da nha. O sistema propcm:ional é, portanto, uma conquista e que mais
queslão do serviço público. A estabilidade do funcionalismo deve se aproxima do postulado básico da teoria democrática,. segwxlo a
ser admitida primordialmente nas cmciras defmidas como ativida- qual o cidadio pode nio constituir-o Govemo mas nunca peiderá o
eles típicas de Estado e estar balizada por conceitos de eficibtcia. direito de se representar.
produtividade e avaliação. Exclua-se toda possibilidade de demisFoi assim pensando que na Assembl6ia Nacimal _Constisão política e arbitrária. Alterações na políti-ca de estabilidade, que tuinte uma ampla maioria optou pelo voto proporcionaL Na revidevem ocorrer somente após prcxessos claros de reciclagem e de sio const.ibJcional, em uma das poucas votações realizadas. mais
adequação As novas funções decorrentes da reforma do Estado. uma vez se tentou a implantação do sislema misto e novamente fo-.
com defmiçõe-s de um plano de c:aneira, cargos e salários. onde ram seus adeptos derrotados. Apesar disso. causa estranheza, por
também se analisem a questio da ascensio funcional. hoje proibi~ exemplo. que esta Casa teoha dado curso, admitindo como constida. mas que pode, se bem regulamentada. criar estlDDÚoo e emula- tucional, a um projeto que por portAS tiansversas tenta implantar o
ção no serviço público.
- - sistema dito distrital misto, de autoria do entio Senadcr Fernando
Como em todas as refonna.S, deVem ser respeitac~aç, aqui Henrique Cardoso.
também. os direi lOs adquiridos. Enganam~se aqueles que teimam
Admitimos serem necessárias mudanças no sistema eleitonl
em querer transformar o servidor em bode expiatório e 'Único cul- brasileiro.- E nesse sentido sugerimos discutir seu aprimoramento
pado da trag6dia que é o serviço p.íblico brasileiro. Afinal. o fun.
que trataria da exclusão do voto branco no cálallo do coefJCiette
e lei!mal, da fidelidade partidária, das coligações nas eleições prociooário públioo. em particular. é um potrimôoio enio um mivista.
Um capítulo ii parte na agenda do Governo é o que trata da porcionaís. da formação de distritos desiguais podendo-se imagirefonna política e eleitoraL Das cinzas renascem as velhas idéias nar, inclusive. circunscrições não coincidentes com os estados e
com novas roupagens. mas sem esconder o n:fn1o consetVador. O criação de um coeficiente eleitoral nacional que se aproximaria da
que se sugere ~ o minimalismo: voto facultativo, cláusula de ex- tese ''um cidadão. um voto". enm: outros.
clusão e implantação do sistema dito distrilal misto.
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A reforma do Estado deve ser mais ampla do que a propoSta nicista qUerem preservar o "real" apenas com politicas cambial e
pelo Governo. Ela deve contemplar, e esperamos que isto ocorra, a de jlros, e pacotes anti·coosumo em um Pais de milhões de exclui·
reforma dos poderes da República. Nesse disa~rso j6. nos referimos dos do mercado sem que ao mesmo tempo se incentive a produa algumas de nossas idéias sobrt: -o Legislativo e o Executivo; çio~ Insensibilidade e tecnicismo que tam~m costumam se conjlAbrimos um peq_ueno pdntese para falannos do Judiciúio, tema ga:r em politicas de arrocho salarial. Tal vislo, parece-nos ser tio
por demais importante e que aqui. oeSJe Plenirio, foi alvo de de- equivocada, embora nio assemeibada. quanto à que foi defendida
bate de forma. ligeira e sem o necessário aprofundamento de solu- por arautos do regime militar, a do cresclmcnto do bolo que m
ções e encaminhamentos.
boje não foi repartido. São teses como essas que nos dlo um proVoltemos um pouco no tempo. Na Assembl6a Nacional dutointemobrutodcpafsdeprimeiromundoefazcmdanossasoConstituinte esse foi n Poder mais refratário b mudanças. O lobby cicda.dc uma das mais injlstas C perversas do planeta.
a favor da manutenção do atual sistema foi_poderosbsimo e_ o máSeohor Presidente.
ximo que conseguimos foram pequenos avanços e dentre eles cita~
Senhoras e Senhores Senadoles.
mos o dlleito difuso que se expressa no mandato de segurança coUma possível prevall!ncia do neo-liberalismo no Governo
letivo, o ajuizado de pequenas causas e os especiais, e a ampliaçio FHC, como querem muitos dos seus aliados no Congresso e fora
jurisdicional do Ministtrio Público. Faam importantes, alimenla· dele, talvez reduza a MfOIIIIIl do Estado brasileim a questões poli·
ram esperanças e ainda alimentam mas sl.o insuficientes.
ticas e instiblcióiláis ou, quando muito, à abertura da ecooomia.
Na Constituinte discutimos o coo.trole ex temo do Judiciário Em_ outras palavras, como analisa o cientista. político Luis Wer·
e foaios deriotados. A democratiza.çlo intema com maior pariici~- ncCk V-..ãrina, a "t.entativ& de adoçio de uma via. de tmnsfcnnismo
pação dos juizes oa confón!lação dos tribunas de justiça nio che· fraco, impondo elemoniOs oonotivos Avigorosa onda de demoaagou a ser apreciada nem mesmo na Comisslo de Sist.ematiuçio. t:izaçlo prevalecente nas últimas dkadas11• Resumindo, "mudar
Emenda por nós apresentada. instibJindo mandatos de oito anos para que nada mude''.
para miD.istros do Supremo, sem dizeito .l reconduçio, nlo Qbteve
Existe essa disputa e ela se trava na. sociedade e no próprio
êxito. Lembtamos, todas essas mf'OI'ID8.5 em DCDhum momento ata· -- seio do Govemo Fernando Henrique Cardoso. Participar do deba~
cavam os predicados da magistratura - principa.Imente a vitalicie- te, discutir e aprofu.ndar as refo:anas é taR:fa das forças democriti~
dade salvo no c.a$0 dos juiZeS cem ~ e a _inamovibilidade-. cas e de esquerda. De nossa parte preferimos o Femando Henrique
garantias- piua o efetivo exercicio da Justiça.
que defende novas inslituições capazes de criar uma nova ordem
~.o~iç~ a.~~ es~. mu~ ~ ~~va _qu~ eoonômica mu~~al e ao. mesmo.tempo de controlar o perigoso fe-.
que em sua tolalidade nos membros do que se ~vencionou cha~ nômeno dos fh:Jxos fl.llADCCiros especulativos, como prop6s em remar Centrão. cujo mlcleo búico era o PFL. É no mínimo estm.Dho Cente_ entreVista rio Chile, ao chefe-de-estado que possa ser t:ransque boje vozes que não concordaram com a refOIDll do Judiciúío formado- em condutor de políticas já abandonadas nos paíSes mais
sejam tão enfáticas nas criticas, em que pese muitas delas sen:m desenvolvidos c que recentemente provocamm no M&ico efeitos
procedentes: a justiça é lenta, burocratizada, envelhecida em seus desastrosos.
métodos e nos seus procedimentos, de dificil acesso i cidadania,
Quase encemmdo esse disrurso.- Di<? poderlamos deixar de
enfun. uma jlstiça quase ausente para. a gmnde maioria da pop1la~ manifestar a nossa preocupação com duas questões pontuais, ca~
ção.
rentes de reforma..
Poderíamos ci~ inúmeros fatos que comprovam essa dura
A primeira refe~e-se ao Banco Centia4 desnudado na sua
realidade. Porém. o mais importante 6 sabennos como se muda promisalidade com o sistema fiDancciro privado na recente crise
esse quadro e se resgata a Justiça para o B:rasil e os brasileiros. E cambiaL Devemos estilizá.~lo e uma das primeiras medidas é a
somos otimistas até" mesn:ió porque -ae dentro do próprio Poder Ju~
aJXOVaçio de um JXOjeto que discipline a nomeaçio e exonemção
diciário Se mobilizam e se levanlam aqueles que entendem. a nccessi~ de seu presidente e diretores. Nesse sentido, já tmmitani no Coodado daiOfonna. cootenlpolineo<que
EsWlô iüO<loinü.
giOS!<>1Jclai1101lSS<laisi""joW..-Um~já~aprov!do !lO Senado, de
A agenda de mudanças nascida no Governo embora tm1e da autoria do ex-presidente Itamar Franco, e outro do deputado Au~
refonna do Estado não esgota a questio. O novo pe.pel do Estado gusto Calvalho, do nosso partido, ambos defmindo uma espkie de
no campo econômico e social é um objctivo a ser ainda perseguido "quarentena" na indicaçio e exoocmçio.
e lamentavelmente sobre isso o Govemo pouco propõe. A única
A segunda, a necessidade de se tegula.mcntar a ediçio de
medida concreta nessa direção refme--se ao recente anúncio de de- medida provisória, enclave parl.amcntarista e al6m do mais abu:sisapropriação de 1 milhio de hecW:es de temi. para fms de refcnoa vamente utilizada desde a sua criaçio. Um exemplo recente de utiagti.ria., o que é animador. Entretanto. há excessiva retórica social lizaçlo distorcida desse instituto diz respeito à ques:tio das univere o Govemo não pode viver dela.
sidades cujo COllteúdo é por demais insligante e dirlamos, a.t6 mes~
A ênfase na defesa do plano de estabilidade ecoo&nica. que mo commdo o risco ineren1e l pressa. positivo e justo. Entretanto,
julgamos correta, carrega, entreta.Dlo, um viés profundamente. eco- a mat6ria, pela sua importlncia, deveria ser tratada lXX' meio de
nomicistã e monetaristL Já em tempo de começarmos a pensar e projeiO de leiaté executar projetas estm.tégicos pan. enfreDlar os f.roblemas cs~
SeuharPresídente,
truturais do desenvolvimento brasileiro. Fal~-nos uma' politica
ScnhontS e Senhores Senadores.
Para fmalizar. voltamos à nossa regiio e estado.
industrial, inclusive na perspectiva de sua dcsceii.raliz.ao, pro-No exercicio do mandato tudo fal!:mos para a}ldar a cons~
gramas de geração de renda e emprego, além de politicas de saneamento, infra-estrutura e habitação.
truir-uma: política pública e democdtica que vise superar os ablais
Não temos dúvida de que mais cedo ou mais tarde o Gover~ e profundos desequilíbrios regiom.is. Representamos um estado e
no terá que formular essas politicas, mas desde logo devemos ex i~ uma região que Dio almejam políticaS c0mpensat6rias e nem favogir que elas estejam indissoluvelmente vinculadas a distribuição de ~a da União: querem. isto sim. mecãnismos claros pua que pos~
renda e riquezas em nosso Pais.
sam de desenvolver em harmonia com o n::stante do País, creden~
Esse é o desafio e não é s6 do Govemo; é também nosso até ci.ando-se para participar do esforço IUlcional de integraçlo a um
porque não faltam aqueles que por insensibilidade e distorçio tec- mercado DDJDdial cada vez mais globalizado e interdependente..
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l'erlllmbuc:o o o Nordoá<l donwndom prognmu do doooCCillralizoçlo inckJIIrial O projoloo OIIIUIUDdorol. Nól, pomomhJ.
CIDOI, •bemoa que o DOaO earado 6 o qua ofemcc meDa01e1 conctiç&o 1kDicu OOCOI1&Dicu pu1l IOCObor a DOYa unKJado do miDO da Pellabrú o atja docido Dlo poda 10 dar por iJVunçõos polfticu o o 11111 pnjeto exac:utivo .sr protelado uma vez que & expm-

llo do CC11111D>O nacioaal • o oaaOiamlmlo da capacidado do "'fino
NC":jog1il alo uma mtlidade.
O ~olviDM!Dio du repioa do)ximidu oooaanicamonle 6 aia&Jcia DOcioual. B IIOI1Iiclo _
...""" a esta Cua
pmjolodo loi quo diJpllo .00..0 inconlivco ilin>t•l•çlo do 0111J'11'aa&

do volalloo, putel, poças n compoae!lloa auto-motivoa
l1o Homo. Nordooto.
O Semeio Fodonl6 o fOlUlD poroxcel&tcia pua.., diJCUtir
u ...
o procoaoo do inlegnJÇio oitciooaL So1IKlO.
~da Fodoraçloo ola Dlo6 _ . a unidade conseguida poloo DOIIOO an!epuHdoo: 6 _ . . llmdomentalmente na sup11111Ç1o doo fouoa do deleavolvímoalo, ..,. 10 nlo resolvidos, poderi 11101J11lbar o JIIOjo1o do aaçlo om p!VI\mda crise no fururo.
O lutum nlo pertoDc:e a DÓI, Sr i •a. Mu. fomos eleitos

-l'OJÍOIWS·

pua ajudar_!.I'<Jillii!J~lo.

Ata da 3~ Sessão, em 4 de abril de 1995
1.11 Sessão Legislativa Ordinária, da 5()11 Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Renan Calheiros e Ney Suassuna.
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTVS. ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Ademír Anclrnde - Antôcio Carlos Magalhles - Anlôcio
Carlos Valadares - Arlindo Porto- Artur da Tivola - Benedita da
Silva - Beni V eras - Bernardo Cabral- Carlos Bezerra- Carlos
Patrocíriio - Carlos Wílson - Casildo Maldaner- Coutinho JOige
- Darcy Ribeiro- Edison Loblo - Eduardo Supücy - Élcio Álva"'s - Epítâcio -Cafeteira - Esperidiio Amin - Fernando l!eu:mo Francelina Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo - Genou Camata - Gilberto Miranda - Gilvan Ba'ges - Guilherme Palmeira Hugo Napoleão- Humberto Lucena- ~-s Rczende - Jlder Barbalho - Jefferson Peres - Joio França - Joio Rocha - Joel de Hollanda - Jonas PÍilheíro- Josapbat Marinho- Jos6 Agripíno- Jos6
Alves - Jos6 Roberto Anuda - Jos6 Eduanlo Duiilt- Jos6 Fogaça
- Jos6 Ignácio F.,.,.íra - Jos6 Samey - Júlio Campoo..: Jllnía Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilba - Luádio Portela Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho- Marina Silva- Marluce PiilloMauro Miranda - Nabor Júnior- Ney SuasstJna - Odacir SoaresOnOfre Quinan - Osmar DiaS - Pedro Piva - Pedro Simon - Ramez Tebet- Renan Calheiros- Roberto Freiie- Roberto Requíão

- Romero Jucá - Romeu Turna - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha- S~rgío Maâuido- Toolonio Vilela Filho- Valmír
Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.
.·
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheíros)- A lista de ptesença acusa o comparecimenlo de 74 Srs. Senadoms. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
_
_
Sob a proteção de Deus, iniCíainOs nOssOs ~~-lh~~ __ __
O Sr: !li Secretário. ém· exeiCício, Senador- Ney S~.
procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO
DO MINISTRO DA FAZENDA

O Requerimento vai ao Arquivo.
AVISO
DA MINIS'mA DA INDÚSTRIA,
DO COMÉRCIO E DO TURISMO
Nlll60/95, de 28 de março, encaminhando informações sobre os quesitos constmtes do Requerimento n' 312, de 1995, de
autoria do Senador Gilberto Miranda.
As informações foram

encaminha~s,

em cópia,

ao requnmte.
O Requerimento vai ao Arquivo.
AVISO
DO MINISTRO DA AERONÁUTICA
N" 22195, de 27 de março, encantinhando infonnações sobre os quesito• constantes do Requerimento.n' 165, de 1995. de
autoria do Senador Gilberto Miranda.
As informações foram encaminhadas, em có-

pia.ao requerente.
O Requerimento vai ao A:tquivo.
AVISO
DO MINISTRO DOS TRANSPORTES
N" 109, de 29 de março, encaminhando infotmações sobre
os quesitos constantes do Requerimento ril32S, de 1995, de autoria do Senador Gilberto Miranda.
As infcr.mações fomm encaminhadas, em c6pia,

ao requerente.
O Requerimento vai ao AJ:quivo.
AVISO
DO MINISTRO DA MARINHA

N" 081, de 28 de março, encaminhando informações sobre
os quesitos constantes do Requerimento n'1310, de 1995~ de auto-

198/95, de 27 de março. comunicando a impossibilidade ria do Senador Gilberto Miranda.
as informações constantes do Requerimenlo n'l ISO, de
As informações foram encaminhadas, cm cópia,
1995 de autoria do Senador Joio Rocha, tendo em vista tratar-~_
ao requerente.
de matéria protegida pelo sigilo bancário.
·
- ··
O Requerimento vai ao Aiquivo. Os esclarecimentos fomm encamiohados, ein có- _
O~SR. PRESIDENTE (Renan CalheÍlPs) - O Expediente
pia aO requerente.
lido vai à publicação.
~

de

p~star
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Som a mesa, proje<os que seria lidos pelo Sr. 1• s.a.tário
em exercido. Senador Ney Suassuna.
Sio lidos os seguintes

~ Dispõe sobre os estágios de estudantes de- esta~
bcleclmeuto de cnsino superior e de ensino prof"JSSionalizantc: de VI Grau e Supletivo, e dá outras provJ..
dêaclas.

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 100, DE 1995
Ac.-ta dbposldvo à Lei ri' 6.4!14, de 7 de
dezembro de 1977, cquipal"llDdo apredriz a estagUI.
rio.
O Congn:sso Naciooal decreta:
Art. 1•0 art. 4R da Lei n'6A94, de 7 de dezembro de 1977,
passa a vige< acrescido do seguinko portgnúo:
''Puigrafo tínico. Para efeito do previsto no caput desko artigo, sio equipaiados a esl&giirioo os &pml·
dizes participantes de progmmas que objetivem atender
ao dispooto nos uts. 60 a 69 da Lei n' 8.069, de 13 de
julho de 1990."

:Art.: z.R o Poder Executivo regulam.entari a presente lei no
prazo de 30 (trinl&) dias oonl&dos de sua publicaçlo.
Art. 3" Esl& lei enlra em vigor na data de sua publicaçJo.
Art. 411' Revogam-se as disposições cm contrúio.

J.utlllação
A Lei ri' 6.494, de 7 de dezembro de 1977, que dispõe solm: estaglllrios de estudantes de estabelecimentoo de eusino superior e de ensino profiSSionalizante do 2~ Grau e Supletivo. em seu
art. 4P estabelece que:
"O estagürio oio eria vinculo empregllicio de
qualquer nablreza e o estagiAria podert =eber bolsa, ou
outra fa:ma de contrap-estaçio que venha a ser acordada, ressalvado o que dispuser a !•gislaçio p~evidencii
ria, devendo o esmdanko, em qualquer hipétese, estar segurado cootra acidentes pessoais."

Com esta desobrigaçio do vfna.llo empregalfcio e a possibilidade das emp<esas pagarem aos esl&giário< remtlliCnlçio (bolsa)
inferior ao salário dos profiSSionais diplomados (apesar de desenvolverem trabalhos semelhantes). os legisladoR:s agiram sabiamente e incentivaram o empresariado e os próprios 6rgios da Administmçio Pública direta e indireta a oferecerem maior número
de vagas para estagiários.
O que se pn:tende com ale projeto é jlstamcnle possibilitar
uma equiparaçio entre o menor; apreudiz e o estagiário, objetivando gamntir mais oportunidades de prof!Ssionalizaçio do menor no

Art. 4ft O estágio nlo cria vínculo empregaticio de qualquer
Dllureza c o estagiário podert mceber bolsa, oo _ootra fonna de
coo.trapreStaçio que venha a ser acordada ressalvado o que dispuser a legislaçlo previdenci6ria, devendo o e•dante. em qualquer
bipót<se estar segurado oontra acidentes pessoais.

--

--··-··..-.. ..··--..;··---·..··-----·..·---..·-·-·---........
lEI N"8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e di outras providêndas.

, __ Art:"6õ:"~-;;;;;fui&;-;;;;~;;;;;;b;;n,~ a-m~nores de i"4{qu~tot7.e) ano1 de idade, salvo na oondiçio de ap<endiz.
Art. 61. A proteçio ao trabalho dos adolescenkoS é regulada
-pOr lcP.slação especial. sem prejuízo do disposto nesta Lei.

Art. 62. Considera-se aprendizagem a fom:J.a.Ção técnicoministrada segundo as diretrizes e bases da legislação
de cducaçio em vigor.
--Art. 63. A fOIIIIaçáo tknico-proflssional obedeoeri. aos seguinkoS prin<lpios:
I- garantia- de acesso e frcqüência obrigatória ao ensino teprof~>sional

guiar;

atividade compstivel com o desenvolvimento do ~
·
ni- horáiio" especial piri ó c.xetticio das ativídades.
Art. 64. Ao adolescente até 14 (quatorze) anos de idade é
assegurada bolsa de ap<endizagem.
'
Art. 65. Ao adoles<ente aprendiz, maior de 14 (quatone)
anos, sio assegurados os direitos ttabalhistas e ~videnciários.
Art. 66. Ao adolescente p:nt.ador de deficiência é assegurado trabalho prokogido.

----..-·-..---··-··---..

LEGISLAÇÃO CITADA

; .E! N" 6.494, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977

----·-·---------·--~---

.........

Art. 67. Ao adoles<ente emp<egado," ap<eodiz. em regime
familiar de trabalho, aluno de escola lécnica. assistido em entidade
govemamenral ou não governamental. 6 vedado trabalho:
I- notumo, realizado enm, as 22:00 (vinte e duas) horas de
um dia e as 5:00 (cinco) horas do dia seguinte;

n- perigoso, insalubre ou penoso;
nr - realizado em locais ~judiciais à sua formação e

BrasiL
A ampliação do diR:ito do menor à profwionalizaçio é,
pois o objetivo maior do projeto, o qual resguarda tamb&n os interesses dos próprios 6<gios govemamenlais e das emp<esas polblicas e privad&s. ao estabelecer que o aprendiz. como o estagi.úio,
nio tem vinculo •IDPI"ss~eio de qualquer naturezL
Assim,. a sua aprovação além de proporcionar maiOres oporbJ:nidades, garantindo ao menor condições de aprendiz com bolsa
de apreodizagem (que signifn aumento da tonda familiar1 não
lhe retira. nenhum dixcito assegura.tlo constitucionalmente ou na
Lei ri' 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto
da Qiança e do Adolescente.
Tml&-se, portanto de uma proposiçlo jUSta e oportuna que
mem;e o apoio de todos os membros do Coogresso Nacional.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Senador Jooas Pinheiro.

n-

lescente;

ao

seu desenvolvímeoto f'lSico, psíquico, moral e social;
IV- :realizado em horárias e locais que não permitam a freqüência l escola.
Art. 68. O programa social que tenha por base o trabalho
educativo, sob responsabilidade de entidade governamental ou não
govemameot.al. sem rtns lucrativos, deverá. assegurar ao adolescen"' que dele participe condições de capacilação para o exercício de
atividade n:gular remunerada.
§ 1" Entencfe..se por trabalho educativo a atividade laboral
ein que as exigências pedagó~icas relativas ao desenvolvimento
pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produti-

vo.
§ 2• A remuneração que o adol.,.c<nko ,.cebe pelo trabalho
efetuado oo a participação na venda dos produtos de seu trabalho
não desfigura o cariíter educativo.
Art. 69. O adolescente tem düeito à proftssiooalização e à
proteçio no trabalho, observados os seguintes aspectos, entre ou-

tros:

66

ANAIS DO SENADO FEDERAL
I - respeito à condição peculiar de pessoa em

desenvolvi~

menta;

n- capacitação profissional adequada ao mercado dei- tra'ba.-

lho.

(Às Com~ões de AssuntoJ' Scciai.r e de Educa·
ção - decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 101, DE 1995
Altera o parágrafo único do art. 83 e acresccn..
ta parágrafo 110 art. 34Z do Decret0ooLei. D 2 1.848, de 7
de dezembro de 1940- Código PenaL

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O parágrafo único do art. 83 do Dectoto-Lei ri'
2.848. de 7 de dezembro de 1940, passa a vigorar coma-Seguinte

redação:

.

. -

''Parágrafo único. Para o ·condenado por crime dolOso, cometido com viol~ncia ou grave ameaça i pessoa,
a concessão do livra.meoiD condicional ficani subordinada:

I- ao rumprimento da melade da pena, se primário. ou dois terços, quando reincidente;
II - à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado nio voltará a delinqüír."
Art. 211: E acrescentado ao art. 342 do Decreto-Lei nlZ 2848,
de 7 de dezembro de 1940, o seguinte parágrafo:
"§ 412 O fato é punível ainda que nio tenha influido no re-

o;ultado do processo."
Art. 31:1 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
Art. ~Revogam-se as disposições cm contrúio.

.Justillcação
As dificuldades processuais para obter a condeoação de
acusados e, se já condenados, as facilidades legais pam remperv a
liberda<_ie. têm estimulado a prátici. de ilícit.õs de toda a nab.lreza.
E fundamental que a lei, particularmente nos crimes cometidos com violência ou gxave ameaça à. pessoa, dificulte o retomo do
condenado à sociedade, modianl.e a concessão de livramento con-

Abril de 1995

a ptUerVaçio da qualidade do proces~peo.al e, prinC'tp~llllcnte, a
observAocia do principio da verdade real.
Imbuído da~ e necessidade das ventiladas m··..Jifica~
ções à lei penal, espero que a sociedade logre ver aprovaJ.a esta
iniciativa, que, por certo, CODtribuid,. na prática, pant o aperfcir.,·oamento da legislaç!o pem.l brasileira.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Senador Romf.'U

Tuma..
LEGISV.çJ.o CITADA

DECRETO-LEI N"2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
C6dlgo Peool.

RequisitOs do livn.mcnto coo.dicional
Art. 83. O juiz pOderá conceder livnunento condidonal ao
condenado a pena privativa de liberdade igual ou supe:inr a 2
(doi>) anos, desde que:
I- rumprida mais de um terço da pena se o condenado nào
for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes:
D- cumprida mais da metade se o condenado for reinciJcnte em crime doloso;
m- comprovado comportamento satisfatório durante a cxecuçio da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atrihuiJo
e aptidio pua prover l própria subsisteocia mediante trab<~ihu ht)ncsto;
IV- tenha reparado, salvo efetiva ii:nJ)Ossibi.lidadc Je fatê·
lo, o dano causado pela infmçio;
v.- cumprido mais de dois terços da pena, ht•-i- (.',1:-.m de.>
coodeuaçio por crime hediondo. prática da tortura, trat't<.'•' ilkito
~entorpecentes e drogasafms. e terrorismo, se o apen.Hll• n{u) for
reincidente especifico em crimes dessa natun:za.
Parágrafo único. Para o condenado por crime dol''" ·.. .- )melido com viol~ncia oo grave ameaça à pessoa. a colR'C'i\â<J d,) livramento ficará. tamb&n subordinada ll. conslatação de ~\ )J!di~·t...:s
pessoais que façam presumir que o liberado não vo!tar:l. <'l dcli.nqüir.

dicionaL
A integridade fisica e a liberdade das pessoo.s sio bens que
o Estado não pode, em tempo algum, deixar de proteger. É, pois,

com tal motivação que são oferecidas, neste projeto, alterações ao
Código Penal.
Iniclalmenre. é modificado o parágrafo único do -ãrt. 83, no
sentido de que o livramento condicional seja concedido ao condenado que tiver, pelo menos, cumprido m~de da pena. se primá-

rio, ou dois terços, quando reincidente.
A propósito, não pode a lei, depois de puvada a aUtOna- do
crime e vencidos. ainda, intrincados obstácul05 processuais, facilitar o retomo ao convívío social daquele que, comprovada.mcntc,
ofendeu, com violência ou grave ameaÇa. seu semelhante. Busca-se com a alteração, portanto, a eJtemplo do que- oCorre nos casos de condenação por criine hediondo (inciso V do mesmo artigo), -difiCUltar, em beneficiO da sociedade, a concessão de
livramento condicional àquele que, vale frisar, dolosamenle e com
violência ou grave ameaça. comete crime contra a pessoa humana.
No art. 2/). do projeto, a modificição proposta visa a permitir
que a puniçãO seja Uiqueslionavelmente aplicada ao autor do crime
de falso testemunho ou falsa perícia, desde que o agente não se retrate ou declare a verdade. antes da sentença.
Com efeito, nio ocorrendo a retratação no tempo oportuno,
o fato deve ser punível, ainda que não tenha contribuído para mo.
dificar o resultado do processo. O cerne da questão em tela é obter

Falso testCIIlUDbo ou falsa per!cia
Art. 342. Famr afll1ll8ÇAo falsa. oo negar ou cabr a verdade, como testemunha. perito, tnlciJIOr' ou intérprete em ptcx·e<:o.;o
judic;W, policial ou administrativO, ou em jlízo arbitral·
Pena-~lusio,de 1 (um)a3 (três)anos,emulta.
§ 1-'I:Se o aime 6 cometido com o funde obler i'~>'". ' ik·:..tinada a produzir efeito em processo penal:
Pena- reclusão, de 2 (doi>) a 6 (seis)"anos. e multe.
§~As penas aumentam-se de um teiÇO, se o i.."t'PI~e ,. f\1:1!1·
cado medianle suboroo.
§ 3SI O fato deixa de ser punível, se. antes da s..:IW~•,"1. ,,

agente se ~et:rata w declara a verdade.
(À Comi.ssãQ de Constituição, Justiça ~ <'uial.ÜJnia -decisão tennínativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO N•102, DE 19%
Altera dispositivo da Lei de Encução Penal
sobre permissão de sa1da de presos em cstabdeci~
meato penal.

O Congresso Naciooal ~ta:
Art. I• O art. 120da Lei ri' 7.210, de 11 de julh<> ck 19R4.
passa a vigorar com as seguintes alterações:
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"Art. 120. Os condenados que cumprem pena em
regime fechado ou semi-aberto e os presos provis6rios
poderio sair do estabelecimento, acompanhados de eseolta, median"' autorizaçio judicial em razio de qualquer dos seguintes fatos:

esta será. prestada em outro local. mediante autorizàç.ão'
judiCial, exceto em caso de urgência comprovada, quando será permitida pelo Diretor do estabelecimento, que
comunicará-O õci:mido aojuiZo Competenté."

Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua p.1blicação.
Art. 31l Revogam-se as disposiçõeS em contrário.

II- necessidade de tmtamen!D médico (§ 2• do art. 14)
Parágrafo único _ Em caso de urg8ncia comprov ada, a au!Drizaçio podem ser concedida pelo <lireiOr do
estabelecimento onde se encontra 0 preso, que oonnmi·
cará 0 ocorrido 10 juizo competente."

Justificação
Tem sido comum a _ocorrência de_ fugas de presos, inclusive
perigosos, em razllo de saldas pam """"""""de saúdo ou dentário.
A sensação que decorre destes fatos, na maior parte das vezes, faz supor facilitação ou descaso na fuga.
Para evitar essa oca:rência. melhor condicionar as saídas à
Art. 2A Estalei eDlra cm vigor na data de sua JUblicaçio.
autorização judicial, exceto aos casos de urgência comprovada,
Art. 3st Revogam-se as disposições em contrário.
quando a permissão será dada pelo Diretor do estabelecimento,
Justificação
que deverá comunicar de imediato ao juízo Competente.
Tem sido comum a ocorrenc:ia de fugas de presos, inclusive
Finalmente. a alteração feita na remissão do inciso II, fo
perigosos.. em razio de saídas para tratameDlo de saúde ou dentá- liDe, vem corrigir um erro de origem, já que o -parágrafo do _citado
rio. •
. "
- ãiC 14 que tra1a de assunto conexo é o parágrafo 2g e não o paráA sensação que decorre destes fatos, na maJor parte das ve- grafo único, aliás inexistente (embota o parágrafo 1-'~ tenha sido ve!Jldo).
zes, faz supor facililaçio ou descaso na fuga.
Para evitar essa ocorr8ncia. melhor coadiciooar As saj."das à
Sala das Sessões. 4 de abril de 1995.- Senador Romeu
autorização judicial, exccto nos casos de_ urgência C()mprovada, Tuma.
quando a pemlissio será dada pelo Dim:or do estabelecimento,
LEGISLAÇÃO CITADA
que devetá comunicar de imediato ao juízo competente.
Finalmente, a alteração feita na mnissio do inciso II, in
fine, vem corrigir um erro de origem, já que o parágrafcúlo citado
LEI N" 1.210, DE ll DE JULjiQ DE 1984
l1t. 14 que trata de assunto conexo é o § 2s: e nio o parágrafo úniInstitui a Lei de Execução Penal
co,. aliás inexistente (embora o§ }A tenha sido vetado).
Sala das Sessões, 4 de abril de !995. - Senador Romeu

.................. _..............

Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEIN"7.210,DE 11 DE JULHO DE 1984
Institui a Lei de Execução Penal
Ait. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ru semi-aberto e os presos provisórios poderão obter permissl.o para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando
ocorrer um dos seguiotes fatos:
I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companbeira,
ascendente. descedente ou irmão;
II - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do
art. 14).
Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo
diretor do estabelecimento onde se encontra·o preso.

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

(A Comissão de ConsJiluição, Jus:iça ~ Cidada-

nia -decisão lerminaliva)

PROJETO DE LEI DO SENADO N•l03, DE 1995

Altera dispositivo da LeJ de Ex.ewção Penal
sobre permissão de saída de presos cm estabelecimeato peDal para assistênda médica.
O COngresso Nacional decreta:
Art. 1• O§ 2• do art. 14 da Lei .. 7.210, de II de julho de
1984, passa a vigorar com as seguintes alterações:
''Art.l4................... •.
1

R,:.......,.... _.......____

§ 1Jl. Quando o est_a~lecimenlO penal não estiver
aparelhado para 't)rover a assistência médica necessária,

--·-----··-------·---·------~·-·

Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado, de
caráter preventivo e curáiiVo, compRenderá a[mdimento médico,
farmacêutico e odontológico.

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

§ 2" Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado
para prover a assistência médíca necessária, esta será prestada em
outro l~al, mediante autorização da d~o do estabelecimento.
(À Comissão d~ Constiluição, lusliça e Cidadania, decisão term_inaliva.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N•I04, DE 1995
Altera dispositivos da lei de execução penal SOoo
bre cume criminológico e progressão do regime de
execução das penas privativas de liberdade, c dá ou..
tras providê:ocias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. l-101 A Lei níl7 .210. de 11 de julho de 1984, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. SR---······-··---·--·-··-··--··-······-------·§ 1~ Ao exame de que trata este artigo poderá ser
submetido o cOndenado ap cumprimento da pena privativa de liberdade em ~egime semi-aberto.

§ 2s: Quando constatada a impossibilidade material da realização do exame eriminol6gieo, por fal!Jl de
técnico especifico,- poderá o j.Jiz decidir, ouvindo ou não
outros profissionais que possam opinar.

Art.!!2. ....... _...........________ ,_,_ _ _

68

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 1995

so. a ser de•emninad• pelo juiz. quando o puo tiver cumprimento
§ 1" Na: crimes cometidos com yiolSncia ou gn.ao menos um sexto da pena no regime anterior e &cU mcrito indicar
-ve ameaça a pessoa., a transfer&lda pata regime DÍCDO$
_a progressão.
_
~ _
rigoroso s6 poderá ocorrer depois que o preso tiver cumParágrafo llnico. A decis.!o soá D10tivada e ~precedida de
prido ao m.enos metade da~ ou dois terços, se reinparecer da Comissão Técnica de Classifiêaçio C do exme criminocidente.
lógico, quando necessário.
§ 2" A decisio será màtivada e precedida de !'II='r da CoD!Uiio T6cnica de Classificaçio e do exame criminológico, quanDECRETO-LEI N" 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
do nocosário o poosivel (art. 8", § 2")."
Art. 2• A allnea a, do § 2" do 1rt. 33 do Doemo-Lei ri'
Código Pcual.
2.848, de 7 de dezembro de 1940, powa a vigorar coo>• OeguiD!o
O Presidente da RePJblica, usando da atribuiçio quo lho
alteDoçio:
11
Art. 33. ,_, ..,, .................. ,, .. ,, .. ,, ..,, ......,, .. ,, ..,, __ , confere o art. 180 da Constio.tição, decreta a seguinte lei:
§ 2".. - ................_________, _________________ _
a) o condenado a pena superior-a 8 (oito) anos, ou
_por. crime cometido com violi!ncia cu grave ameaça a
pessoa, dcvcri começar a co.mpri~la em regime fechado;
-----;;;~;E;;"i,;i"e-.;;.-.;~;-;;;.--;;;;;d;·;;~-;,;;-;~ã;;:-

Art. 4' Revogam-se as disposiçõeo cm contdrio.

Justillcação
O pomgrafo ac=ccntado ao 1rt. ga da Lei de Exocuções Penais visa afastar o impasse em que se encontram alguns Juizes cm
regiões oude nio bt disponibilidade de técnico para a realização
do exame crimiool6gico, ou quando houver previsão de tempo exceosivamcute prolongado.
Facultando ao Juiz ainda. a possibilidade de cocsultar ou
nio ootroc profissionais qui pOssam _orienla.r a sua decisão, v-ia.biliza uma dpida resoluçio acerca da -~ituaçi~ do conde~do. evttando pead&1cias quase que iD!OIDliDáveis.
Já o parágrafo acresceutaéo ao 1rt. 112 da mesma Lei deriva da ~ia que a. condula criminosa,. quando bavtda com Vlolêncta
ou grave ameaça. deve ser reprimida com maior rigor-.
A exig!ncia de cumprimento de maior parte da pena para a
transfed:ncia a regime mais brando 6 medida que se apresenta salutar, levando o condenado a refletir melhor sobre seu ato e a se
prepuar com mais empenho na sua ressocializaçio.
Fmalmeute, a altenoçio no 1rt. 33 do Código Penal realiza a
necessária banJK"lizaçio entre as DO!IDIS que dispõem sobre o regime da pena de reclusão, detem:lln&ndo que o condcnado_~_cri
mes cam viol~ncia ou gn.ve, ameaça a pessoa deve começar a
cumpri-la em regime fechado.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Senador Romeu

Toma.
LEGISV.ÇÃO CfTADA.
LEI N"7.210, DE 11 DE JULHO DE 1981

Institui a Lá de Execução PenaL

..

··-·----~~;;õ ~-;;;d:;';~~-;;~·~-;;; pri;ati;~-;
liberdade, em regime fechado. será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elemeniOs necessários a uma: adequada
classifiCaÇão e com vistaS à individualização da execução.
Pui.grafo único. Ao exame- de que tnta este artigo poderá
ser submetido o coodenadp ao cumprimento da peoa privativa de
libetdade em regime semí-aberto.
-----·A;'i'i2.A;:-;-:pnv;;~-d;-iib;td;.-;-;;i;-~-;;;~forma progressiva, com a lransferência para regime menos rigoro-

RedusãO e detenção
Art. 33. A pena de rccbsio deve ser wmprida em regime fe-chado, semi-aberto ru aberto. A de dctençlo, cm ~gi:me semi-aberto,
ou aberto, salvo necessidade de tr.msfetmcia a mgime fechado.
§ I A Considera-se:
a) regime fOchado a exocuçio da peno estabe1oc~to do
segurança máxima oU- média;
--b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena cm casa de albetgado
ou estabelecimento adequado.
§ 2SI: As penas privativas de liberdade deveria sa executadas em forma progressiVa, seguDdo o mérito do condenado, obser~
vado os seguintes critérios c reSsalvadas as hi~~s de transfe-rência a regime mais rigorosO:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) an!'» deverá começar a cumpri-la em regime fechadQ;
(A Comissão de Constiluiçâc, Justiça e Cidadania -decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (ReDliD Calbeiros)- Os projetos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. 1.11
Secreú.rio em exercício, Senador Ney Suassuna.
É lido o seguinte
~ PROJETO DERESOLUÇÃO

N' 44, DE 1995

Altera a redação do § 1• do art. 13 do Regimeoto Interno do Senado Federal
O Senado Federal resolve:
Art. 1• O § 1• do art. 13 da Resoluçio ri' 93, de 1970, passa
a vigorar com a seguinte red.ação:
''Art.. 13. --·---~-----·--------------§ 1il Não se -computará como falta a ausênc:ia do
Senador, quando autorizada pela Mesa. com fundamento
nos seguintes motivos:

__
I - desempenho de representação ou comissio extema ou integrando delegaçio à ConfetEncia iDterporlamentar, dependendo de prommciamento da Comiss1o de
Relaçõe:t Exteriores quando se tratar de m.issio ao ex te.
rior com ônus para o Senado Federal;

n - doença comprovada medianle a apresentaçio
de laudo de inspeçlo de saúde, nos termos do art. 43, L
deste Regimento;
ni - doença ou morte de pessoa da família mediante a apresentação de atestado subscrito por junta ou,
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na sua falta per, m6dico respoosável pelo atendimento,
ou atestado de óbito;
[V - compromisSO$ a que seja Obrigado a compo.·
recer no seu Estado de origem. podendo requerer para
esse nm j.lstificação de ausência de até. no mú.imo, tres
sessões por mês."

Art. 2Il Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-

caçã.o.
Justlllcação
A inclusilo da licença do Senador por motivo de doença oo
morte de pessoa da f11milia. no Regimento do Senado. tem como
objetivo regulamentar as ausêucia:s que eventualmente poderio
acontecer no decõrrer do exerdcio de seu 018lidato, mas que não
são ~vistas no art. 13, como ocorre, pc>r exemplo, com os funcionários públicos que já dispõem desse direito previSto em lei (Art.
83da f..7i n' 8.112. de 1990). . ..... .
·E. pois. justo, que- em ca~- CaJn:;·-esses -teDha o Senador a
possibilidade de, querendo. obter licença da Cisa para dar assis-
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14 de -maiO de 1984, além da Comissão c:Oostante do despscho ini. cial de distribuição. seja ouvida, também. a de Serviços de InfmEstrutnm.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1995.- SetU!dor José Agrl-

pino.
REQUERIMENTO N"456, DE 1995
Senhor Presidente,

n.

•línea C, o? 12 do Regi.
N9S telmOS do art. 255. inciso
mento Interno, requeiro que,- sobre OProjeto de Lei doS~ n.ll
36. de 1995, que altera a redaçilo da allnea a do.§ 2• do art. 1• do
Decreto·Lei n' 2.120. de 14 de maio de 1984, além da comlssilo
constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida. também, a de ConstiOJ.ição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. --Senador Hugo Na·
poleão, Líder do Partido- da Frente Liberal.

O SR. PREsiDENTE (Reoan Calheiros)- Os n:querimen·
tos lidos serio incluídos em Ordem do Diã oportunamente, conforme o disposto no art. 255, c, 12, do Regimento lntemo. ·

n.

tência a um seu familiar que se encontre adoentado ou que mesmo
venha a falecer, justificando-se, portanlo. a sua ausência po~ razõO SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - l-iá m;adorcs
es em que a sua presença se toma insubstiwível.
inscritos.
O Senador ao ser eleito tem o dever de cootinuar mantendo,
Tem· a palavra o Senador Valmir Çampelo, por permuta
com o seu Estado de origem, vínculos que se consagram !lio apenas por uma atuação marcante no Senado, mas. também. pelo re· · com o Senador Coutinho Jorge.
torno permanente às bass, sem· as quais não teria ascendido ao
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB·DF. Pronuncia o sePoder Legislativo.
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e
Esse contato do Senador com o povo que o elegeu ~ alta- Srs. ~s, trago hoje a esta tribuna dois assuntos que gostaria
mente benéfico à sua função legisrerante, uma vez quê--a sua pe- que fi~m DOS Anais da Casa. O primeiro dí:t respeito a um prosença no Estado, que não deve resumir-se apenas ao perlodo do re- jeto que apresentei ontem e sobre o qual passarei a. discoaer agora.
cesso-- permite a sua atualização constante ou a. petCepçio ponneRecentemente, por ocasião. de alterações na política camnorizada dos problemas queafligemacormmidade no seu dia-a-dia.
A proposição visa sobretudo a conigir mais eSsa lacuna do bial, o Pais roi sacridiOO por uma onda de denóncias relativas ao
Regimento Intemo, prerrogativa que certamente deverá ser usada Vazamento de informações que teriam propiciado lucros vultosos
pelo Senador somente em dias que nio prejudique o bom anda- aos especuladores e ocasionado prejuizos incalruláveis à economento da pauta dos tnlbalhos da Casa, rato que poderá ser objeto mia naciOnal.
de julgamento da Mesa. a quem competirá decidir, cm 11ltima ifis..
A presença do Presidente do Banco Central nesta Casa, dias
tância. sobre o julgamento do mérito do pedido. Deferido o reque- após o ocorrido, se serviu para dirimir àúvidas e resgatar a credibirimento o Senador poderá, entlo, legalmente autoriudo, deslocar- lidade do Banco Central, ram~m deixou à mostra a vulnerabilidase ao seu Estado para encontrar-se com a realidade dinâmica dare- de da iustinlição responsável pela nossa política monetária.
giãO ·que representa e, assim. colha "in loco" informações instantâDiversas discussões, patrocinadas por analistas consagraneas que, trazidas ao recintO do Legislativo orientem melhor o debate e o surgimento de soluções mais adequa.d.u, em pedeita. sin- dos, e depoimentos "igualmente oportunos de ex-presidentes do
Banco Central apontaram para a necessidade de consolidar aquela
tonia com a soberana vontade do povo.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1995.- Senador Antônio instituição fmanceiiá cOõ:io güardiã da nossa moeda, assegurando
a seus dirigentes a necessária independência para agir no controle
Carlos Valadares.
monetário. O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O projeto será
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, apresentei ontem à
publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante- CúicO Sessões
ordinárias. a fllD de receber emendas, nos tennos do art. 401, § 111, Mesa do Senado projelO de lei dispondo sobre o preencbimeoto
dos cargos de presidente e de diretor do Banco Centtal do BrasiL
do Regimento Interno.
De tudo o que vimos e assistimos, por ocasilo das alteraçõFindo esse prazo, será despachado à comissão-temporária criada ao ser aprovado o Requerimento n5120 1, de 1995, destinada es em nossa política cambial, restou claro que o mercado fmanceiro, dada a sua extrema sensibilidade. necessita -de uma. autoridade
a propor alterações no Regimento Interno desta CasL
monetária
com credibilidade e instrumental eftcaZ para debelar criSobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1.11 Seses artificiais ou reais~ principalmente nos dias atuais, quando as
cretário em exercicio, Senador Ney Suas:ruDL
operações são realizadas em g:ra.ndc volumes e cm espantosa VeloSão lidos os seguintes:
cidade através de sofisticados meiOs de comunicação, que faciliREQUERIMENTO N"4SS, DE 1995
tam lances de alto risco e de caráter especulativo.
Senhor Presidente,
A proposição que ora subiileto A apreciação dos meus noNos termos do art. 255, -incisO H, alínea c, item 12. do Regi- bres Pares tem em vista prevenir esses problemas. Seu objetivo é
mento Interno, requeiro que sobre o Projeto de Lei do Senado nSI consolidar o papel do Banco Central do BrasiL bem como propor36. de 1995, de autoria do Senadot-Gilberto_ ~_que altera a cioúãi aos ageriteS ecoilômicos a necessária tranqüilidade e evitar
redação da alínea a do § 2• do art. 1• do Decreto·Lei n' 2.120, de · -sobressaltos e prejuízos, como os que oconemm recentemente.
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Sr.. Presidenre, Srls e Srs. S~s. dia.nl:e de assunto tio
momentoso, e.tou certo de que a aprovaçlo deste projero dará a
cm;hõilidado necesdria para. que o Brasil ganhe o respeito da compnicfadc fmanceira infemacional e, desse modo, ingresse, defini~
tivi.Diflllte, no rol das nações política e OCODàmicamente maduras.
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objetiva dos fatos. Quando essca: fatos favaecem o governa.dor, ele os acha li.imos c ente. lou llibetdade de
imprensa. Gostou, por- exemplo, quando, no dia de sua
eleiçio. esle jomai publicoo resultado de pesquisa coosideJ:ando..o eleito. Exemplares do jornal foram entlo utilizados na boca-de-uma do PT- Nlo gostou, porém,

O teor do Projoto é o seguinte:

•o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Art. 1.1 Os cargos 4e pre$ideute o ~toc do Banco Central
do Bruil rerio pooenebidos modimle designação do Ptesidenle da
Rep!blica que submet<ri o nomo dos indicados ao Senado Fedeml
§ !• A duaçlo do mandato ~ oo OCUpmlles dos caxgos
JIM'I1'1cion.do. neste artigo 6 do quatro anos. Rnov'-vel por igual pedodo.
§ 2P A exOilOtllçio. de of!cio, de membro da diretocia do

quondo esle jomai denunciou, diu depois, a contribuição da empreiteira Norberto Odebrecht l sua campanha.
Em ambos as oportunidades. o Correio agiu tendo em vista o interesse do leitor, S«< 'lÍnico compromis·
'"'- Prova do acerto de nossa posiçio é a resposta do público, que nos tem brindado com sucessivos aumentos
de tiragens. O Correio está _seguro de que só serve a um
scnhoc - o leitor. É ele o seu llnico paradigmL Nilo se
sente po:ssionado_ ou dependente de mais nada, nem de
Banco C...ttal do BIUil, anles de decorrido o mandato citado no
seus anÚociaJJtes.
~o anterior, somente OCCJin'eri. se aprovada, em votação seQuanro ao govemador, esperamos que o_ exercício
....., pela maioria abtoluta dos membros do Senodo FederaL
da funçlo o amadureça- e serenize."
·Art; 2P Os "'-inlesw>les da dimocia do Banco Centtal do
Era esse o Mgistro que eu desejava fazer, Sr. Presidente.
Brui1 ficam proibidos, nos dois anos imediatamente subseqlleotes
ao mandato, de exCII'CeC qualquer atividade profzssióDal, com ou . Muito obrigado1e1111 vfD:uJo cmp:egaticio, cm instituições fmanceira.S p:fVadas,
Durank o di.rcuno de Sr. Valmir Cam.pelo, o Sr.
ntcioc.li• ou e.tmngeiru. que operem no Pais.
'
Renan Callu:iros, 2'1 &cntário, deixa a cadeira da preArt. 311 Esta lei entn. cm vigor na data de sua. publicaçio.
sidência, que é ocupada pelo Sr. Ney Sua.uuana, SuArt. 4R Revogam-se as disposições em contririo.
-_ plente de Secretário.
Esse é o projdO que ap..onlam<lS oolem poni tmmitaçio
DO Coop-esso NacionaL
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Concedo a pala-,
O segundo assunto a que gostaria de me ~ferir 6 oportuno vra ao nobre Senador Coutinho lOIBe.
tambán e diz m~peito a BrasiliL Trata-se do editorial de hoje do
V. &.• dispõe de vinte minutos.
Corn:io Braziliense, sob o título ''Compromisso com o Leitor''.
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA. Proonocia o seDiz o me!lciooado editorial:
guinte discuno. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSide~ Sr's e
Srs. senadores, a propósito da viagem de Sua Excelência o Presi· -"Nio chega a ser novidade a máxima segundo a dente da Repíblica .l Amazl:aia, eu queria tecer algumas considequal a setenidade 6 o traço que distingue o estad.íitã do - rações, tam~ sobm a questio regional amazôriica.
governante. Governantes h' muitos; estadistas. mros. O
·
Como premissa básica, temos que afiitllM que o proble~
govemador de Bns~ professa: Crist6v8.m -Buarque, do desenvolvimento Mgional brasile~ Dio é up:aa metáfora. E
por exemplo, possui muitos tibllos para tomar-se quem uma realidade, uma questlo regionaL E inquestioobel que o Bra·
sabe um bom govemante, mas lamentavelmente não exi· sil é compooto de dois hrasis. O primeiro, com Cllrll<:lerlsticas pro.
prias de desenvolvimento acentuado, difexe do segundo, que comhe semnidade """ DlOIIlOil!os em que se seDie pcessiooado.
O governador voltou a agxedir, anleontem, de forpiUDde as regiões allllSildas do Nordesle e, particnlannenle, da
ma intempestiva, o Correio Braziliense pelo simples Amszônia Legal. Todoo estio de I.COido que para o Estado oacio>fato de o joma.l estar cumprindo sua missão de bem in- nal atuar nos dois bn.sis, no Brasil phual. ele pm::isa ter atuaçio
foanar. Desacostumado a conviver com o contraditório, difereociada.
o governador recebe cano desfeita o que é simplesmenEm "'laçio ao primeiro Brasil, a atuaçio do Estado oacionsl
le a mais elementar maoifestaçio do regime democxiti- deve se conoentrar numa atitude de indnçio, de fiscalmçio e conoo: o direito de cdtica.
trole, deixando 1 atividade privada a grande tarefa de OOD<llzir o
Nisso, nio chega propriamente a inovar. Os tl:gi· proce5SO de desenvolvimento econômico e social. Em relaçio ao
mes autoritários, conlr.L os quais o intelectual CristóYam.o -segundo Brasil, a açilo do Estado deve ser difem<e de tal Oidem
sempre lutcu, agem de modo semelhante, só que são que interfna ns implantaçio do capital soeis! bisico, da infra-esmais sinceroc.. Nio mascamn ojeriza ao debate com ad- trutura e sobretudo crie mecanismos para o desenvolvimento dos
jotivaç&l vaziu. O govemador, cdtic.do por seu pro. sela<S produtivos. Tanto DO primeiro Brasil quanto DO oeguodo, todos
prio partido pelo imobilismo de sua adminislmção, con- ..uunoo de acoolo que o papel "'guiada do llstadoé importante_
siderou-se perseguido pela im.~nsa. Nada menos origiCom essas premissas em mente, acompa.Dhamos Sua Excenal. Acusou o Correio de· ser "instrumento da direita lência o Presidenle Fernando Henrique Cardoso na sua viagem l
mais :oefuta".
Amazônia. que começou na sexla·feira., dia 31. e encenou-se DO
Presidente levava algumas
Al6m de mosttar·sc desatualizado quanto à no- domingo passado, dia 2 deste
meDClatura política contemporânea- os rótulos "dRita" propostas, mas pretendia, soi:lm.udo, oovir a posiçio das lidernne "esquerda", como se sabe. sucumbiram aos escombros ços.daquela grande "'giilo.
do Muro de Berlim, hi sele anoo -. o govemador mooA primeira etapo da viagem foi ieaiizada DO Estado do Pará,
trou-se sem argumentos. Nio explicou o imobilismo de a CarajáS, OJJde o Presidente. ao lado de parlamentares, de nove
sua a.dministraçio. co100 lhe cot:rou o seu partido. Prefe- govemadmes da regiio, ouma mmilo plen.úia. ouviu de cada go-.
Ól pooarde vitima. o quetamb&n nio chega a..,. criativo.
vemador os problemas atineDle$ ãos seus Eslldos e sobretudo to-.
O Correio tmta o govemo Cristóvam do mesmo mou conhecimeniO da visio politica do p-oblema de desenvolvimodo como trata ludo o mais: tendo em vista a realidade menlo da Amazônica. Naquele momento. em Cara.jis, os governa-
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pequenas aglomerações. ao povo maiS póbre daquela região, Sua
Excelência inovou com a idéia do Banco do Povo que, na verdade,
será um projeto voltado a um banco que fmancie os pequenos projetos, os pequenos produtores que não têm capacidade de garantir
patrimônios e cumprir os requisitos fundamentais de rmanciamento de qualquer banco.
Creio que foram decisões eliminares importantes. mas o
Inais importante é que o Presidente deftniu que a questão amazôoitratos seriam assinados durante a viagem), reuni~ com várias en- ca é uma questão nacional. As questões da Amazônia e a do Nortidades ambientalistas- ONGs, considerando que a tônica daquele deste são fundamep.tais ao processo de mudança do modelo brasiencontro era exatamente a problemática do desenvolvi:iD.entõ SUs- leiro de desenvolvimento.
Acreditamos que esse ProcessO é import.3nte;- sua preocutentado da Amazônia. O Presidente autorizou a assinatnra de alguns conllatos imp:>rtantes, como é o caso dO início dO -PrOjeto de pação é fundamental. mas não é suficiente. Precisamos ordenar,
organizar, tomar operacionais essas políticas e intenções do SeDemarcação das Reservas Indígenas da Amazônia; como os programas relativos às reservas eX.trativistas, particularmente, no Estanhor Presidente da República. Nesse sentido, qi.Jero dizer que
do do ~cre. Posteriormente, Visitou a SUFRAMA, além de visitas os governadores reuniram-se em Manau_s com os Ministros para
a algu.mas át:eas ecol6gicãs, como a Unidade de Conservação de encaminhar suas preocUpações em termos de recurSos fundaAnavilbanas, no Estado do Amazonas. Mas, na verdade, podemos mentais para projetes importante, que chamaria proje1os estra·
afiançar que a base da sua viagem foi concentrada. noçaspectos ··tégicos, infra-eslnltUrais. mas ca·da um, separadamente, diséutiu
suas preocupações naturais como governadores. Considero essa
ambientais e de desenvolvimento sustentado da Amazõtii3.. --Gostaríamos de tecer algumas coosíderações sobre os estratégia- importante, qual seja. discutir com aqueles qu~ coprogramas. sobre os contratos autorizados por Sua Excelência o nhecem sua realidade de governadores, prefeitos e lideranças poSenhor Presidente da Re_pú blica. O Programa Piloto de Flores- líticas e racionalizar o pi'OCeSSo.
tas Tropicais foi coricebido em 1990 pelos chamados j)aises d_o _
Lamentavelmente. a A~a e o Nordeste não têm plano
G-7 ou países ricos;- foi estruturado e asSinado em 1992. Quan- de desCnVõlvimento nem política clara de indução ao processo de
do o ex·Presidente Itamar Franco assumiu o comando do Go- desenvolvimento no atual Governo. Já não tinha no anterior, mas
verno determinou a priorização desse programa. FomOs convT--- até o IDomento--;-em uis Meses- de Governo. o Presidente está oudados pelo Presidente para implantar o MiniStério· do Meio vindo ·antes -de tomar decisões importantes e no nosso entençler é
Ambiente e nos concentramos oa organização e Da Superação fundamental que depois de ouvir os governadores, aS lideranças
dos problemas em relação a esse grande programa e, por meio políticas e coohecer os problemas Sua Excelência pbssa ordenar e
de reuniões c-om embaixadores e lideranças conseguimos viabi- organizar o processei de ·priorização na Amazônia.
lizar. ordenar. racionalizar os projetes que compõem esse qUe,
Para isso, deve deftnir, ainda no primeiro semestre. assim
na verdade, é o_maior programa ambiental do mundo, fmancia- como para õ Nordeste, um programa estratégico para o desenvol~
do pelos países do G-7, pela Comunidade Européia e coordena- vimento sustentado da Amazônia.
do, glohalmente, pelo Banco Mundial.
Mas vamos nos Concentrar em relação à nossa Amazônia.
Na verdade, é um programa importante que eogloba 12 pro- Esse programa estratégico deve contei projetes- significativos que
jetas significativos. entre os quais podemos citar a demarcação das atendam a toda a região, como é o caso dos transportes hidroviãres«Yas indígenas. a implantação de reservas extrãtivistas em vá- rios, o rodoviário~ o ferroviário. Uma._decisão já foi tomada: _a hirios Est:1dos da Amazônia, a implantação de dois centx:Q1i de excedrovia T6canti.ns~AragUãii. Mas temoS virias altenlat-iVaid.a-Ainalência científica. como é o caso do Museu Emílio Goeldi, no Pará zônia em termoS de hidrovia: temos rodovias fundamentais como a
e o INPA. no Eo;tado de Amazonas. O fortalecü;nento ~ projetos TtiõsUna.zônia, a Santa.rétn-Cuiabã e outras e outras, como é o
tecnológi<..-os voltados ao desenvolvimento sustentaçlo da Amazõ.. caSo-da saída para o Pacífico ou a saída para-a Venemela.
nia, além de projetes de reQJperação de áreas degradadas, projetes
Temos que ari:iirrar- isso num programa estratégico de priode ampliação do C'.mril.de Programa de Zooeamento Ecológico da ridades: temos que amarrar isso a um somatório de políticas indul9BS aos setores produtivos, refoiiDulando a política de incentivos
Região.
~
.Portanto, um programa eclético. composto de projetos im- fiscais boje Vigénte e peni:lltíodo. ao lado disso. ações voltadas à
portantes par::. viabilizar as precondições aci fuOJ.ro desenvolvimen- área social. tão importante nas populações carentes da Amazônia.
to suo;tentado da Amazônia.
Nesse sentido. o Presidente já sinalizou que essas áreas poderiam
O Presidente autorizou a assinatura de.yários contratos. e fiser estimuladas com o Banco do Povo, que seria uma.Torma de fiquei im~;"nsamente satisfeito: como ex-Minismi vi que O resUltado nanciar peqUenos projeto$, pequenaS Comunidades, como as reserdo uabalho encetado àquela altura passou a ser, de fato, materiali- vas extrativistas.
zado através de assinaturas de programas importantes. É claro que
Portanto, unindo_a visã-o da infra-estrutura estratégica. a vio. Presidente assumiu uma série de compromissos com wojetos e são do estímulo aos setores produtivos e a visão de apoio social à
programas para a Amazônia. Entre outros.. podemos citar na região região, poderemos conceber um programa estratégico. defmindo
que envolve o Pará. Mato Grosso,_T_qc3.I!-tins o~in1Ci9 do Projeto da as resp<?nsabilidades do Governo federal, estadual e municip2.l.
Hidrovia T oc.antins- AragtJafa.. altamente importante e fundamental
É preciso que se -cOtiCeba esse programa para que as decisõpara aqLit"la 1egião.
es não fiquem diluídas e deixemos de conceber a Região AmazõNo Estado do Ama.:.tOnas. temos a garantia do Presidente de nica como um todo coerente.
viabili:ror a BR·174. importante no sentido de integrnr Manaus, Boa
·É llnporlarite a· configuração desse programa estratégico
Vtsta c-om a Venezuela. além de promessas importantes e signifitati- para a Amazônia., não tenho dúvida alguma.
vas no que diz respeito à saída da Amazônia para o PacífiCo.
. -: Ouvindo os Goveriladores e recolhendo as propostas polítiAlém da apresentação de um projeto de ecorurismO, em seu cas, poderemos viabilizar esse programa de prioridades e de deólti:mo dh d~ e~adia na nossa Amazônia, e projetôs voltados às senvolvimentQ dos Governos Federal, Es~dual e Municipal. com

dores apresentaram a Sua Excelência o que se cbamou de Carta da
' Amazônia. representando um somatório de preocupações que tinham como pano de fundo a visão do chamado desenvolvimento
sustentado, conceito consagrado na grande Conferência Rio-92.
Posteriormente, a comitiva presidencial seguiu para o Estado do Amazonas. Em Manaus, Sua Excelência participou de uma
série de eventos: encontro com os embaixadores responsáveis pela
viabilização do programa piloto de florestas tropicais (alguns Con-
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suas polfticas e suas prioridades. Desta forma. quando for estrubl-

rado o OPL Orçamento PluriamJaJ de Investimentos. que o Governo Federal6 ob:igado a encaminhar a este Congresso Nacional. no
segundo semestre, ele .i' cooterá os pmjetos para os quatro anos de
seu mandato.
O mesmo deve ocorrer com o Nordeste, não teoho dó vida.
Essa 6 uma forma correta, tecnicamente jlsta e politicamente viivcl pua que o próprio Presidente possa defender a sua política regional, de forma clara. procisa., em nivel de Amazônia, de

Nordeste e assim .mcessivãmcnre.

-

-

O Sr. Jdf'cnoo P&es- Permite-me V. Ex• um aparte, no1m: Senador Coutinho Jorge?
O SR. COUTINHO JORGE - Com prazer, Senador Jef·
fenon P6res.
O Sr. Jeft'enoo Pércs- Ouço com o maior interesse o relaVisita do Presidente. feito por V. Ex•, que o acom~ou. Fui
convidado, mas llio pude ir. Sei que Sua'Excelência -aSSumiU- váto da

rios compromissos naquela regilo~ alguns foram mais que compromissos, atitudes conaetas, como a ampliação da refmaria de
Manaus para 40 mü barris. Espero, Senador Coutinho Jorg~ sin·
ceramente, que esses compromissos tenham seqil~ocia, que se traduzam em fatos e em realizações, pmque V. Ex'. amazônida cano
eu. sabe que desde o fatooso di.srurso do rio Amazonas do Presidente Getúlio Vaq;as, cm 1940, a Amazôoiajá perdeu a conla das
visitaS de Presidentes, dos compromissos assumidos; alguns não
efetivados e oot:ro5 realli.ados de forma errôoea. Por isso, prefl!O
ser otimista, nobre Senador, c totcer para que a visita do Presidente Fernando Henrique Cardoso não se transfamc cm uma nova
gnmde fnlstmçio para a oossa região. Muito otrigado.

O SR. COUTINHO JORGE - Nobre Senador Jefferson
Púes, a sua prcocupaçip coincide exatamcntc com a minha. oo
sentido de que algumas decisões dispersas, que ali foram tomadas
por Sua Excel&cia o Presidente da República, possam ter soqüência, possam ser organiz8das. otdenadas c operacionalizadas. Para
isso, pr-ecisamos de algo que é utilizado cm qualquer administração píblica: um plano oo um programa estratégico quC: defma os
gnmdcs projetos, progmmas e políticas e que dcfma as competências difenmciadas dos Govemos Federa.l, Estadual e Mmicipal.
Esse programa deverá vir ao Congresso Nacional e deverá
ter o seu rebe.timento dentro da funcional programática no orçamento plurianual de investimentos, senão fica no discurso. o que
nio queremos.
Além do progrn.ma estratégico. precisamos fazer uma revisão nos aspecros institucionais e organizacipnais da política de desenvolvimento regional ama.zônico e brasileiro. Não podeJll()5 ainda compmendcr como se vai <X'ganimr isso.
Vou dar um exemplo rápido e concreto. Hoje, temos os Minist&ios do Meio Ambiente, da Amazônia e de Recursos Hídricos
tratando da Amazônia; temos a Secretaria de Políticas Regionais
lralando da Amazôoia e do Nordes!<:; temos a SAI. que trnta dos
elementos ecológicos e ocoilõmicos, que trata do SIVAM. aplicado na Ama.zônia. Temos a SUDAM, a SUDENE, o BASA c a SUFRAMA. Como ficará isso nesse caitCXto?
AnteriormeDle. bem ou mal existia o Ministério integrador,
que era o Minist&io do Interior. Hoje, o aspecto de organização da
opemcionalidade administrativa estai seriamente ameaçado. Precisamos resolver essa quest§o.
Conversamos com_ os vários Ministros sobre o assunto e S.
Ex.ls estio tentando resolver esse impasse. Mas, para viabilizaressas decisões, attavés de um programa estratégicO. temos de ter o
aspecto administrativo e institucional ordenado racionalmente.

PortaDto, s6 este tema mereceria um longo e grande pronunciamento.
·
E o terceiro e último aspecto, Sr. Presidente, diz respeito
aos recursos.
Ora, com esse- grande programa organizado, estruturado _o
aspecto institucional, é claro que o Presidente tem condições de ir
ao exterior, &o Banco Mundial, e tentar recursos adicionais ao orçamento da União, dos Estados e Municípios, para que atendam à
tese do desenvolviiilCilto sustentável da Amazônia.
Se cooseguinnos 250 milhões de dólares para o Programa
Piloto de Florestas Tropicais, será praticamente a fuudo perdido,
porque havia um apelo ambiental p:>r trás disso tudo. E a Amazônia tinha aquele apelo que o mundo conhece.
Através de um programa estratégico organizado, de uma
política coerente e do púprio Presidente da República - reconhecido a nível intemacional-, poderlamos conseguir recursos adicionais para viabilizar um programa de médio e longo prazos, em favor do desenvolvil::ne_Qto sustentável. Vb-à-vis, as me~s propostas, respeitadas as poculiaridades regionais, poderiam ser aplicadas
no Nordeste brasileiro.
Para concluir, quero dizer que a viagem do Presidente foi
nccess4ria, oportuna e fundamental. Mas precisamos dar seqüência
às docisões de forma Oitlenada e coerente, para que, daqui a quatro
anos. possamos verificar os fruros desse processo. Por isso são necessárias essas medidas, essa estratégia fundamental.
Sei também que Sua Excelência fará a mesma visita, no
mês de maio, ao Nordeste brasileíro. Desejo que o êxito seja maior
naquela região do que o foi na nossa Amazônia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuoa) - Coucedo a pala·
vra ao Scnad<X' Lúcio Alcântant.
·

O SR. L0CIO ALCÂNTARA PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÁ O DO ORADOR,
SERÁ PUBUCADO POSIEJ/lORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - A Mesa aguarrla
a propositura.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Preoidente, peço a palavm pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, o requerimento foi apresentado e, penso, caberia. um esclarecimento, que
gostaria de solicitar ao nobre Senador Lúcio Alcânwa.
O SR. PRESIDENTE (Ney SuassUDa)- Nobre Senador, o
~querimento ainda nio foi àpresentado. Está sendo encaminhado
A Mesa para ser examinado. analisado e lido posteriormente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN ~ Então, o despacho à Ce>missão -de ConstituiçãO. Justiça e Cidadania aguardari. manifestação do Plenário ou é de pronto?
O SR. PRESIDENTE (Ney SuassUDa) - Aguiudarã o e•ame da Presidência para ver se cabe o encaminhamento.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - E oom eventual possibilidade de abordagem em Plenário1
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - E•ato.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha. que dispori. de 20 minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pronuncia o seguinte--discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, ainda há pouco. o Senador Coutinho Jorge abor·
dQU, com muita ênfase e propriedade, a viagem realizada pelo Pre-
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sidente da República aos Estados do Pad e AmazonaS, nos dias 31
_ _ _
Faço análise de alguos pontos quC entendo serem importantes. uos mais e outros menos, dessa visita AAmazônia.
No meu entendimento, essa viagem foi positiva. produzindo
alguns resultados efetivos. E. agora, ficamos aguardando medidas
futuras, no sentido de contrib.lir para o desenvolvimento de projetos de infra-estrutur.a na Amazônia, como tambán dar garaDlia ao
prosseguünento dessa idéia. sustentada e defendida pelos Governa.d<ms dos Estados da Amazônia Legal na Carta da Amazônia,
que é a idéia- do desenvolvimento sustentável. tema já afxm:Jado
por mim na tribuna deste Senado.
Há algumas observações de ordem política que gostaria de
fazer no sentido, prim~iro, de mostrar a importAncia de o Presidcnte da República se reunir também com os Parlamentares da AmazOnia Legal. Observamos que alguns Smadores dos EStados da
Ama?Pnia faziam parte da comitiva ofiCial da Presidencia da Rcde março e lgdeabrildoOOIIente.

públi,;a, ao p3sso que outros Estados estavam sem representantes.
Achei importante e até mteressante que os tre:s Senadores de
Tocantins, por exemplo, estivessem acompanhando o PresideJJI.e
na sua comitiva oficiaL A ptesença dos Senadores do P.ar': e da
Amazônia é mais do que justificável porque os eventos se -deram
exatamente em locais pertencentes lqueles Estados. Agon, nio vi
justificativa paia ã- ausência de SenacJoms dos demais Estados, m
porque o jato presidencial tinha lugar suflcien~. Nio falo por
mim. porque estive presente no esforço -pessOal, acompanhando o
Govemador do meu Estado, J~ A~ Capiberibe, na sua comitiva, por conSiderar importante qUe nós da Ama:zôliiã pud&Jemos acompanhar todas as discussões em tomo dos problemas da
região, pois jamais poderíamos ficar de fora. desse debate, se nio
participando diretamente, pelo menos como observador das ações
que aconteceram naqueles dias.
Logicamente que a ausência de_sses SenadoreS COnio a- minba presença e a da Senadora Marluce Pinto nio foram certameotc
notadas. Mas tem uma ausência que considero -ii:D.J)ortante referenciar, que foi a do Ministro do Planejamento Jo~ Serra. Sei que
S. Ex 1 estava cumprindo compromissos no exterior, mas o Ministto ficará devendo uma visita à Amazôoia. QuerO colocar isso com
muita ênfase, porque foi lá. no Ministério do Planejamento que
aconteceu os cortes no Orçamento da Uniio com relaçio a projetos de grande importância para a região Ania71.a:ica. POr isso, seria
interessante que S. ~· estivesse presente - quero aqui -ressanar
que o seu representante legal awcu com mUita desenvoltura e
competência-. porque ainda bá a idéia de que o MiriiStro nio gosta do Norte, despreza a Amazônia, o Nordeste. o Centro..CJeste, e
que procura valorizar, preferencialmente, o Sul e o Sudeste.
Sr. Presidente, gostaria de ver o Mii:listro "quebrando" essa
idéia ou em estando presente na comitiva do Presidente. ou em futoras viagens à Am.azôn..ia.. para dizer que nada tem cont:ra o p:wo
da Amazônia e que vai realizar a meta básica do Presidente daRe·
pública.
O Presidente da Replblica e os seus Ministros oão devem
resolver os problemas da Amazdnia nos gabinetes, ein, Brasília,
mas. sobretudo. in loco, visititndCi"os Estados e discutindo com as
autoridades. com as lideranças políúcas, com- a Córãunidade e com
a sociedade, os problemas da Amazônia, adquirindo experi&lcia
no contato íntimo -com--a -nossa floresta, com as nossas cidades,
com a nossa região e com o nosso povo. Isso o MiniSJ.riiJosé Serra
fica devendo ao povo da Ainazônia. _ Espet'(? que, em um funuo
breve. S. Ex• possa ir.à Amazônia. garantindo que vai cumprir
aquilo que disse o Presidente da Replblica. de ser inclusive um ar·
ticular dentro do Ministério do Presidente. oo sentido W;: v.iabilizar
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recunos pllll resolver os problemas que o Presidente c:iemonmau
-iamãnhaboavoo.tadeem solucionar.
O Sr. Berurdo Cabral- Pemtitc-me V. Ex um' apute?
O SR. SEBASI1ÃO ROCHA- Comprazer, ouço V. &•.
O Sr. Benaardo Clhnl - Senada: Sebatiio Rocha, em
primeiro lugar, ~oportuno que V. Ex• registre. oomo dcfCDIOl" da
irea, a aus&cia desse w daquele ministro. Mas. ola ficarei cm
paz com a minha. OODJCi&cia sem que aqui dissesse que, pela
eventual diflculchde em que se eneontrava o Ministro 1016 Sem.,
para li foi o Ministro em excrácio, o Sccretúio Exea~tivo, ADdr6a Calabi. que. sem dúvi4& alguma, prestou um inestimivel serViço Wrante 01 trabAlho~ que tivemos, dos quais V. Ex• foi um u-

siduo, como o foi a nossa Senadon. Muioa Silva e o DOUO Senador- CoutiDbo Joqe, inclusivo citado nominalmente na altura doi
lraba1hos no Puque do Mindhu. É evidente que, can relaçlo 1
JX"ICDÇ& do Ministro 1016 Scua, que ~ tido e havido. c nem scmpre 6 verdadeiro, como inimigo da Ú'cl., uma vez que, na miDba
presetlÇ&. S. Ex1 disse da sua posiç.io em defesa do Estado do
Amazonas c da Regilo, gc.taria que V. Ex•, ao inv&: de sa: um
tanto dustico, fosse realmente. ccmo ao rmaL esperançoso de que
na próxima viagem S. Ex• estivesse. Tenho certeza que.·S. Ex•
COIDpl.i'eced. Quero apenas me alinbar, quiDlo a ena pane, 110
discuno de V. Ex•, que foi um compaDheiro assfduo, um defeiLIO[
que ali se fez ~seDie a todo instante, e que demos uma idéia ao
Pals in~iro de que oJo havia posições polltico-partidúías. Todos
nós, numa s6 voz. IlOI unimos, 01 próprios Govc:madoles da re-giio, os nove, ao fmal. e:aritiram uma Carta dos GovellUidma,
ca:no se houvesse, na nossa lin.guagem indigeoa, um ''jud" em
tomo dos problemas da Amazônia. O que ~ bom e oportuno tamb&n ressaltar 6 que, pela primeira vez, um PtesidcDl~ da Repóblica
se desloca at~ aquela úea e, ao inv6s de flC811DOS fa:zendo aqueles
4i.sausos em tomo da beleza da regiio, fomos aos problemas pá..
ticos. Quéro me coogtahllar cooi V. Ex1•
.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Nobre Scnldor, ogradeço
o :seu apane. Bem sabe V. Ex• que ji flz n:fetência 1 justiflC&liva
que levou o Sr. Ministro I~ Seaa a ausentar.-se e tambml ao dc-sempenho do Sec:::R'lt6rio do MiDist.6rio, Andrea Calabi. i frente das
reuniões de trabalho que acoo.~eoemm naquelas ocasiões.
Gostaria ainda de esclarecer uma ~ia que a imprensa, em
geral, esti divulgando a respeito dos investimentos para a Amazb.nia, ji asses.urta.dos neste ano. A partir do encontro, a imprensa tem
notiCiado que os investimentos seriam da ordem de R$4 bilhões e
meio a RSS bilh~. aproximadamente, o que nio ~ bem verdade.
O pc6prio Secretário Andrea Calabi ey posteriormente, o Presidente da Replblica leOODbcc:eram que os investimentos de fato, inclusive i' consignados no Ol:çlmenlO da União, sio de apenas 500
milhões de reais. O resianf.e consta de repasses devidos aos Estados, como o Fundo de Participação dos nove Estados, como os tecursos da SUDAM e do FNO. No entanto, em nivel de investimentos para obru de infra-estrutura, neste ano eStio garantidos
apenas R$500 milhões. c isso tem que ficar muito claro. Seria
muitO bom que neste ano d1egássemos aos R$4 bilhões c meio oo
aos RSS bilhõe$ para investimento na AIIII.7.&Ua.
Ainda sobre a questio dos Parlamenwu, como j6. foi dito
neste pleoãrio, nós nos mmimos num bloco parlamentar e estamos
tentando. com base no Regimento Intemo, foanalizar uma Comissio ParlameDLar da Amazônia Legal que possa reunir todos os Senadares e Dep.llados Federais dos nove Estados da .Am•zAni• Solicitamos uma audi&cia ao Presidente da República. que a~ agora
nio nos foi concedida.
Coloco essa questão porque considero extremamente importante que os Parlamentm:s camiDbem, lado a lado, na mesma
dirCção, com os nove Governadores. Não podemos deixar margem
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para nenhuma cisão entre Parlamentares e Governadores; caso isso
ocorra. dificilmente esses projetes poderão ser desenvolvidos dentro da nossa expectativa.
PortanLO, da mesma forma que o PreSidenle atendeu a uma
convocação d_os Governad<X"es e foi até a Amazônia realizar uma
reunião rle trabalho - o que ficoo muito claro na sua viagem -, esperamos também ter essa oportunidade em breve; que os 91 Deputados Federais e os 27 Senadores desta Casa, representantes dos
Estados da Amazônia. possam ser recebidos pelo Presidente da

República e seus Mirústros também para uma reunião de trabalho.
E.~amos

elaborando documenlos, muitos dos quais vio ao

encontro dos anseios dos próprios Govemacloms, muitos dos projetes defendidos vão na mesma ciimção. Entendo Petfeitameote
que não setia neçesshio essa divisão; já poderiamos estar caminbandq junto.<:. Governadores e Parlamentares, em defesa dos inleresses da Amazônia.
-() ~r. Coutinho Jorge- Senador Sebastião Rocha, permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo o aparte a V.

Ex•, Senador Coutinho Jorge.
O Sr. Coutinho Jor-ge - Senador Sebastião Rocba., compreendo e endosso a sua preocupaçio coui respeito à defmição de
recursos anunciados du(3.Ilte a viagem do Presidente à Amazônia.
Há pa.~co, pronunciei um discurso nesse sentido. Posso afnmar
que algumas decisões foram tomadas. mas nao foram defmidOs recursos efetivos. JXJri:Iue alguns deles precisam ser defmidos no Orçamento Pluriauual de Investimentos. recursos de tms~ quatro
anos. Por isso mesmo. a intenção do Presidente é boa. correta. Temos que oovir os Governadores e também os Parlamentares para
configurannos jUntos uma proposta global. Como aflrmei há p:HJco. seria um programa estratégico para os quatro anos. onde se deveria deixar claro o que são Il'lCUISOS orçamentários da União. do
Estado e do Município. recursos financiados. Mostrei que bá vários projetes- que já têm recursos iõtema:cionãis Sarantidos. Precisamos amarrar tudo isso nesse programa global estratégico. para
que as coisas fiquem d'aras, pata qUe não se fique fazendo_ discurso dizendo que billiões e bilhões vão para a Amazônia. É preciso,
portanto. ordenar. organizar essa decisão. mediante um programa
estratégico que deveria vir ao COngtesSONacional e ser produto da
discussão com os Governadores e com as lideranças políticaS da
Região. que tivesse lógica e seqüência no orçamento plurianual e
nos orçamentos anuais. Concordo com isso e há pouco manifesteime Desse sentido~ V. Exa tem toda razão. Qu_anto ao segUildo aspecto. o problema do Minislro José Serra, V. Ex1 tem muito mais
razão. V. Ex" não estava aqui no ano passado. quando o Orçamento da União teve uma metodologia de discussão diferente da realizada nos anos anteriores. Pela primeira veL., os governadores eleitos foram ouvidoS. defmíndo os projetes -pioritários juntamente
com os parlamentares. lendo havido um acordo com o Governo
Federal. Para surpresa do Congresso, logo ao assumir o Presidente
Fernando Henrique. o Ministro José Serra defmiu que havia um
déficit a ser cortado no Orçamento, e a sua providência foi cortar
de forma unilateral os programas dos projctos aprovados no Parlamento, que tinham o respaldo e a ratificação dos Governadores,
sem auscultar os próprios Governadores e os Parlamencires. Concordo que se deva cortar. Porém, da mesma forma que se tentoo
uma metodologia na elaboração do Orçamento, S. Ex1 deveria ter
uma metodologia na defurição dos cortes. É preciso supeiar o déficit; no entanto, entre os cortes, podeóamos definir aqueles que seriam feitos de forma mais ou menos-prioritária- mediante, portanto, uma negociação. Por isso. convocamos o Ministro José Sena
para o plenário do Congresso. S. Ex1 deverá vir agora, em abril,
discutir longamente com os Senadores a problemática do déficit
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pdblico e os cortes que COD.Siderou fundamenlal para a Amazônia,
para o Nordeste, para o Bras_ih_§~ o momento em que poderemoa
questiOnãi, ouvir as colocações do Ministro e. ?JSSiveJmentc, fazer isso que V. Ex• sugeriu, convidt·lo opc:xtunamente para uma
reuniio maior. mais ampla, de toda a Amazônia. Mas ouvi-lo agora no plenkio é muito import..ãhte e oponuuo.- V. Ex• tem toda a
razio em se referir à foxma como foram feitos Os ·cortes riO Orçamento da Uniio: na verdade, um desrespeito, uma desconsidera.çio ao acordo assumido. ao final do Governo Itamar Franco. COIQ
o ParlaÓlento brasileiro. Mas-acredito que agora, em abril, pcxiemmos ter essa conversa com o Ministro José Sena e, quem sabe, CD·
caminhar uma solução alternativa _para esse problema grave e fim..
damental para a Amazônia. Por isso, devemos ter esse programa
alternativo. estratégico, para a Ama.Zônia. DiscurSo é muito Donito.

mas queremos Ol'denar, organizar e tomar operacional o ~so..
ParabenizO V. Exa pCio o(xntuno discurso que faz neste momento.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador Sebastiio
Rocba. V. Ex' dispõe de ~s minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA -Obrigado, Sr. Presidento.
Obrigado pelo aparte. Senador Coutinho Jcxge.
A. Srl Mariua SHva - Senador Sebastião Rocha, permite..
me V. &&um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Senadora Marina Silva.
c_om. ~ Cõilcedo o aparte a V. Ex•.
. A Sr' Marina SOva - Simador Sebastião Rocha. levando
em coilta o tempo que resta ao pronunciamento de V. Ex1, mencio-nado pelo Presidente, tentarei ser breve. A presença do PresideD10
na Amazônia é um o:iarco histórico, como é iambém hist6rica. a
posição das lideranças políticas e das instituições nio.:govemament.ais,~ as ONGs- que tamb6m acabam sendo instituiç?>es -,porque, peta primeira vez na hislória pllítica da Amazônia. foi poss{.
.vel inverter aquela idéia de que a Amazônia sempre vem a Brasília
ou se dirige às autoridades Da.cionais de pires na tnão• mendigan.
do. d quê fizemos ali foi discutir-Um projeto es-trãlégico, uma c;:oo.. cepçãO de desenvolvimento para a Amazônia - pelo menos, foi
essa a cc?ntribüição que ví, atiav6s da teritativa de Vários Governadores diante do Presidente da República. Gostaria:, inclusive,. da
enfatizar o programa feito pelo Governador do seu Estado. que
tive a oportunidade de examinar. muito aptopriado, de acordo com
o grande debate que se faz hoje no mundo, que é a questão do desenvolvimento sustentado. Fiquei feliz também em observar a forma altiva como o Governador do .Pari colocou os grandes problemas. Mesmo sendo- do Partido do PreSidente, é gratificante ver
uma pesso8- discutir' ein pé de igualdade, sem aquelã. Ídéia: _do colo-nizado face ao coloo.izador. Amanhã. estalei fazendo um pronunciamento com relação à ida do Presidente da República à Ama..zô..
nia e colocando as minhas preocupações e as idéias que tenho
quanlO ao desdobramento desSa grande oporru.nidade que as lideranças da Amazônia terão .l frente, como desa_fio. para dar resposta
ao nosso desenvolvimento. Muito obrigada.
O SR. SEBASfiÃO ROCHA - Agradeço o aparte de V.
Ex1 • Com relação à viageiD-do-Presídente, ficoo para ser decidido
sobie o linhão de Tucurui. que é uma das reivindicações ~sa.
dos Governadores e também dos Parlamenlares, sobretudo dos Estadoo do Amapi. do Pari. e do Amazonas. O Presidente pediu um
estudo completo da viabilidade do linhão, como também da explo-!llçào do gás de Urucu.
·
Foi impoitante, comô frisoo muito bem a senadora Marina
Silva, a inteiVençlo do Senador Almir Gabriel no sentido de: que
deve ser considerado. sobretudo e acima de tudo, o aspecto social
Qual é o projeto que sociahnente atende melhor a Amaz&iãfO lichão de Tucuruí ru o gás de Urucu? Se ficarmos apenas preso1
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de seTCIÕ. COilStatadas irregularidades. 6 necessário que se defma o
que deve ser feito para que a Amazônia.. mais uma vez. nio venha
a ser penalizada por- um projeto que pode estar servindo para que
outros paises possam espionar. sobretudo, as riquezas daquela ~e-

uma vez, venha a ser penalizado.
Concluindo, Sr. Presidente, gostaria de fazer uma referência
breve a respeito do SIVAM- Sistema de Vi,SilAncia da A~.
A imprensa continua divulgando denúncias a respeito de possíveis giio.
iitegularidades a respeito do SNAM. O Eotado de S. PaulO puEn o que tinha a dizer.
Muito obrigado. (Muito bem!)
blicou, no dia 29, um artigo assinado por Frei Bef.lo a respeito de
possíveis inegularidades, por parte até do próprio Senadp, que teDurante o discurso do Sr. Sebastião Rocha, 0 Sr.
ria burlado a Resoluçio n'l 96/89. ao permitir que fosse tomado
Neu Suassuana, Supknk de SecretáriO, deixa a cadeira
empr&timo do Grupo Raytheoo, empresa escolhida para fornecer
da presidência, que é ocupada ~lo Sr. José Sanrey,
os equipamentos. sendo que essa resolução veda esse tipo de ação.
Presidenk.
Entio, na última m>niio da Comissão de Relações Exteriores. eu convenei com o Presidente da'Comissão sobre esse tema e
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa, proS. Ex• me gamnt.iu que o assunlD vai voltar l discussão na. Comis· _ tocolo que seri. lido pelo Sr. 1"' Secretário em exercício. Senador
são, pua que tanto esta como o próprio Senado da República pus- Noy Suassuna.
sam ter uma decisão defmitiva a respeito do SIVAM. Na hipótese
É lido o seguinte

DIVERSOS N2 53; DE 1995
PROTOCOLO DE INTENÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O SENADO FED'EI~AL DA
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O CONSELHO DA FEDERA(AO DA
ASSEMBLÉIA FEDERAL DA FEDERAÇÃO DA RUSSIA, COM O OBJETI\'0 DE
PROMOVER O INTERCÂMBIO PARLAMENTAR .

O SENADO FEDERAL DA ·REPÚBLICA FEDERA TTV A DO BRASIL.
doravante denominado SENADO, representado neste ato por seu Presidente. Senador
HUMBERTO COUTINHO DE LUCENA e o CONSELHO DA FEOERA('ÃO DA
RÚSSIA. doravante denominado CONSELHO. representado por seu Presidente. o lkputa<h>
WLADIMIR F: CHUMEIKO, RESOLVEM celebrar um Protocolo de lnt.,nc;<'>cs. rncdountc as
cláusulas e indicações seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA -DOS OBJETIVOS

.,

O presente Protocolo tem por objetivo geral o estabelecimento de um
· serviço de cooperação interparlamentar e o desenvolvimento de atividades de mútua
cooperaçAo entre o SENADO e o CONSELHO para estreitar os laços dt· nm11mh· t·ntrc as
duas instituições e difundir a atividade parlamentar e legislntiva.dc seus rncrnhrL>s
PARÁGRAFO ÚNICO
A cooperação interparlamentar será
institucionalizada através de um organismo bilateral intitulado GRUPO PARLAMENTAR
BRASIL-RÚSSIA, doravante denominado GRUPO.
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CLÁUSULA SEGUNDA -DA COMPOSIÇÃO
CLÁUSULA SEGUNDA ·O GRUPO será integrado por parlamentares dos
dois pai ses indicados pelo SENADO e pelo CONSELHO e reger-se-li por e-tt• Pwt<>c <>h• e fl'"
Estatutos aprovados pelos respectivos membros. cujas disposições não p<>dt•r ,\,, ",,u" "'"
quaisquer prescrições legais ou regimentais vigentes nos <)r"dcnamentos jnndrt'lls "''l'<'c· 11 , '"

CLÁUSULA TERCEIRA· DAS ATRffiUIÇÓES
O GRUPO terá caráter consultivo e de formalização de propostas e as
seguintes atribuições:
a) acompanhar, conforme aos princípios de respeito á soberania e de não
ingerência nos assuntos internos. a atividadc parlamemar e legislativa do'""" fl'""''
b) fortalecer, mediante uma açlio comum, o espaço parlamentar no processo
de desenvolvimento dos dois povos de modo a eliminar barreiras e preconceitos e favorecer a
paz, a liberdade, a democracia, o respeito aos direitos humanos e a proteçi!o ao meio amb1ente.
c) constituir subgrupos para a análise de temas de interesse comum e
projetes tendentes a melhorar as condições de vida de _seus povos, por meio de legr>hl\'1\n.
d) procurar meios de intercâmbio de informações derivadas das atrvrdades
parlamentares dos dois países visando à complementariedade de ações e a troca de
experiências.
e) favorecer o intercimbio de missões de estudo na área parlamentar e do
direito comparado;
f) promover eventos culturais periódicos com vistas ao conhecimento
recíproco dos direitos e das legislações dos dois povos em matéria de interesse comum.

g) elabofar clilendário de atividades parlamentares de motk' u gnllmlll urn
intercâmbio efetivo das experi6ncias mútuas;
h) praticar todos os atos necessários ao bom desempenho das atividades do
GRUPO.

CLÁUSULA QUARTA- DAS REUNIÕES
As reuniões do GRUPO serlio realizadas em cada um dos Estados
celebrantes, de forma sucessiva e alternada.

PARÁGRAFO ÚNICO - As sessões do GRUPO scrl\(> publicH> cxcc!tl
quando expressamente se decidir pela sua realização de forma reservada
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CLÁUSULA QUINTA- DAS RECOMENDAÇÕES
Sobre a matéria apreciada, o GRUPO poderá emitir recomendações cuja
forma final será objeto de deliberação de seus membros.
CLÁUSULA SEXTA- DOS IDIOMAS
São idiomas do GRUPO o ponuguês e o russo. podendo ser usados tambem
o inglês e o francês.

CLÁUSULA stTIMA- DA VlGtNCIA
O presente- Protocolo de Intenções ter! vigancia a panir de sua assinat\!ra
E, pór estarem de acordo, as Panes assinam o presente Protocolo de
Intenções em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, em ponuguês
e em russo.
Brasllia, 27 de maio de 1994.

SENADO

CONSELHO

Deputado WLADIM!R F CHUMEIKO
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1994 ro.u

1~'::~:tit
.,C"-...,
SR. PRESIDENTE (José Samoy) -

·O
public.I,.·ão

O protOColo vai •

A Presidência roa:bcu do Presidenle do Co~!jp:C$~0 <la Colômbia convite pano porticipor do encoolro Legitimidade du Insti-

Cartaso-

ruições Democd.licu na A.m&ica Latina, a realizar-se em
na nos ~~ias 4 e S demaiodol'lt'ICDte aoo. (Diversos nDs 54195)
O convite sed tmclmjnh•do à Comissio de Relações Exteriores c Üt' f~sa Nacional~ pua emitir parecu.
() SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa. requc:cimt~nt!)s que sedo lidos pelo Sr. za Secrelúio
-exercfcio,
Senador Ney Suassuna.

em

Sã~1

!idos os seguintes

REQUERIMENTO N'457,DE 1995
: .- '(.·:·l.•ientíssimo Sc:ahcx Presidcule do Senado Feden.J.,
C""' fundametllO no disposto no 111. 50, § '1!' da Constituição FedJ-r::.! e no incisO I do art. 21S do RegimentO Intemo do Se.
naJ,) f;,,·Je"'"ll, xequeiro a Vossa Excel&cia sejlm enC&!Qin.badu
a0 !:.-.:\·' 1 ~;.:issimo Senhor Ministro de Estado da Educaçlo e~
Thc' ,,·,: ' c; seguintes indagações relaciooadaa 00111 a polltica o
funcl<>!''''"""to da Fundaçio de Al$ist&c:ia ao Estudanle- FAE:
· f:;ual a politica eà.Jcaciooal da FAE. no contm.to das nov.as po;i.:.:>!s ad<Xa.das peloGovemo?
~ · C/uais siDos projetoo jxloritirioo da FAE?
:' ·- r...,>ue procMUnen1o1 ellio sendo adotados pua deacea.tr.:.~!·:~.<~<.; io ·k•S program.u. educacionaiJ e •nisteuci•i• daFAE?
" .. Cnm<ia FAE pretendo opcncicoáljzar aa modidu dotornt: :u~!.·..., . ···!'\ SÃFpara emug.unento e extinçlo deóqlol,como a
F.: ':1:, ...;·. Cadernos do Rio de Janeim, o Instituto de Reattso~
lf : · ',; :.. i•1.:i.o Pinheiro, em Minas GeraiJ, eu~ IlOI
&!::;.·l•>•.'l

-

. 5 -_- ';uais os Critérios pora scloçio o adoçio de livros c!i<W;.
c<",;,~:~,, .. dos pela FAE?
t· ·- 1 ~1 ue provid&lcia.s a FAE pretende adotar pua~
da ·.fi::·.',.Lo.: do livrodiditico bruileim?
' - ·.:,.,a descelllla!izaç do Progroma Nllcioaal do Livro
ü"' .,,_., .. ,;, que forma a FAE pnolende mantor (o aperfeiçoar) a
•it:.d;ci:ldc do livro ~co tnsileúo. c:omidetmdo o baixo grau
:.:\' -::.::"· 1.·.:dr:"'~nto depute dos cducadorea?
X - <·,.,mo sení feita a seleçlo 00. liVI'OI diditicos, teDdo cm
;··. ·: :t ) de sua me~~?J.le que fmna se fad chegar, àJ
,·,;·htos: e diretrizes aprovados?

9·- É inlençio da FAE fedlar os postos do venda do material escolar nos Estados? Em caso afumativo. como será atendida a
populaçlo do baixa renda, na aquisiçio desse material? ·
!0-Qne programas a FAE pretende eliminar ou tmnsferira
outroo órgios? Po< qu~ motivos?
11-As ONG,-que no ano do 1994, participaram no fmanciamento do programas .,.istenciais da FAE- terão alguma participaçio na oova politica da Fundaçio?
12- O qui! a FAE pretende desenvolverem conjunto como·
Projeto Commidades Solidúias?

_ 13- ~.m enacvista 1 imprensa. o Senhor MinistrO da Educaçio e J1o Desporto mencionou a extinçio do Pmgruna Nacional
do Transpone Escolar, instituido em 1993. Cotno FAE pretene
suprir as necessidades das commidades rurais atendidas pelo ProSmma?
14 - Qne crik\rios Saio adOiadoo pari. a fiscalização e
acOmpanhamento do Programa Naciooal do Alimentaçio Escolar,
tendo em vista o repasse de verbas c:limamenle As escolas? O que
justificou esle repasse de verilos às escolas (à!eque-alimentaçio)?
15- A FAE considerou, neste processo, a não familiaridade
das escolas em xelaçio a questões como: processos licitatórios,
m6todc:tl de pesquisa de mett:ado. valOI'C$ nutricionais dos diversos
alimentos, procedimentos para presta.çio de contas e outros eleII10Jitoo indispensáveis i viabiliuçio do cheque-merenda?
16- O Programa Nacional Salas do Leitura (PNSE)- que
objeliva estimular o gosto pela leitura, principoimente junto à pop.llaçio de baixa renda e à comunidade ruraL que, em um país de
analfabetos e semi-analfabetos, 6 tio importante, sofrerá- alguma
refonnulaçio? Qual?
17 - O Programa Nacional Biblioteca do Professor (PNBP)
- ainda em processo de implantaçio - sof=á alguma modif~ea
çio?Qual?
· 18 -O_ Pmgruna do Editoraçio - criado há mais do 30
· ...,., ainda com o FENAME, que possibilitoo à poputaçio o acesso a im1mems obras de consulta e pesquisa. como dicionários. atlas
etc. - sed fmalmonle, rea>pendo e ampliado? A proposta da
F AE, no ano de 1994. - de reoovaçio do acervo, em sistema de
cooperaçio com editores univenitários-- será manticlA e efe.livada?
19- A FAE prelende implementar politicas pam o funcionamento dos CAIC e cong8nert:s? Quais?
20- O Programa Nacional de Saúc:Je - que objetiva minimizar os p-oblemas que possam dülcultaro aprendizado do estudante
nas lireas do odontologia, oftalmologia e saúdo em geral- manterá
ou ampliará o universo de seu atendimento?

a
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Justiftcaçio
Os programas mantidos pela Fundaçio de ass&ência ao csbldante (FAE) fomm, at6 aqui, de fundamental importincia para
os milhões de estudantes deste País, careDtes, em sua maiora. dos

mais ele~s recursos educacionais.
O Prognma Naciooal de AlimectaçOO Escolar (PNAE) tem
sido. sabidamente, elemento fundamental no combate à evasão es-

colar, de vez que - mais do que o aprendizado - proporciona
meios de sobmvivéncia a vastos segmentos das crianças e adolescentes do BmsiL
O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). o Programa Nacional Salas de Leiwra (PNSL), o Programa Nacional de
Material Escolar (PNME). o Programa Nacional Saúde Escolar
(PNSE), o Prognma Nocional do Transporte Escolar (PNTE), o
Programa Editorial, com seus postos de vendas e o Programa Nacional Biblioteca do Profes:sor (PNDP), são outras iniciativaS que
integram a açio da FAE em todo o País. Aperfeicoó.-los ~ sempre
possível e desejáveL Mínim.iz.í.-los ou extingui-los parece-nos contraproducente.
Daí a importincia de conhecermos os propósitos que presidem a açio dos novos dirigentes da instituiçio, para que disponhamos de meios de aquilatar seu conteúdo e possamos, se for o 'caso,
colaborar parn o seu aperfeiçoamento e implementação.
Sala das Sessões. 4 de abril de 1995. - Senador Pedro Simoo.
(À MeJia para decisão)

REQUERIMENTO N-458, DE 1995
Nos termos do disposto no art. SO, § 2-", da ConstituiçãO Federal. e nos arts 216 e 217 do Regitnetl!o Interno do Senado Feder.al. requeiro seja encaminhado ao Exmo. Sr. Ministro da Administraçio Federa] e Refonna do estado, Luiz Carlos Bresser Pereira. o
seguinte pedido de informações:
I - Com a edição da Instrução Normativa n" 3, de 8-3-95,
haverá alteração na situação dos servidores já rea<hn.itidos de acordo eom a Lei n" 8.878, de 11-S-94?
2 - Foram readmitidos servidores que, à. época da dispensa
ou demissão, eram titulares de empregos perm.anentes regidos pela

CLT'? Se foram reachnitidos tais servidores, como se fez o seu enquadramento?

3 - Quantos servidoteS foram readmitidos e quantos ainda
faltam ser reaproveitados com base na lei de anistia?
-

4- Quaudo ser.ão readmitidos

.JS

servidores remanescentes

cujos processos jl fotam deferidos pelas Comissões Setoriais e es-

pecial instituídas na forma do Decreto ri' 1.1.53, de 8-6-94?
5 - Quais os motivos que levaram o Governo a suspender,
através da Medida Provisória rP 831. de 1995, e posteriõrtnente
pela MP 891/95, até limitar o prazo para 1.5-9-95, a garantia de
prioridade no preenchimento de vagas no serviço público dada aos
anistiados pelo art. 4" da Lei n" 8.878. de 11-S-94?
6 :.... Recentemente, a Fundação Instituto Brasilelro de Geogmfm e Estatística. atravéS da Portaria nir34, de 3-2-95, declarou a
nulidade dos atos de readmissão docorrentes da Portária n11606, de
29-12-94. Qual a raz.3o deSSe procedimento. uma vez que se supõe
que a readmissão por ela levada a efeito deve ter obedecido os criIMos estabelecidos pela lei da anistia'?
_
7- No caso do Ministério dos Transportes, em que foi publicada no Diário- 06cial da União a Portaria MT o'l 698, de 2912-94, após atendidas todas as exigências legais para a reintegraçio dos servidores anistiados daquele Ministério, quais as razões
desses funcionMios não terem Sido ainda readim.itidos, uma v~
que o processo de suas reintegrações ~ um ato juridicamente per·

feito e concluso e, portanto, não deveria ser atingido pelos ai~ g~
v,emamentais posteriOres àquela data?
·

Justificação
Por intermédio da Lei n118.878, de 11 de maio de 1994 foi
concedida anistia aos servidores públicos civis e empregados da
Administração Pública Federal Direta e lndireta que tenham sido
exonerados ou demitidos, despedidos ou dispensados, quer por
motivos políticos, quer em decOITência de movimentos grevistas,
quer mesmo em decorrência de atos que implicaram violação de
dispositivos constitucionais ou legais.
A despeito de_disciplinamento legal, conforme se evidencia
diariamente em noticias veiCUladas pela imprensa nacional, não
tem sido este pmcesso levado adiante dentro dos padrões de ~or
malidade que a questão requer.
Ressalte-se que os procedimentos que vêm sendo adotados
têm sofrido problemas relativos Asolução de continuidade, como é
o caso ab.J.al dec~nte da suspensão temporária destes processos,
e da sua própria prioridade no preenchimento de vagas existentes,
e, me~o para aqueles já reenquadrados no serviço público, os
mais diversos conflitos são verificados~
,
..
Esta situação nos traz sérias preocupações, sobreb.J.do quando sabePlQs que não se encontram disponíveis no Congresso Nacional. informações que nos permita avaliar adequadamente o alcance deste processo~ Como se sabe, uma readmissão mal planejada, executada de maneira errónea, pode acarretar conturbações na
administração pública, ensejando restriÇões à reotdenaçãQ do estado e a sua normalização operacional.
O Congresso Nacional, em particular o Senado Federal,
consoante o disposto na Constituição Federal acerca. de suJJ; competência TlSCalizadorn, dentre outras, e da plena necessidade de conhecimento de qualquer assunto de interesse nacional. necessita
ter ciência de informações relativas às readmissões levadas a efeito
a[é então, e das pretendidas fururamente, sem que, para tal. recorra
àquelas veiculadas na imprensa, nem sempre suficientes.
Tendo em vista que o processo de anistia defmido pela lei
não foí ainda ãdequ8damente cumprido, é que requelro seja este
pedido de informações encaminhado ao Sr. Ministro da Administtação Federal e Reforma do Estado.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1995.- Senador Roberto
freire.

(À Mesa para decisão)

REQUERIMENTO N•459, DE 1995
Nos tennos do disposto no art. 50. § 2il, da Constiruição Federal e nos arts. 215, L e 216 do Regimento Interno do Senado Federai, requeiro seja encaminhado ao E~ Sr. Ministro de Estado
da Agricultura. do Abastecimento e da Reforma Agrária o seguinte
pedido de informações:
1 - a relação de _todas as glebas pertencentes ao Incra na Região Amazõnica (Amazônia f:..egal), com as devidas coordenadas
geográficas, com o objetivo de permitir a plotagem das glebas (os
seus limites) nos mapas;
2- caso _o Incra já disponha dos mapas com as glebas plotadas, o envio desses mapas:
3 - a relação de todas as terras devolutas da União, na Região Amazôoica, com os mesmos dados solic!tados nos itens 1 e 2;
4- o plano de estudo do lncra para a ocupação das glebas
de sua propriedade que ainda não esteja_m ocupa~s de fato e de

direito.
Jüstificação ·
Os recursos disponiveis -no Governo Federal para dinamizar
a reforma agrária são escassos e devem ser aplicados em ati vida-

Abril de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

-des maJs nobres que possam promover um maior retomo em termos de'produção agricola.
Para evitãr -que os já parcos recursos- sejam desperdiçados, e
por li:uiitã.ções do próprio sistema ôe infonnações, é necessário que
se CODb.eça o potencial alocativo" de glebas disponíveis na Amazô..
nia para reforma agrária. parã evitar que O proces-so·; uma vez iniciado, crie um clima de atitudes pró-ineficiência que· acabe gerando distorções intransponíveis.
O Congresso Nacional (e em particular o S'enado Federal), a
fim de exeroer sua competência fiscalizadora, prevista na Consti-

tuição Fedenll, deve ter em mãos informações esclarecedora_s

S:P-

bre a atuação do Incra na Reforma Agrária da Região Arnàzônica,
pois o processo envolve questões económicas e sociais.
Requeiro. pois, seja ·encaminhado ao Senhor Minislro da
Agricultura. do Abastecimento e da Reforma Agrária este pedido
de informações, de modo a possibilitar a esta Casa um melhor conhecimento da questão.
Sala: das Sessões. 4 de abril de 1995.- Senador Ademir

Andrade.
(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Os requetífuentos li·
dos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos do inciso
lll do art. 216, do Regiriiento Interno.
So~ a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1~ SeCretãrio em exercício, Senador Ney Suassuna.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N•460, DE 1995
Com fulcro no art. 258 dp Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei da
Câmar.l n's 32. de 1992. 17. de 1993. e 32 de 1995, por-versarem
sobre a mesma matéria~-'
As referidas proposições tramitam no _âmbito da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, onde aguardam parecer.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Senador Esperidião
Amin.
·
O SR. PRESID_~NTE (José Samey)- O requerimento lido
será publicado e, posteriormente, incluído na Ordem do Dia._ nos
tennos do art. 255, incisO TI. letra e, item 8, do Regimento Interno.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. I-'i Secretário em exercício. Senador Ney Suassuna..
É lido o·seguinte
REQUERIMENTO N•461, m;; !29_5
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado F~eral,
Com fundamento no disposto na alínea g do art. 218 do Regimento Interno do Senado Fe{leral e de acordo com as tradições
da Casa, requeirO a Vossa Excelência a inserção em ata de um
voto de profundo pesar e de aprcsemação de condolências à família de João Emílio Falcão Costa Filho e ao Governo do Estado do
Piauí. em razão do falecimento, no dia 29 de março passado, deste
grande jornalista e homem público que prestou os mais relevantes
serviços a esta Casa e ao País.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Senador Pedro Si·
moo -Senador Hugo NiJ-poleão -Senador José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Senador Pedro Simon requer, com fundamep.to no disposto na aünea "g'' do art.
218. inserção em ata de um voto de profundo pesar e de apresentação de condo1ências ã -fanulia do _jornalista João Enúlio Falcão
Costa Filho e ao Governo do Estado do Piauí, em razão do seu falecimento no dia 29 de março passado.
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Tem a palavra o Senador Pedro Simon para justificar o seu
requerimento.
O SR PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronnncia o seguiille
discurso.) - Sr. Presidem.e. SM e Srs. Senadores. quero pedir a
esta Casa que acolha o registro de pesar pelo falecimento do jomalista e servidor do Senado Joio Emllio Falcõo Costa Filho. Mais
do que um homem de impr!msa e servidor desta Casa. João Emílio
Falcão foi um patriota que •.em todas as posições que ocupou. sem-pre teve os inl.ere~ do povo bnsileiro como uma razio de ser c
de fazer.
Tive o privilégio humano e político de com ele conviver
110$ últimos tem(X'S, uma vez que prestava sua excepcional colaboração profissional e os seus conselhos politicos à minha pessoo.
Poucos a ele se_ igualavam na modést_ia com a qual exercia seu talento de escritor a sua ÍDV!llgar capacida.dc de análise política.
Por outro lado. não foram muitos os de sua geração de jornalistager.lção, por outro lado, brilhante - que puderam conviver- com
tantos e tão expressivos nomes do universo político brasileiro.
João Emílio deixou o Piauí ainda menino, aos 15 anos. O
que o empunou pala o Rio de Janeiro foi o in'ecusá.vel chamado
do- jornalismo. De família t:r.ldícional em seu Estado, não se transferiu pâra o Sul em busca de oportunídade de trabalho qUe lhe proporcionasse os recurs,os de sobrevivência ou a realização social.
porque sua situação familiar lhe garantia futuro privilegiado em
sua terra. Seu pai era uril dos dirigentes de um partido sólido,
_como era a União Democrática Nacional. e chegou à Câmara Federal em 1957.
O que chamou João Emílio a9 Rio foi o )~lismo. AÕs 16
anos entrava para a redação do Di6rio CarioCa, no Rio de Janeiro,
que, naquela época. era uma das grandes escolas ~ jomalismo
brasileiro sob o comando de Pompeu de Soosa. Os nomes mais expressivos da imprensa nacional passaram pela tedação do grande
jornal. como os de Carlos Castello Branco, Luís Paulistano de
SII;Iltana. Sérgio Porto, entre os que já nos deixaram, e outros que
ainda cOiltinuam flilDeS no trabalho, como Newton Carlos, Evandro Carlos de Andrade, Hélio Femaniles e Armando Nogueira. en·
tre outros.
_
" Com o -desaparecimento do Diário Carioca, FalCãO trab1.lhou nos mais importantes jornais brasileiros., como o Correio da
Manhã. O Globo. Jornal do Brasl~ O Estado de S. Paulo. Folha de S.Paulo e Correio Bra7iliense.
Tão logo se inaugurou Brasilia, Pompeu de Souza troUxe
João Emílio para a nova Capital. O jovem n:pórter político se t_ornou. em poucos anos., um dcG jornalistas mais bem informados sobre a situação politica nacional Ele conhecia os homens. sabia ser
discreto e só usava o que sabia na defesa do interesse público. Por
outro lado,_~mpre recusou posições de poder. Preferia ter a liberdade de que dispõem normalmente os conselheiros. Nesse aspecto
- edisso_sa.rboa ~emunba -, el~ ~parecia com os uomini diDgégno que serviam aos príncipes do Renascimenlo. Ele tinha o
prazer iotelec1llal de influir, de procurar a solução melhor para os
impasses políticos e desprezava as ilusões da notoriedade. Poucas
horas antes de falecer, na mesma noite, João Emílio pôde prestarme e ptestar à República os conselhos de sua experiência e de seu
excepciohal bom seru.o.
O jornalismo dificultou-lhe a produção literiíria.- Ainda assim. encontrou t_empo para escrever alguns livros de crõnicas e de
contos, que lhe asseguraram a presença oa Academia Brasiliense
de Letras e na Academia de Let:ras do Piauí. Entre os seus livros se
encontram Aleluia e O Andarilho, livros de contos, e Balaoço da
Semana e Olhos Secos, coletâneas de crônicas.
João Emílio era casado com O. Neusa Theodõro Falcão
Costa e deixa filhos.

e
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"'"Ao comunicar. à Casa meu pesar, faço-o na certea: de que o
Brasil perdeu um de seus maiores e mais dedicados servidmes.
Um homem que, em sua modéstia, detestava a llll'Ogância; em seu
temperamento, era bravo defensor da paz e da conciliação; em sua
inteligência, era prudeote quando a razão pedia a pruóSncia, e corajoso quando a coragem exigia. -

se

O Sr. Humberto Luceua- Permite-me V. Ex1 um aparte,
nobre Seuador?
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- No encamioho=nto de votação não é permitido aparte, Senador. V. Ex' poden\ pedir
a palavra. posteriormente.
O SR. PEDRO SIMON --Sr. Pn:siden!c, peço a V. Ex' a
transcriçio, nos Anais da Casa, junto com o meu pronunciamento,
da última rnloica de Falcão, que foi publicada após a sua morte,
De Flores a Tlmon, escrita a pedido do Prefeito da sua região,
onde ele fala da sua mocidade. Nessa crónica, ele fala na morte, no
mesmo dia em que mOITeu.
."Certa. feita. procurei o Sr. Costa Ccuto, que foi minislro no
governo d~ V. Ex•, Sr. Presidente. para falar a. ~peito de uma ma~
léria que saiu na revisti Veja, sobre a morte do Ptesidente Ta.Jl.C['Cdo Neves. Fui falar com ele e Falcio foi comigo. Conversamos
longamente sobre o novo livro que o ex-MiniStro vai pu.blioor, fa.
lamos sobre uma série de fatos, inclusive sobre a morte. Sim. fala·
mos muito sobre a morte.
•
Ele jantou, jogou cartas e e-Stava dançando quandO morn:u.
E a morte que gOstariamos de ter, mas é aquela de que os amigos
não gostam. porque não têm condi~ de prestar uma homenagem. Cooheço muitas pessoas inlcgras, sérias, dignas. Conheço
muitos jornalistas, mas digó, com toda a sinceridade, que 6 muitO
difícil encootrar alguém como Falcão.
Se dependesse do ex -Presidente da República Itamar Franco, o Falcão teria sido prnliolinente o que quisesse em seu governo. Ele o convidru pua ser seu cbefe de gabinete~ convidou-o
para ser o seu representante na imprensa. o seu porta-voz; enflDl,
convidou-o para uma série de funções importantes nO goveino, e
Falcão não aceitou. Isso, contudo, não o impedia de receber, tt6s a
quatro vezes por dia. telefonemas do Presidente Itamar Franco oo.
de telefonar par.1 ele, como amigo c colaborador do ex-~idenle,
no sentido de tentar ajudar, anónima e esp:mlaneamente, sem nada
buscar.
Falc:ão em Ut"la dessas pessoas que nascem com o desejo de
lutar para fazer o bem. Não tiDha propósitos de grandeza, nem de
subir e nem de acscer. Dizia ele: ''Eu me sinto muito feliz. Tenho
a minha casa, os meus fUhos, a mioha proflSSio. Estou trabalhando
e esforçando-me pelo meu Pais."
Ele vai fazer falta _para o nosso Pa~. ~~~ ~m se o Brasil
fosse constituído de peSsoaS Como o FalcãO. Integras, dignas e honestas, sim, e sem arrogância. Para Falci.o isso não significava
nada, po'rque ele era assim espontaneamente; essa era a sua maneira de ser. Ele só se preocupava em fazer o bem. em ajudar e colaborar, quer com jornalistas, quer com políticos,- quer com parlamentares~ tinha amizade e respeito para com pessoas como o Senador Jarbas Passarinho, o Deputado Nelson Man:bezan, o Senador
Alexandre Costa e V. Ex•, Sr.Presidenre; tinha fespCilo-J)CIO-Presidenre Itamar. A respeito de todas, ele fazia questio de dizer que
emm pessoas sérias. que ele respeitava..
A imprensa, Sr. Presidente, deSempenha um papel tremendamente importante na vida brasileira., mas ela tem o poder da fazer e desfazer, louvando ou nlo, elogiando ou nlo, endeusando ou
desmoralizando. Falcão tinha o sentimento da responsabilidade da
imprensa, de dizer, de criticar - e elo em duro e áspero em suas
criticas- ou de elogiar, mas nunca brincando com a dignidade c a
homadez de ninguém.
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Eu sintO muito, Sr. ~idente, a falta de um homem como.o
jornalista João Emílio Falcio. Sei que V. Ex• e ele tinham uma
amizade reciproco e ele o respeitava muito. Sei que ele tinha. amizades profundas nesta Casa, em Brasllia e pelo Brasil afora.· Maa o
que me chamava a atcoçOO em Falcão em exata:mcDte a simpücidadc
de.serumhomem integro. sério,. bom. e issopera ele em o.oormal.
Sr. Presidente, S:rls e Srs. Senadon::s, volto a repetir, o Brasil será um grande pais quaDdo ., pessoas, sejam elas operárioa,
trabalhadores, intelectuais, senadoreo, donas de casa, presidentes
da Rep1blica, sejam elas quem f~ tiverem. como li.nba-mesà'a,
a maneim de ser e a persooalidade de Falcio. No dia em que. cada
um f1zer a sua parte da mesma forma como ele, com gun e amor,
desempenhava a sua tarefa de jOmalista, dando a sua colaboraçio,
ajldando o
Pais; no momento em que os "Falcões" se multiplicarem, em seriedade e singeleza, nio querendo buscar na sociedade mais do que a ela oferecem; no dia em que isso acontecer, DO
dia em que pessoas anónimas e singelas constimf:rem a mblia do
pensamento do povo, da gente, da elite brasileira, Dio tenho -nonbuma dúvida de que este Brasil estará seguindo o seu vmiadeiro
destino.
Tmgo a minha homenagem a esse querido amigo a quem
~-s no Senadç) e no Çongresso, quer politicos, quer jomali.stas,
respeitávAmOS.: TmgO aqui o oieu preito de doi- pof urila pessoa
que a mim tocou profundamente, porque senti que tinha ao meu
lado, de maobi, de tarde e de noite, um homem de uma- n:tidio e
de uma dignidade a toda prova; um homem que me chamava a
atenção, que me fazia ver noS jOm.aiS ãijuilo que eu lia e nio via,
porque ele é que tinha a capacidade de ver. que assistia à. televislo
e ali via coisas que eu tamb601 via, mas não entendia, como se nlo
tivesse Yisto. Depois, ele me chamava e perguntaya: ''Vaca viu
aquilo que aconteceu?" Ele tinha a percepçio do Brasil, do Brasil
sofrido, do Brasil do dia-a-dia, das COlldições de ser.
Ele tinha ânsia, alucimiçio pela seriedade, pela integridade,
pela busca da moralidade da coisa pública. A maioria dos projetas
que eu "çrcsenta.va, quem debatia, quem discutia, quem me cobrava permanentemente em ele; os projetos sobre a ética na coisa pública. quem me colrava en. o Falclo. Em ele. Ele me trazia. ele
debatia, ele me colocava em contato com ex-ministros do Tn'bunal
de Contas. com pessoas da sociedade, com professores da univer~sidade. Ele me perguntava: "Vod viu, na Folha, o Procuiador da
República, li em São Paulo, que publicru o artigo tal? Vocé viu
que o Trib.mal tomou tal decisio?''
Quem via; quem trazia, quem tinha a ânsia permanente da
ética, da seriedade, da dignidade, era o Falcão. Coufesso aqu~ de
público. que a idéia, o esbJdo, a ansiedade, a cobmnça por apresentar. foi do Falcio. E ele nunca fez isso para tentar atingir quem
quer que fosse, pois não tinha a preocupaç.lo do pessoal, de brincar com a dignidade ou com a honra oo querer atingir A. B ou C.
A p-eoc:upação dele era com o con}mto da sociedade. A preocupação dele era com_ este Brasil. Ele dizia que nós tinhamos todas as
condições para sermos um país sério, respcmável.
Homem do Piauí, ele amava a sua terra. Lá, tinha ele a sua
fazenda - nio sei se em metade no Piauí e metade na terra de V.
Ex1, Sr. Presidente, ou se mais na teiD de V.-Ex•, no Mai1mhio, do
que no Piauí. A verdade 6 que, periodicamente, ia ele ao Piauf e de
Já. das_convenu com um imllo, SQI sócio, seu colega, quem cuidava da fazenda, ele trazia as histerias e 01 pensamentos do seu
Piaul. A preocupaçlo o o carinho que tinlia por aquela terra e por
aquela gente I'MUltavam em anilisea e intOIJil"'t&ÇÕOI que ele fazia
do seu PiauL Ele dizia que oa pullticos do Piaul sio polllicos sérios, sio política! responsáveis. A respeito de dois ex-Govemadores do Piau(, que estio aqui, Il.ll minha frente, ele falava: "Esse Luddio Portella ~ um homem s&i.O._ esse 1-fugo Napoleio t um ho--

seu
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mem de bem". O carinho que ele tinha pelas coisas do seu Piauí,
pela gente da !rua terra., levava--o a sempre dizer que um dia a situaçio haveria de mudar. Ele era um homem que buscava mudanças.
Eu sei. Sr. Presidente, que nem scr:nprc a vida c:otteSponde
b nOssas expectativas. Vemos pessoas. nem sempre merecedoras,
OCllpar altas posições - não sabemos por que chegaram li - quando aquelas que possuem as vetdadeiras condições sio preteridas,
sio ignoradas. Paraguem é crente- eu sou, o Falcio era e V. exa é
-, 6 fácil entender. E que a vida é uma passagem, e cada um recebe os seus talentos e vai usá-los da maneira que melhor lhe aprouva.
Mas não seremos cobrados do lado de lA. Sr. Presidente,
porque chegamos a Senadores da RCpjblica ou chegamos a ser
grandes empresários. A cobrança vai ser no sentido do que nós fi.
zemos com as oportunidades que nos apucceram. Vamos ter que
responder sobre o que a vida nos: proporcionou, sobre o que fi.Zêmos Com os talentos que recebemos. Creio que Joio Emllio Falcão
eslá mbito 'lnUlqüilo quanto a sua prestaçio de c-oD.ta.s. -- - -Ele tinha o dom de escrever. Lendo seus livros e analisando
sua C8II'Ci:ra de jomalismo, verificamos que a sua -peoa foi -dedicada
ao hem. à dignidade, à seriedade. às·coisas boos da vida. à serieda,
de de um Bmsil e de uma. sociedade.
-~
Sr. Presidente, de todos os jornalistas, desde os focas aos
mais im.port&D1es da Casa. eu ouço a mesma coisa: "O Falclo, para
nós. era uma tefer&cia.", Falcio atendia a. todos eles. Aos mais i.mportantes, experientes, com independência, sem medo, sem susto.
Aos mais humildes, com carinho e tespeito. Dizem que Falcio era
um ponto de refed:ocia, primeiro, porque o que ele dizia era aquilo
mesmo; ele não inventava, não criava, não difamava; o que ele
nanava en.m fatos que estavam acontecendo; segundo. se bouvesse alguma dúvida com relaçio l interpretação do que queriam fazer, publicar, escrever no dia seguinte, perguntavam ao Falcão o
que ele pensava, porque a re$p0Sla dele era a resposta do bom senso, da lógica., daquilo que deve ser.
Desde terça-feira passada. gente simples, jornalistas que
nem coDheço e outros muito importantes, como Tarctsio Holanda.
falam exatameDLe isto: "Eu perdi uma refmncia, além de ter perdido um grande amigo". Em qualquer posição que o Falcão estivesse, ele estava sempre pronto a estender uma mão, dar uma colabonçio, ajudar, dar um ccmelho, uma orieotaçio. Ele fez a sua
parte. Deus o chamou repentinamente, mas tenho certeza de que
ele está traoqüilo e sereno na sua prestação de contas.
Trago aqui o meu cariDho, o meu afeto, a minha admiração
a Falcio. Dificilmente, na minha longa vida p6blica.. como político, como advogado, como professor universitArio, tenb.o enCOD.ttado pessoas - e geralmente somos pródigos .nos elogios, mas não é
esse o caso- das quais possa dizer o que vw dizer agora: Falcão é
o podrio que eu gostaria de ler oomo m6dia da sociedade do meu
Pais., na com.peténcia, na dignidade, no amor, no carüer, na seriedade, na alegria. de viver- ele era um homem alegre e feliz-. na
satisfação de fazer das coisas mais simples as coisas mais respons.iveis.
O meu abraço e o meu afeto ao nosso querido Falcio.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PEDRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO:
De Flores a Tlmon
Joio Emílio Falcio

Flores era. para mim. na vinlda. dos anos cinqilenta, o inicio
da fazenda. Tinha o encan10 telúrico das cavalgadas o a advertências contra as cobras. umas estimulando aventuras e oorras despertando o medo, mas ambas contrárias à vida rotineira do grupo escolar Teodoro Pacheco. Começava o cutro mundo com a travessia
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do P~ba em que admirava a força dos canôêiros a enterrar suas
infinitas varas no fundo do rio, de onde esperava ver surgir. nas

noites escuras, o cabeça-de..-cuia. apesar das preces de minha mãe,
agarrada Asua imagem de Santa Terczinha.
Depois, era uma visita- plácida ao Jaime Rios, olhar com
pena seus pássaros engaiolados e avistar o- reduto perigoso da igreja do pa~ Delfmo, ali chegar à casa do Tio Tavinbo, onde os cavalos ficavam rioS espera:ndo. Tio T avinho~ com sua fama de valente e conquistador, capaz de atr1lvessar o Pamaíba a nado.- diziam que com a roupa na cabeça - era o remanescente da época
gloriosa do Cel. Falcão e. para mim. o lado heróico da família.
A cidade, pacata, agitava-se, um "palco, na praça do Mercado, mas somente até o meio-dia. quaDdo tudo parecia adormecer.
exceto uma velha sinuca., na esquina, onde alguns viciados disputavam a vigilância das ruas com algumas vacas e muitos porcos
que nas chuvas, refocilavam na lama. A ida ao Buriti-só; às Maogueiras ranu:ne~ tinha muitos encantos, quer de cavalo, quer no
cáinínhio do "seu" Pedreira, que, às vezes atolava no areal ou ficava ~tido ant.es do sangradouro~ capaz. !rupullha. de nos engolir. ca:oili:lhão e tudo. Ao passarmos o cem.it&io já estávamos na estrada,
_ enriqu"!'ida pelo morro do dinheiro. a nos despertar sonhos de ri·
- queza. e ·enfeitiçados pelo teneiro de macumba. onde, falava-se. os
hereges sacrificavam- animais e ofendiam a Deus.
Estas flot"eS não existem mais. Transformou-se em Timon,
desttuida pelo tempo e o progresso. O longinquo cemitério está
no centro, seus mortos não descansam em paz porque os bailes da
juventude os cercam-quase todAs as noites. A cidade deixOO -de ser
o doxm.itório de quem não podia morar em Terezina, nem é o refúgio que meu avô,desmbarga.dor Odilo Costa, buscou para escapar
do mundo e viver os últimos anos. cercado de mulbeies. que tomavam-Ihe conta da casa e matavam-lhes as saudades.
É Timoo uma cidade frenética, com os caJTos buzinando em
suas ruas calçadas e ainda estreitas,- em que- os- oCiosos~jogadores
de dama vão sendo ultrapassados pela atividade incessante de mi- Thares de pessoas. Nós, que comptávamos pão em Teietina, encontramos quase tudo em seu comércio e, a cada visita mensaL deparamos com uma nova loja mais ampla e mais sofisticada, !rubstiruindo as velhas quitandas sonolentas.
A evolução de uma cidade observa-se .,os costumes sociais
e políticos. A Flores: em que mandavam o Padre Delfmo e o Jaime
Rios, e as mulheres tinham de ficar em Casa. para nio serem faladas, é hoje a Timon da Ascensão popular, da eleição de Cb:ico Leitoa, carregado por suas ruas, em jacá, pClo pai lavrador, e da professora Socorro e da Beta, das mulheres que se afumam pelo trabalbo e dinamismo.
Timom. construída pelo esforço de seus cidadios,do Domingo Rego, do João Rodolfo,do Jaime do cartório, do Nonato do
posto. do Napoleão do Ivan. do Sétimo. do Carvalho. do Coraçio
tricolor do BertoIdo e, sobretudo, pelos humildes vaqueiros, que ji
nio campeiam gado em suas ruas. e lavtadores, que n~o·oferccem.
melancia de porta em porta, pois existe e a Ceasa, e a ca.pital maranhense do Pamat"ba.. As loja que se a~m. as avenidas que rasgam
suas roas estreitas, as crianças que não precisam mais atravessar o
rio para estudar, as hortas comunitárias a estabelecerem novos hábitos alimentares e de comport.am~I!'..o, Cb:ico Leitoa a vivencia.r a
espeCança como direito--de-todos, dio a Timona certeza do futuro
e selam seu compromisso com o progresso.
O SR. EDJSON LOBÃO -Sr. Ptesidente. peço a palavra
para encamiDhar a vola.ção.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pergun10 ao nobre
Senador Humberto Lucena se desiste da palavra.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Siro. Sr. Presidente.
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Os
Sn.
Senadores
que
o
aprovam
qUeiram
permanecer
senO SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Concedo a po.lavra
tados. (Pauu)
ao oobre Senador Edisoo Lobiio.
Apeovado.
O SR. EDISON LOBÃO (P!'L-MA. P.,. eoCIIDinhu a
.A Meaa fad cumprir a deeislo do Plenirio.
votaçio. Sem ~visão do oracfo+.)- Sr. Presidente, Srls e 'sn. SenaO SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Sebre a mesa, oficio
dores, quero manifestar a minha solidarieclade ao Senador Pedro que Jei6 lido pelo Sr. 1• Seaethio em exercíciO, SenadOr Ney
Si:mon.. pela feliz iniciaUVa dessa homenagem. a um nomo tio ilus-- Suaasuna.
tre ccmo o do nosso colega, meu colega de jomalismo, Joio EmiÉ üdo o seguinte
üoFalcio.
Fui seu amigo por mais de trinta anos. Convivemos ao lon- OF. N" 285195-GLPFL
go desse periodo, ambos jomaüstas. Depois, envoredei pela vida
Brulüa, 4 de abril de 199S
pública, mas nunca nos apartamos. Sempre estivemos }lntos ccmo
Senhoc Presideme,
amigos.. ele, muitas vezes, me acooseiJando. Ele ga;tava de dar oooN'ol termos regimentais, indico o Seriador Vilsoo K.leinüselloa, boos cooselhos; dele, =<bi-oo nmiooo, sempre judicioooa.
b.ing pua subâibJir, Como titular, o Senador Guilherme Palmeira,
Falcio era tamb6m um inlelectuaL Foi membro da Aeado- na Comiaio Mista .incumbida de emitir parecer -sObre a Medida
mia Brosíliensc de Letras, eadeira ri' 26, e da Aeademia Piauieme Provirória ri' 949, de 23 de IIW\'0 de 1995.
de Letru, cadeira ofl: 27. Lembro-me de ter ido a sua posse na Aca.Atenciooamellte, - Senador Hu110 Napolcio, Uder do PFL
demia;em.Teresina. Foi uma. grande festa. uma memcida festa.
DO Senado Federal.
'Ele ia freqtlentementc ao Piatd C ao Maranbio. Na vmladc,
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Sen\ feita a substi·
el& ia ao Mamubão, passandp pelo Piauí - a sua- fãzenda era no ruiçlo soücitada.
Mamuhio. Ele gostava de reunir os amigos também na sua modesEsgotado o tempo destinado ao Espedient<.
ta fazenda em Timon, no Estado do M.uanhio. ~me tamPresentea na Casa 74Srs. Senadonos.
b6m, quando govemador do Estado, que o Prosideote lwnar'fran.
Pusa-scl
co foi a Teresina para a ÍDllllguraçi<i das freDles p<Xlütivu do Ira·
ORDEM DO DIA
bllbo, e lá estavam todos os govemadores do Nmdestc, alguns ministros de Estado, entre os qu~s o Ministro Hugo Napoleio. Isso
ltan I:
_
foi no dia 2 de abril de 1993. E por que o Presidente 1wnar Franeo
Votaçlo, em rumo único. do Requeriruemo ri' 353; de 1995,
foi ao Piauí para essa iniciatíVa oportuila naqUela ocasiio? Potqu.e do Senador' Beni Vcru, solicitando, nos termos do art. 258 do Rc;.em seu dever. mas também porque tinha. sido convencido pelo gimelllo lntmx>, • t.ramitAçio COJ:ÜU.D.ta dos Proj:tos de Lei do Seuoigo jornalista João Emíüo Falcio. Ele distriéuia. pmtanto, em nado n"s 344, de 1991, 19, de 1995. e Projetos de Lei da Cimara
todas as áreas. os seus bons cooselhos, que, por serem bem, eram n1s 114-e 131, de 1992, por tratarem de matmas que versam o
recebidos de muito bom grado.
mesmo usunto.
A perda de João Emílio Falcão foi muito grande para a jm...
Em votaçio o requerimento, em turno único.
prensa. para a politica e para os seus a.n:iíg05. Juoto-irie ao Senãdot
Os SIS. S~s que o aprovam. queiram permanecer sendo Rio Gmnde do Sul, Pedro Simon, p(n- essa feliz iniCiativa da lado<. (Pausa)
homenagem ii memória de Joio Emílio Faleio.
Apeovado.
O SR. PRESIDENTE (J0<6 Samey)- Se neobum doo senboO. projeloo R>feridos terilo tramítação eonjmta.
resdesejarusardapalavra, vou submelerO'"'JUerimenloil votaçilo.
O SR. PRESIDENTE (Jooé Suney)-ltem l:
Ames, peço licença aos Srs. Senadores par.a dizerqueaJ>re..
Votaçio, emtumoónico, do Requcrimenton'1362,de 1995,
sic:Uncia ratifica as palavras aqui proferidas pelo Senador Pedro Si- do Senador José Agripinó, solicitando, nos tennos do art. 255, inmon e se associa às homenagens da Casa na revetf:ncia à memória ciso n. alínea "c", item 12, do Regimento Intemo.. que sobre o Prodo jornalista João Emílio Faleão. A Mesaassimjáhaviaprocedido jeto de Lei do Senado ri'39, de 1995, que dispõe sobre a conli..i·
no dia de seu falecimento.
tU:uk de execução da.s obras públicos, além da Comissio cOnstante
Quero dizer, pessoalmente, o qullDlo o estimava, 0 qumto 0
do despacho ~ seja ouvida, também, a de Serviços de lnfracoahecia e sabia de seu talento. de sua cultura. de 11.1a intelig&.cia Estmtum.
e espírito público.
.
·
.
Em votaçlo.
Fui amigo es!Ioito de toda a família de João Emílio Falcio.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Prosideme, peço a palavra
Sio eles águas do Panwôa, porque são águas coDDJDS ao Mira- para enc.amjnbar a votaçio.
nhio e ao Piauí, com mmificações profundas noa dois Estadoa.
O SR. PRESIDENTE (Jooé Sarney)- Coocedo a palavra a
Sio Uma família de intelectuais que vêm desde o avO. o Desembu- V· Ex.• por S minutos.
gador Odilo Costa. passando pelo tio, Odilo Costa F!lho, membro
O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS. Para eocaminbar.
da Academia Brasileira do Letras. poeta excepcional. dos maiores Sem revido do omdcr.)- Sr. Presidente. SM Senadoras e Srs. Sedo Brasil, autor daquele livro fantástico: "A Boca da Noite".
nadores. voro a favor do requerimento a um projeto de minha lU·
E Falcão, nessa ünha e nessa direçlo, expressava um SCDI.Í· teria. O ilu- Senador Preoidente da Comissio de lnfra·Estrutun
mento que viDha de seus maiores e que o dignificava. Como ho- estA correiO quando pede que o projeto vA tamb&n para aquela eo..
mem de imprensa. ele tinha o g.:..sto da notfciL Nio s6 o jomalisla, lbissio.
mas o jornalista que fazia do jomalismo tamb6m um gfnero da liO:t.amo ã atençlo, Sr. Presidenta, para a importJ.ucia do protemmn, porque era um grande escntor, um grmde contista.
jeto que diz respeito exatamente l coostruçlo de obras neste Pab.
E eom profundo pesar que todos, neste instante, loovamoo a Hi obras que nio podem fiCU paralisadas; hi obras que nio pomemória de Joio Emiüo Falcio, porque dosejarlamos que aqui ...- dom ser iniCiadas se n1o possuem vctbas prantidu; e, bi obras
tivesse, vivo, conosco, para homar o Piaui. bonnr o Maranblo e -que devem ser conclu{das, para que sejam destinadas verbas do
homar o Brasil.
Orçunento do ano seguinte a obras novas.
Em votação o requerimento.
_Creio, Sr. Presidente. que a ftlosofl& desse projeto 6 absolutamente necessúia c indispen.ú.vel, se pensamos mn um País s6rio,
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COlll a responsabilidade de um País sério. Acho que não há qualquer dúvida sobre o fato de que só se devem iniciar obrãs quando
há verbas ganmtidas no projeto, no Orçamento, para elas. Se iniciadas, deve-se'ter a responsabilidade de lhes dar CODI:inuidade. Se

necessário for, devem ser alocadas verbas ao Orçamento para concluir aquela obra antes de se iniciar-õiltra semelhant~ a flDl de que
não sobrem centenas e centenas de obras paradas, enquanto centenas e centenas de obras são iniciadas.
Dou muito importância a esse projeto, Sr. Presidenie. Quando no governo do "meu Estado, o Rio Grande do Sul. aprovamos
projeto semelhante. Recebo com muíto respeito esse projeto de

parte do Senador José Agripino- e acho absolutamente correto que
S. Ex.. o encaminhe à Comissão de lnfra-Esttuwna.
Espero que o Senador José! Agripino e os membros daquela

Comissão a.petfeiçoem O projeto e coosigam. entender seu sigoi:f1cado e sua importância.
Era o q~ tinha a dizer, Sr. Presidente.
O· SR; PRESIDENTE (José Samey)- Em votação o,.,.
querimento.
Os Srs. Senadaes que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria será remetida, também. à Comissão de -serviç-os
de Infra-Estrutura.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item_3:
Vota.ção, em rumo único, do Requerimento n!J363,de 1995,
do Senador Sérgio Machado, solicitando, nos termos do art. 258,
do Regimento Interno, a tn.mitação conjun~ dos Piojetos de Lei
do Sen:1do n"s 6. 8 e 15, de 1995, por tratarem de matérias que
versam o mesmo assunto.
A Presidência comunica ao Plenário que, por lapso, constru
na Ordem do Dia da presente sessão o Requerimeiito n'l 363, de
1995, quando, segundo a antigüidade, deveria constar o Requerimento ri~- 351, de 1995, de autoria do Senador Beni Ve_ras. de igual
teor, nos termos do art. 163, do Regimento Interno.
Passa-se, portanto, à votação do Requerimento r:P 351, de
1995. que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa)
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ções Ex.rmiores - na área econômica internacional a16m do despe.cho inicial, seja ouvida, também. a Com.issiQ de Relações Exterio-xe·s e Defesa NacionaL
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa)
Aprovado.
A decisão do Plenário ser.\ cumprida, e tometido o projeto l
Comissio de Relações Exterio<es.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 6:
Díscussio, em turno dnioo, do Projeto de Deaoto
Legislativo n" 51, ~ 1993 (n' 239/93, na Cl!mara dos
Deputados), que aprova o texto da Cooveuçio lnteramericana solm Normas de Direito lnlemaciooal Privado.
celebrada em Montevi~u. em 8 de maio de 1979, na II
·Conferência Especializada lnteramericana sobre Direito
lntemacional Privado (CIDIP-11). com base em projeto
... e]aborado pela Comissão Juridica !nteramericana, tendo

.::pu.c.r favotãve~ sob n' 81, de 1995, da Comissão
_ - de Relações Exteriores e Deresa NacionaL
Em discusSíio o projeto. (Pausa)
Não bavtndo quem peça ã pãlavm encerro- a discussão.
_Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto irá à Comissão Din:tora para redação fmal
O SR. PRESIDENTE (José Samey}- Item 7:
Dis.cussio, em turno único, do Projeto de Decreto Legislalivo n' 61, de 1993 (n' 185/92. na Cl!mara dos DepUtados), que
aprova o texto do Convênio de lnteB!"Çio Cinematogníftca IberoAmericana. assinado em Oaa.cas, em 11 de novembro de 1989,
pelo Brasil e pelas Repúblicas Dominicana. Argentina. Colômbia,
CUba. Equador, Nicarágua. Panamá, Venezuela, Peru, Bolivia.
Reino da Espanha e Estados Unidos do México, tendo
- Parecer favotãvel. sob n" 82, de 1995, da Comissão
- de Relações &teriores e Defesa Nacional

Em discussio o projeto. (Pausa)

Aprovado.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Ptesideille, peço a palavra
Os projetas referidos t~o tramitação conjunta. _
para discutir o projeto.
Ficã prejUdicado o Requerimento rP 363, de 1995
O !>R. PRESIDENTE (José Saniey)- Concedo a palavra
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 4:
Votação. em turno único. do Requerimento rP367,de 1995, ao nobre Senador Pedro Simon. pam discutir o projeto.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir a malédo Senador Darcy Ribeiro e outros Senhores Senadores, solicitando, nos ten:nos do art. 256, alínea "a", do Regimento Interno, are-- ria.};;;.-sr. Presidente. Srs. Senadores, voo. repetir o qUe falei naCotirada do Projeto de Lei do Senado~ 67, de 1992. de sua autoria, missão de- Relações Exleriores sobre esse projeto, que teve como
- Relator o Senador Bernardo Cabral. São dois: este e um outro que
que estabelece as diretrizes e ftxa as bases da educação nacional.
deverá vir nos próximos dias para votação.
Em votação o requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pertillllleCer senA Comissão de Relações Exteriores aprovou o projeto, e o
tados. (pausa)
Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães marcará a data do debate
Aprovado.
dp Ministro da Cultura com a Comissio de Relações Exteiicies. o Projeto de Lei rP 67. de 1992, seri defmitivamenw-arquiSr. Presidente. o imercâmbio tem como objelivo: fazer um
vado.
- - mereado comum cinematogtáflCO oa Amériça-Latina~ favorecer e
O SR. PRESIDENTE (José Samey) Item 5: facilitar que esses paíseS. Brasil, Argen~ México e outros. teVotação. em tumo único, do RequerÚrienlo ~383,·de 1995, Ilham condições de produzir ftlmes em conjunto; e, que. na visto-do Senador Gilberto MiraDda, solicitando, nos teimos do art. 255. ria desses filmes. seja considerado, na taxa obrigatória dos fUmes
inciso IJ. letra "c". oll: 12, do RegimC!tl.to lntemo, que sobre a Men~
nacionais, um percentual para se exibir, no Brasil e em ootros paísagem n'l84, de 1995, do Presidente da República. solicitando au- ses, ftlmes produzidos pelas nações mencionadas.
torização do Senado Federal para contratar operação de crédito exEntendo que esse projeto é sensacional, Sr. Pre;identc!
temo no valor equivalentt' a US$ 10,000,()(().00, juoto aó Banco
Li. outro dia. sobre a crise cinematográflca na Europa. onde
Interamerica.ao de Desenvolvimento- BID destinados a fmanciar a própria Itália. que teve e· ainda tem um dos padrões mais altos do
o projeto de fort.3.1eci.nlento dã -capacidade do Ministério das Rela- mundo nesse aspecto, assim como a França, enfrenta problemas.
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Há. hoje, um domínio total e absoluto da cinematografia
dos Estados Unidos e uma movimentação no sentido de se saber se
~bom os Estados l!nidos estarem atingindo um limite fantástico
de eempet6ncia e de qualidade na sua produção cinematográfica.
Nio 6 lógico e n!D 6 bom que praticamente entte I 00 filmes que
assistam<>!', 95 sejam americanos. É bom que sejam alemieS, afri~
canos. asiáticos, chineses, japoneses, sul-americanos. Seria -iriteressantc que houvesse um sentimento de intercâmbio nesse se atido.
Nio se trata apenas de um enttetenimento, mas de uma formaçio cultwal de geraçio em geraçio; n!D apenas de ir ao cinema, mas t:uicamente de o cinema eatnr na nossa casa através da
televisio. como acontece.
Entio, Sr. Presidente. parece-me que, numa bom em que a
FraDÇI. e a Itália debatem esse assunto e que 86% dos filmes que
s1o assistidos na lt6lia sio americanos, teoho que felicitar o intcrclm.bio feito e assillado entre os países da América Latina, na tentativa de fazerem co-produções, unindo forças para abrirmos o
nosso.inercado pam produções~ do M6xico e da Argentina; e a =I·
proca 6 verdadeira.
Por isso, espero que o Sr. Presidente Antônio Carlos Magalhies traga pam este de bale o grande papel da Comissio. ao sair da
sua rotina e a)XOVar, pcx unanimidade. úm convite ou uma oonvo-caçio ao Ministro da Cultura para discutir cooosco a contiõuida.de
desse inr.tcimbio. A Comissão de Relações Exteriores deseja debater e disaJ:tir com o Sr. Ministro da Cultura as conscqü~ncias,
quais seriam os próximos atOs. o que se fani., como podeii colaborar e no que o pt6pri.:.~ Senado poderia auxiliar esse projeto, que é
importante para esse cciõvênio, a fLm de que seja viabilizado.
Volto a mpetir: várias- são às causas do debate -sot:ire o que
aeentece pelo mundo.
Não tenho nenhuma dúvida, se me perguntarem se é inveja
ou mágoa. direi que é. Mas é injusto um país atirigir·ã supremacia
fantástica. como atingi.nm os Estados Unidos, e praticamente o
=todo mundo gim- à mercê do que ocorro por lá.
Portanto. creio que devemos dar-nos as mãoS em termos da
cinematografia.. no sentido de divulglll'ttiOI5 a a nossa cultura. Conhecennos a Argentina. a Argentina conhecer o Brasil, o Brasil
coohecer o México, etc, parece-me- O6bV-io. E lião- o- mundo inteiro
saber de cor e salteado o que há nos Estados Unidos. e os Estados
Unidos imaginarem que fora de lá existem um milhão de satélites
que estio a atrapalhar o seu desenvolvimento.
Felicito a ComisSão de Relações Exteriores pela 8ProV8Çio
do projeto, felicito o Bmsil por participar dessa assinatura e solicito à Comissão de Relações Extericres que convoque o Ministro.
Entendo que essa é uma das novas missões do Senad '· O

normal nesta Casa é assinar, votar e não ler, Pois o SeDado; atrc~.Vés
da sua Comissão de Relações Exteriores, está indo adiante, está
coovocando o Ministro da Cultura porque quer saber sobre o desdobramento do que foi assinado, o que fará o Governo daqui por
diante e no que o Senado poderá ajudar o Govemo para promover
a integração da cinematografia na América Latina.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Não havendo mais
quem peça a palavra. enceno a discussão.

Em votação o ConvêiÚo de IntegraçãO CinerD.at.Ogr.ifica. assinado em Camcas. no dia 11 de novembro de 1989.
Os Srs. Senadores cjue o aprovam queiram permanecer sen·
tados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai A ComissãO Difetora para a RedàÇiO Tfhiãl.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Item 8:
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DisCussão, em- tiuno- único, 00 Projeto de Rt-sohlção ol2 66. de 1992, de iniciativa da C<wnissio Diretora,
que dá nova redaçio ao art. 536 do Regulamento Admi·
nislllltivo do Senado Federal. aprovado pela Resolução
,. 58, de 1972. tendo

-Parecer favorável. sob nfl: 256. de 1993, da Comissio
- de Consdtulção, Justiça c Cidadania.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1.11 Secretário em exercicio. Senador Renan Calheiros.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N•462,DE 1995
Nos lCim.os do art. 279, alínea. h, do Regimento lntcmo, roqueiro afastamento da discussio do Projeto de Resoh!çilo n' 66, de
1992, de iniciativa da ComisSão Dimlrira, que di nova tedaçio ao
art. 536 do Regulamento Admin.islllltivo do Senado Fedenl. aprovado pela Resolução rJl 58, de 1972, a fim de. que seja encaminhado ao =xame da Comissão Dimoca. em rnz.io da criação do Gtu·
po de Reforma e Modemizaçio do Senado Federal.
Sala das Sessões. 4 de abril de 1995.- Sawlor Ney s..-.na.,
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Aprovado o requeri·
menlo o projeto de resolução será remetido ao Grupo de Reforma
e Modernização do Senado Federal
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) -Item 09:
Discussão, em tumo único, do P~r nSI64, de l99S, da
Comissão Diretora, concb.Jindo favoravelmente i Indicaçio n.ll 1.
de 1995. de autoria do Senador Epitacio Cafeteira. propondo que
as novas instalações da Subsecrelari& de Assistência Médica e Social recebam o nome de 11Senador I..ourival Baptista'~
Em discussão. (Pausa.)
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) Concedo a palavra a
nobre Senadora Benedita da Silva. para discutir.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Para discutir.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, S!:i. Senadaes, nem
sempn: a lei é compatível com o nosso sentimento. Faço constrangida minha intervençio, que se faz necessária. Aciedito"que a Comissão Diietora imbuiu-se do sentimento de ofemcer uma homenagem a uma repnlSCntação legitima de Sergipe e a uma outra do
Espírito Sãitto peloS- sCrviç:os Prestados a esta Casa. Trata-se de
pessoas que,-sabelll05, continuam Como figuras importantes, não
só na política de Sergipe ou do Espírito Santo, mas também na política bra:;;ilcir.a.
~ No entanto. a Lei n' 6.454. de 24 de ou!Ubro de 1977, esta·
belece que esta homenagem que se quer prestar a tão ilustres figuras. a quem eu particularmente respeito, é terminantemente proibida pelo seu art. 1~. que diz
"Art. 1~ É proibido, em todo o Território Nacional, atribJir nome de pessoa viva a ~ público, de
qualquer natureza. pertencente i União ou às pessoas juridicas da Administmção lndirota".

Diz ainda o art. 311:
"Art. 3.11 -As proibições constantes desta Lei sio
aplicáveis- àS eiiúdactes que, a qualquer tíbllo. rec:ebam
subvenção ou auxilio-dos cofres públicos foderais.
Art. 4'- A infraçio ao disposto nesta Lei acamo·

tará aos responsáveis à perda do cargo ou função pública
que exercereM e. no caso do artigo~. a suspensiO da
subvenção ou auxílio."
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Sr. ~idente, se eu pudesse b.lsca.r algum artigo na lei que te de superficie 'da cidade destinada ao titositO público". Nilo é o
me amparasse para expressar no meu voto a gratidão a esses dois. caso. Não é absolutamente o caso do projeto que estamos discutin~
personagens. figuras queridas e dignas da nossa homenagem. sem do e do projeto seguinte.
De mais a ma.is,- deveria lemb:tar que temos no Senado uma
dúvida neohuma o fariL Mas essa lei não existe.
Dessa forma. hoje, no exercício da Liderança do Partido dos ala de comissões denominada Ala Senador Alexandre Costa, que
Trabalhadores, expresso o sentimento de adoiliação por esses no- infelizmente está enfermo, mas felimlente está vivo. É a demonsbres companheir0'5, em nome deste Partido e em meu nome pt6- tração cabal. completa, total e absoluta de que esse tipo de requeri~
prio; mas respeitando a lei quero dizer que somos contrários a esta mento é cabivel e nio se ci:J:cunscre.ve naquelas previsões da lei a
que se referiu a Dobre Senadom. Bened.ita da Silva.
votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em discussão o n:Eu concluiria, Sr. Presidente, para dizer que, se isso tudo
querimento.
-não for suficiente, já a Canissilo Diretora deliberou sobre a matéO SR. JEFFERSON PÉRES -Sr. Ptesidente, peço a pala- ria não s6 deste mas tamhml do item seguinte.
vra.
Por isso ~ que digo que v~i favoravelmente aos dois paO SR. PRESIDENfE (José Sarn•y)- Com a palavra o Se- ro=s.
nador Jefferson Péres. para discutir o parecer da Comissão DiretoO SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, peço a
ra, que foi favorável ao requerimento do Senador Epitacio Cafetei- _ palavra para discutir o parecer.
ra propondo que as novas instalações da Subsecretaria de AssisO SR. PRESIDENfE (José Samey) - Com a palavra o Setência.Médicâ. e Social recebam o nOme do Senador Lourival Bap- nador Bernardo Cabral para discutir o parecer.
tista.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM- Para discutir o
O SR. JEFFERSON PÉREs (PSDB-AM- Para discut;r_ parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, 6 pr-eciso que se
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, lei é lei. atente bem ao que se está querendo votar boje à tarde.
Ouvi a eminente Seriadora Benedita da Silva e depois meu
Não poderia uma Casa do Poder Legislativo, o Senado FodCral,
desrespeitar uma lei em pleno vigor. Não há que se discutir o mé- eminente colega JeffCrson P&es. e confesso que flco em dificuldarito da lei.
des para discotdar de ambos. Mas ouso fazê-lo.
Não quero seguir o caminho do Senador Hugo Napoleão,
É bom lembrar, no entanto, que o Senado já desrespeitou, já
transgrediu essa lei, quando atribuiu nomes de Senadores vivos a porque o meu argumento é outro, Sr. Presidente. A ementa fala soalas, cujas placas estão lá.
-bre logradouros. obras, serviços, monumentos públicos; mas no
A menos que essa lei seja revogada, não pode ser aprovado
seu desdobramento, Sr. Presidente, a lei diz. no seu art. l 12, "é proio projeto de resolução, evidentemente. O Seliado tem_ o dever de bido,_ em todo o Tetritlrio Nacional, atribuir nome de pessoa viva
- a bem público". Essa é a diStinção que alei faz. E bá um brocardo
revogar as resoluções aprovadas que deram nome a essas alas.
Se a lei está em vigor, evidentemente, não há que se discutir jurldico. Sr. Presidente, que diz: "onde a lei não distingue, a nino óbvio e o ululante: ela tem que ser cumprida.
guém é licito disti.nguit'.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em discussão o paOra, veja V. Ex•-. que vamos decidir a impOrtânciã das instarecer.
fações quanto ao nome de Lourival Baptista. Mas quero me fixar,
O SR ADEI\liR ANDRADE- Sr. Presidente, peço a pala- Sr. Ptesid•nte. no parecer seguinte sobre o eminente Senador João
vra para discutir.
_ Calmon. É ele, Sr. Presidente, o autor do art. 212 da Constituição
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Conced.o _a_ palavra a Federal. Se não fosse João Calmon, não haveria esta excêção na
V. Ex..t
Constituição, qUe é a única sob vinculação de verbas. É pouco que
O SR. ADEMJR ANDRADE (PSB-PA. Para discutir. Sem se dê a uma sala da Comissão de Educação o nome de Sala João
revisão do orador.)- Sr. Presidente, acredito que a Senadora Be-. Çalplon. Seu nome deveria ser dado a todas as con:iissões de edunedita da Silva e o Senador Jefferson Péres levantaram uma ques- cação deste País íniCiro. E-é peria que esse nosso compimbeiro não
tão de ordem. Vamos descumprir uma lei? Vamos votar a matéria, esteja boje aqui.
sabendo que há uma lei proibitiva? Essa é a questão que indago a
Sr. Presidente, a lei quer que se proíba que seja dado nome
V. Ex1
de pessoa viva a .bem plblico. Ao que sei. as instâlações de uma
O SR. HUGO NAPOLEÃ_Q- Sr. Presidente~- peÇo a Pala- comissão não estão inseridas nesse contexto, respeitando a opinião
vra para discutir.
--___ 4o meu eminente e querido Colega Jefferson Pé~s e dessa_ figura
O SR. PRESIDENTE (José Siliney}- Concedo a_ palavra a nossa que nos honra com sua convivência desde a Constiminte.
V. Ex•
- -Seria uma pena. se este Senado não aprovasse os pareceres
O SR. HU® NAPOLEÃO (PFL- PI. Para discutir. Sem constantes dos itens 9 e 10. Portanto, antecipo minha posição, que
revisão do orador.) - Sr. _Presidente, eu estava reservandO minha é favorável, Sr. Presidente.
palavra para a indicação seguinte, que é de minha autoria, e que __
O Sr. Cario.; Patroánio - Sr. Presidente, peço a palavra
sugere que a sala da Comissão de Educação seja denominada de para discutii.
Sala Joilo Calmon. Mas, já que está em discussão o parecc:r do SeO SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Tem V. Ex• a palanadar Epitacio Cafeteira prestando igual homenagem ao Senador vra.
Lourival Baptista, gostaria de esclarecer o seguinte:
·
O SR. CARLOS PATROCiNIO (PFL-TO. Para discutir.
Em primeiro lugar, a lei que disciplina a matéria diz clara- Sem revisão do <radar.)- Sr. Presidente, tendo em vista o questiomente na ementa qual é o alcance dessas medidas. Dispõe sobre a namento levantado pela eminente Senadora Benodi.ta da Silva,
denominação de logradouros, obras, serviços e monumentos públi· com muita propriedade, evidenlemente esta Casa. csli cheia de dúcos, e dá outras providélncias..
vidas. Na realidade,. nlo pcdemos ammbar um dispositivo legal.
Para dirimir esta questão, gostaria de formalizar requeriOta, o que se está fazendo, no caso, sobretudo na indicação
de minha autoria, é--meramente dar uma denominação a uma sala mento à Mesa, solicitando anul!ncia da Comissão de Constifuiçio,
de uma comissão. Aliás,~ de bom alvi~ ler-se o vocabulário jurí- JUstiça e Cidadania para essas duas ma.t&ias, referentes ao item 9 e
dico de De Plácido e Silva, que diz "logradouro público -é toda par- ao item 10 da pauta.
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Este o apelo que faço a V. Ex•

O SR. PRESIDENTE (Joo6 San:ey) - A Mesa aguarda o
requerimento de V. Ex•

O SR. EPITÁCIO CAFETEmA -Sr. Presidente. peço a

palavra para discutir.

- ---

--

0 SR. PRESIDENTE (José Sarney)-Tem V. Ex1 a pala·
vra para discutir.
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEmA (PPR·MA. Para disrutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Pn:sidente, Sr's e Srs. Sena.c:iOies, jamais me passou pela cabeça que a tentativa do prestar uma homenagem a um companheiro, que dedicou toda a sua vida ao Senado

Federal e à Medicina. causasse IJmla pol8mica.
É claro que M a le~ mas há também o espírito da lei.~ Nin·
guém pode deixar de reconhecer que o espírito da lei tem sido
sempre interpretado até como superior à própria lei. O que desejou
o legi,lador' quando colocou esse dispositivo? Evitar que se- desse
nome de pessoas vivas, como acoo.teccu no Brasil. Quantas rodovias tiVeram O nOme de Mário Andrea.zza. pua ver se assim conse-guiam mais verbas para a sua melhoria? Qu~tos bens pública; tiveram nomes de pessoas vivas e em exercício de funções qUe permitiam que fossem levadas benesses a esses bens?
Não me parece, Sr. Presidente, que o legislador pretendeu
evitar que uma Casa desse, à sua sala de comissões e ao seu serviço médico, os nomes dos companheiros que, como João Calmon e
Lourival Baptista, dignificaram os seus mandatos.
Portanto, Sr. Presidente, seria importante que esta Casa votasse uma lei mandando retirar óS nomes âas pessoas vivas que
existem em cidades, avenidas, ruas, praças, estradas, e não votar
contra algo tio pequeno para quem está votando mas tão grande
para quem recebe a homenagem de seus companheiros.
Sr. PresideDJ.e, voto favorável É claro .que a sala da Coznis..
são de Educação é um bem público. É claro que o Serviço M6dico
do SeDado tunb6m 6 um bem público. Mas não servem de ~ef..&
cia para neDhuma correspondência. É apenas uma homenagem que
o Senado presla a esses dois grandes homens públicos: Laurival
BaptiSta e João Calmon.
Meu voto, Sr. Presidente, é a favor do parecer. Mais pelo
espírito da lei do que pela lei fria, os próprios Srs. Parlamentares
sabem que não desejavam os ConstituinteS Cii.ii uma-alpitis di mi·
nutio sobre um assumo tio pequeno - tão pequeno pam quem
vota. mas tão grande para quem recebe a homenagem.
O SR. PRESIDENTE (José Saroey)- Gostaria de esclare·
cer ao Plenário que a Mesa deu seu pamcer favorável a esta indicação e à indicação que em seguida será submetido à Casa, pelo fato
de já -existir unia jurispiudência na Casa, jurisprild&cia essa mansa e pacífica, na qual não hoo.ve nenhum :rewrso para a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, OOilsiaerando que as instalações não eSiavam 1ilcluidas entte as restrições existente.s na lei.
Essa é uma decisão que fOi tomada em muitos casos. É uma
jurisprudência pacifica da Mesa e apenas a Mesa atuaf eStá- inaD.tendo a decisão. Se ela for uma decisão errada, evidentemente os
Srs. Senadores poderão rec= da decisão para • Comissão de
Constib.liçâo, Ju.stiça e Cidadania,. ma.s esta.mo.s rumpril:!.do uma
tradição da Casa e uma jurisprudência mansa e pacífica, cuja interprelaÇio é justamente a de que este caso nio se inclui eDJ.re as
proibições da lei.
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Senador LourivJ!l Baptista em nOsso Estado e dos setviços prestados a esra Casa como Parlamentar aru.ante, intctessado pelos problemas nacionais, tenho o dever de me manifestar nesta hora., no
intuito de dizer 1\ Casa que sou favOitvcl ao requerimento do SeM
-ruidor Epitacio Cafeteira. O espirito da lei, como já. foi aqui ampla·
mente discutido, é no seotido de evitar que obms novas que sejam rea-

lizadas pelo Poder Público r=b8m • denominaçio de pessoas vivas.
Há quantos anos foi construido o Serviço M6dico? Há
quantos anos existe a Comissão de Educação? Ou seja, o odificio
que .serve de sede a esses dois 6rglo.s tem quantos anos de construção? Dura lex sed lex. É bem verdade, a lei é dura. mas é lei. Po:nSm. ao lado disso, existe a intetpretaç.lo, nio a intelpl'Cl8Çio gracioSa para beneficiar oo. privilegiar uma determinada situação, mas
uma interpretaçio justa do espúito da lei, que, neste momento,
exi8C-~e -seja

levada em consideração.
Por isso votarei a favor deste requerimento, bem como do
outro que presta homenagem ao eminente Senador Joio Calmon,
por tudo que ele fez pela Educaçio em nosso País, por ter-se esforçado e uabt.Ihado no sentido de caracterizar o que o'Brasil precisa
vive;-, por ter ·apoiado a Educaçlo da nossa juvenb.lde, preparando
o futuro do nosso Pais.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE Qosé Samey) - Quero esc!areoer ao
Plenário, em aditamento à. resposta pam a questão de ordem levantada pelo Senador Ademir Andrade, que a Mesa Diretora não se
sentiria à vontade para criar um constrangimento às pessoas homenageadas, mna vez que elas nio pedimm e.ssa homenagem. Ela estava sendo requerida por Senadores da Casa, .havendo uma tradição nesta Casa de assim o fazer.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelO Sr. ll1 Secretário, em CxCICício, Senador Renan Calheiro.s.

É fido o seguinte
REQUERIMENTO N'463,DE 1995
No.s termos do art. 279, alínea a, do Regimento Interno, requeiro adismento da discussão do Parecer n" 64, de 1995. a flDl de
que sobre ele seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e

CidadaDia.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1995.- SeDador Carlos Patroánlo.
O SR. EPITACIO CAFETEmA - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (José Sainey)- Conoedo a palavra
ao nobre Senador Epitacio Cafeteiia pam encaminhar a votação do
requcriemento.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para encami·
nhar a votação. Sem revislo do oradOr.) -- Sr. Presidente, Srls e
Srs. Scnad.OieS, vingando esse requerimeoto, ele terá que se referir
ao Parecer n!l64 e n'l: 65, {X)I'qUe o assunto 6 igual.
Sr. Presidente, vou votar contra esse adi;imento, porque a
praxe do Senado sempre foi essa c go.starlamos de ver esse assunto
votado logo. Prestamos ou nio a homenagem. Por que criar toda
e~a história? Amanhã o jornal vaí p1blicar: "foi para ã Comissão
de Constituição e Justiça"••• , como se estivtssemos, aqui. propondo indignidade, tentando romper 9. cadeia da lei.
_
Portanto, Sr. Presidente, voto CO_!l.tra. 9 requerimento e peço
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES -Sr. Presi· aos Srs. ~ do meu Partido que também o façam. pua que
dente, peço a palavra pom disrutir.
possamos resolver esse asSunto ainda. boje, já. que a Mesa D_iretora
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex' a pala· entendeu bem ao constatar que há juiiSpiud&.cia fumada, e que a
vra.
jurisprudência fumada vai muito além de qualquerouua coisa.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PP.SE. Para
Era o que tinha a dizer.
discutir. Sem revisãO do oriidor.) - Sr. Presidente, sergipano de
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Em votaç.lo o te·
DAScimento e conhecedor da obra e do trabalho cmptCenâido pelo - querimeoto.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pexmanecer sentados. (Pausa)
Rejeitado o requerimento.
Continua a discussão o parecer (Pau"sa).
Nio havendo quem Peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação elo Plen&io.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PSDB-AM)- Sr. Presidente, gostaria de n:gistrar o meu voto contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Samoy) - A Ata registrará o
voto de V. Ex•, nobre Senador Jeffersoo.P&es.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 10

Discussão, cm tumo 6nico, do Pllll!ICet' nA 65, de
1995, da Comissão Diretora, concluindo favom.velmellf.e
à lndicaçio n' 2, de 1995, de auiOria do Senador Hugo
Napoleio, propoo.do que a sala da Comissio de Educação passe a teradenominaçiode "Sala João Calmcn".
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estamos querendo dar e sobre a qual os grandes juristas desta Casa
já expenderam suas id6iaS. Portanto, Sr. Presidente, longe de mim
estar querendo procrastinar a homenagem que se está querendo
prestar a essas duas figurns exponenciais e das ma.is a.dmirãdas da
política nacional. Mas pareceMme que, quando se quer fazer alguM
ma coisa aqui. faz-se de qualquer IJlJlDeira, ainda que a lei seja arM
ranhada e não tenha o seu devido cumprimento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE Qosé Sarney) - Quero esclarecer ao
Senador Carlos_ Patrocinio que a decislo a respeito de interpretaM
ção da lei 6 mansa e pacíf:tCL Tal decisio nio foi tomada por esta
Mesa, mas por Mesas anteriores; de maneira que, se o fiZéssemos
agora, estarlarnos discriminando dois Colegas.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA- Sr. Presidente, peço

a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra a
V.Ex•
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. Para en-

Sobre a mesa, requerimento que setá lido pelo Sr. I" ,Secretário, eDi exetefcio, Senador Renm Calbeiros.
É lido o seguinte

caminhar a votação. Sem revisão do orado<.) - Sr. Presidente, Sr's
e Sm. Senadores, há poucos instantes, o Senado prestoo bomena.M

REQUERIMENTO N'4fi4,DE 1995
Nos termos do art. 279, alínea a. do Regimento lnleriio, n:.queiro adiamento da discussão do Parecer n' 65. de 1995, a f= de
que sobre ele seja ouvida a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
Sala das Sessões, 4 de abril de 1995.- Senador Carlos Pa·

A jndicaçiio de autoria do Senador l:fugo Napoleão visa a
preSW' homenagem ao Senador João Calmcn, dando o seu oome"A
sala da Comissão de Educaçio.

troánlo.
O SR. EPIT ACI<t CAFETEIRA - Sr. Presidente. peço a

paíavra para ODCaiDinbar a votação.

.

-

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Epitacio Cafeteira.
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para encami·
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Plesidente, St'S Senadoras,
S:rs. Senadores, conforme expus anterionnente no Parecer ri' 64,
aprovado por esta Casa, não podemos deixar de seguir a mesma
tramitaçio, pois quero estar aqui de pé para aplaudir esse grande
Senador que é João Calmon.
.
O SR. CARLOS PATROCiNIO - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Carlos PatrociDio como autorâo requerl.iÍle'llio.
O SR. CARLOS PATROCiNIO (PFL-TO. Para encami·
nhar a votação. Sem revisio do orador.) -·Sr. Preaidente, Sr's Se·
na.doms, Srs. Senadores, lalvez seja pelo de fato de não sennos jiM
ristas ou especialistas na área e por queretmos cumprir as normas
que regem o nosso País, que apresem.amos um requerimento dessa
natureza, que me porcce antip!tico. Mas, ao ser am.Jnciada a lei.
pela eminente Senadora Benedita da Silva, ela me paru:eu muito
clara.
Sei que os grande advogados, os doutos. t~m o poder de
modiflCar a. lei e dar a interprctaçio a sct1 belMpmzcr. É claro quo
pessoas como os Senadores Lourival Baptista, grande amigo e cor·
religionário, e Joio Calmon merecem aplausos e homenagens. Sio
homenagens a todo dia. a toda bom JX)r esse Brasil afora. princiM
paimente quiJ1do se fala em Educaçio.
Na minha modesta maneira de interpretar as leis, penso quo
nlo estamos agindo do fonna COl'l'da.
Penso que seria muito ruim se os jomais dessem uma nova
intciptetaçio a essa mat6ria.. uma interpretação alheia ll.quela que

gem ao Senador Lourival Baptista e o fez com muita justiça.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, gostaria de dizer que o
Calmori. não merece ter seu nome 8J?CDU em uma
sala da ·Comissão de Educação. mas em todas as salas de Educação deste Pais, em qualquer escola.. em qualquer colégio, em qualquer educandário. Diiiit., numa- pãlivr.l: em qualquer sala oode se
ministre e se ensine, o nome de João Calmon deve ser lembrado. E
porque a homenagem é muito pequena para quem fez tanto, nio
pódeóamos procrastiná-la, porque seria reduzir ainda mais esta homenagem a este grande Senador. Por isso,-sOu contra o adiamento
e antecipo meu sentimento com relação à homenagem que devo a
Joio Calmoo.
O SR. PRESIDENTE Qosé Samoy)- Em votação.
Os Srs. Senadores que concordarem com o adiamento queiram permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitado ·o requerimento.
Em votação o parecer.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.
Aprovado, contra os votos dos Senadores Jefferson Péres e
LauroCampos.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE Qosé Samoy)-ltem 11:

senadOr Joio

(Pausa>

Mensagem n" 52. de 1995 (n" 167/95, na origem).
do Presidente da República. solicitando a ~etirada do
Projeto de Lei da Câmara .. 72, de 1994 (n' 3.6741'}3,
na Casa de origem), que designa o período de 20 de abril
de 1994 a 20 de abril de 1995 como Ano das Comemorações do Sesquicentenário do Nascimento do Bario do
Rio Branco.
Em votaç!o a mensagem.
Os Srs.. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
O Projeto de Lei da Câmara setá arquivado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)-ltem 12:
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PARECERN•l49, DE 1995

Requerimento~ 649, de 1994, da Senadora Jônia
Marise, solicitando, nos termos regimentais. a convocação do MinisUO da Integração RegiÕrial, ALlfi:ZIO ALVES. para prestar, perante o Plenirio do Senado Fedem!,

(Da Comissão Direton.)

Redação r..,aJ do Projeto de Decreto Legislativo nll 61, de 1993 (oJ2 185, de 1992, na Câmara dos

informações sobre ProjetO de -TrinSp<isiçao das Aguas
do Rio-São Francisco.
----- -- --A matéria está prejudicada e será defmitivamente arquiva-

da.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sob'!' a mesa, redações fmais que. nos lennos do'"ãrl. 320 do RegimeD._to Interno, se
não houver ohjeção do Plenário, Serão lidas ii:Io Sr. }~-Secm.ário
em exercício, Senador Renan Calheíros.
São lidas as seguintes

PARECER N" 148, DE 1995
(Da COmissão Diretora)

Rcdação final do Projeto de Decreto Legislativo n" 5 I, DE 1993 (n" 239193, na Câmara dos D<putados).

Deputados~

A Cbm.Íssão Diretora aPresenta a redação fmal do Projeto
de Decn:tc Legislativo n'61, de 1993 (n-' 185. de 1992, na Câmara
dos Deputados), que aprova o te_xto do Col!_y~;Uo de Integração Cinema.tográíJCa Ibero-Americapa~ assinado em Caracas, em 11 de
novembro de 1989, pelo Brasil e pelas Reptlblicas Dominicanas,
AIJ!entina, Colômbia, Cuba. Equada, Nicarágua, Panamá, Venezuela. Peru, Bolívia. Reino da Espanha e Estados Unidos do Méxi-

co.

Sala de Reuniões da ComisSão~--4 de .abril de 1995. - José
Samcy, Presidente - Ncy Suassuo~ Relator - Antônio Carlos
Valadares- Rcaan Calheiros.

ANEXO AO PARECER N" 14\I.~DE 1995
R~ção

final do Projeto de- Decreto Legislati-

A Conussão DiretOI"a apresenta a redação nWlf do )Tojeto
vo uR 61, de 19'93 (U'I 185, de 1992, na Câmara dos
de [)eçreto Legislativo n-' 51. de 1993 (n' 23!T/93, na clmiu-a dos ~
Deputados~
Deputados). lJ.UC aprova o texto da Convenção Interamericana soFaço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presibre Normas de Direito Internacional Privado, celebrada em Moo~
tevidéu, em 8 de maio de 1979, na _ll Conferência Especializada dente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28. do Regimento Interno, promulgo o seguinte
lnteramericana sobre Direito Intemacioria.l PriVado-(CIDIP-n), -com
base em projeto elaborado pela Comissão Juridica Internmericana.
DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995
Sala de Reuniões da Comissão, 4 de abril de 1995.- José
Aprova o texto do Convênio de Integração CiSamey, Presidente- Ney Suassuna, Relator- Antônio Carlos
nematográfica Ibero-Americana, assin~o cm CaraValadares- Re-nan Calhdros.
~ cm 11 de novembro de 1989, pelo Brasil e pelas
ANEXO AO PARECER N" 148 DE !995
Repúblicas Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba,
Equador, Nicarágua, Panamá, Venczuelal Peru, BolíR1.:dação final do Projeto de Decreto Legislativia, Reino da Espanha e Estados Unidos do México.
vo nU 51, de 1993 (~ 239193, na Câmara dos Deputa-

dos).
Fa,·o ~ahcr que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal. ns tennos do art. 48, item 28, do Regimento Interno. promulgo t) SC,b"llinte
-

DECRETO LEGISLATIVO N' • DE 1995
Aprova o texto da Convenção Intcramericana
sohre Normas dt.• Direito Intrenacional Privad~ celeohrada em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, na II
Conft.'l'ênl'ia ESpecializada Jnteramcricana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-0), com base cm
pn1jl.'t.o elaborado pela Comissão Jurídica Interamericana.
O Gmg:resSI.) Nacional decreta:

Art. 12 E apmvado o texto da Convenção Jnteramericana
sobre Normas de Direito Internacional Privado. celebrado em
Montevtdéu, em 8 <.le maio de 1979. na II Conferência Especializa»
da lnteramericana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP11), com base em projeto elaborado pela Conússão Jurldica Interamericana.

Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quatsquer atos que impliquem em revisão da presente
Convenção. bem como-~aisquer al.Os que, nos termos do art. 49,
I, da Constituição Federal, acarretem ericãrgos ou Compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2u Este Decreto Legislativo entra em. vigor na data de
sua publicação.

O Conmes!)Q Nacional decreta:
Art. lg É aprovado olexto do Convênio de Jnlegração Cinematográfica Ibero-Americana, assinado em Caracas, em II de no-vembro de_1989,_pelo Brasil e pelas Repúblicas Dominicana, AIgeotina, Colômbia, Cuba: Equador, Nicacágua, Panamá. Venezuela. Peru, Bolívia, Reino da Espanha e EstadOs Unidos Ch Mchlco.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resullac em revisão do referido Convênio. bem como quaisquer ajustes complemen~ que,
nos termos do arL 49, I. da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2.11: Este Decreto Legislativo entra em vigor na d.ala de
- sua ptJblícação.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Os pareceres vão à
ptlblicação.
Sobre a mesa. requeirrierit.O que será lido_ pelo Sr. 12 Secre-tário Cm eiercício. Seriador Renan Calbeiros.
É lido o seguinte.

REQUERIMENTO N' 46S,DE 1995
Nos ~ennos do art. 321 do Regimento lnEemo. requeiro dispensa de pUblicação, pata imediata discussão e votação. da redaçlo fmal do Projeto de Decn:tc Legislativo ri' 51, de 1993 (n'
239/93~ na Câmara dos Deputados). que aprova o texto de Convenção lriteramericana sobre Normas de Direito Internacional Privado, celebrado em Motenevidéu, em 8 de maio de 1979. na [[
Confmnci• Especializada Interamericana sobre nireito Internacional Privado (CIDIP- II). cODl base em projeto elabÓI-ado pela
Comissão Jurídica Interamericana.
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Sala clu Sessões. 4 de abril de 1995.- Senador Jefferson

O SR. PRESIDENfE (José Samey) -~Aprovado o roquerim<>DIO. possa-IIC 1 discussl!o da rodaçio lioal. (Pausa)
Nlo havendo quem peça a palavm. enceno a discussão.
Emvotaçio. ·
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pauaa)
Aprovada.

O projeto irá 1 promul~.
O SR. PRESIDENfE (José Sarney) - Sobte a mesa. ,._
querimento que sen\ lido pelo Sr. 1• Secretário em exercicio. Senador Renm Calheiros.

É lido o seguinte
.REQUERIMENTO N•466, DE 1995
·NoS tennos do art. 321 do Regimento Interno.-roqUeiro dispenaa de publieaçl!o. para imediata discjlssl!o e vo<açl!o. da Iedaçlo !inal do Prqjeto de Oocreto Legislativo ri' 61. de 1993 (ri'
185192. na C4mara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio de lntegraçio Cinematográfica Ibero-AmeriCana. aSsinado em
Carlcas. em 11 de novembro de 1989. pelo Brasil e pelas Repi!blicas Dominicana. Algentina. Colômbia. CUba. Equador. Nicarágua.
Panami, Veue:mela., Peru, Bolívia. Reino da Espanha e Estados
Unidos do M6xico.
Sala das Sessões. 4 de abril de 1995.- Senador Jefferson

p...,..
O SR. PRESIDENfE (José Samey) - Em votação o ,_
queriment.o..
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penri.anocer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O SR. PRESIDENfE (José Samey)- Aprovado o n:querimento, passa-se à discussio da redação fmal. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, enceno a discussão.
Em votaç.io.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecei seritados. (Pausa)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENfE (José Samey)- Comullioo ao PJenário que a sessio do Congresso, convocada anteriormente para às
17 horas de amanhã. por solici1ação do Piesidente da Câmar.l. foi
adiada para 1s 18 horas.
Concedo a palavm ao Senador Antop.io Carlos Magalhães,
por U$slo do Senador Roberto Requião, que estava inscrito.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-BA.
Pronuncia o seguinte'discurso.)- Sr. Presidente, S~. e Srs. Sena·
doms, na última sexta· feira, os jornais noticiãram Uma possível in·
terpelaçlo, que até agora nio se verificou, do Supremo Tribunal
Fedenl .l mi.Dha pessoa, em virtude do meu pronunciamento feito
nesta tribuna do Senado em ~lação a críticas Sóbm a agilidade e
comJpçio no Poder Judiciário do País. eÕl VáriOS-dos seus segmentos.
Posteriormente, e;n breve comunicação, declarei que se fos~
se uma forma de intimidação perdiam tempo os Srs. Membros da
mais alia Corte, porque eu não me deixaria iniimidar.
Certamente, Sr. Presidente, V. E,• não aceitaria a intimação
de qualquer Seoador para prestar esclarecimentoS sobre discurso
aqui prommciado. Eu não prestaria, mas disponho·me a fazê-lo,
porque entendo que os Parlamentares só devem ter imunidade no
recinto do Senado, como os Depulados no recinto da Câmara.
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Entendo que essa inviolabilidade da palavra do tepre- ·
sentante do povo não deve ultrapassar os limites desta Casa: aqui 6
-mv_iolável, aqui a imunidade é completa, aqui eu nio prestarei a:..
tisfação nenhuma ao Supremo Tnlxmal FederaL Mas, nem por
isso, deixaria de atendê-los, porque o discurso que eu pronunciasse
aqui, como pronunciei, iria fazê.. lo na porta do Supremo Tribunal
Federal, onde entendo que não Eenho Ununidade parlamentar, e entregaria ao seu Presidente juntamente com a documentaçio que
julgo seria útil àquela Corte - documentação essa que eu já pmsuía quando prom~nciei o meu discurso e. boje, está acrescida, sem
que precisasse fazer um ''Disque·lustiça", de milhares de demincias de todo o País; reCebi mais de seiscentas mensagens, denunciando fatos, os mais graves, no Judiciário brasileiro.
· _Em relação ao próprio STF, creio que já obtive algum resultado com o meu pronunciamento nesta Casa. Assim vejainos o primeiro item: ó ministro citado por mim -não o acusei de conupção. porque jamais o fiZ com relação a qualquer dos ministros do
-SUpremo, mas denuncier ii falta. âe agilidade no julgamento dos
processos- fez ?Jhlicar um acórdão de coisa julgada. em 27 de
agosto de 1991. no dia 17 de nuuço de 1995- dois diasapós o
meu discurso. Está aqui, no Diário da Justiça, de 17 de março de
1995. Trata-se de subsídio à mais alta Corte.
O Sr. Pedro Simon -Concede-me V. Ex• um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Mas eu
ainda nem comecei o meu discurso!
_
O Sr. Pedro Simon- Mas é sobre esse ponto, Se~.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES~ Pois nl!o.
com mu1to prazer.
O Sr. Pedro Simon- Ouço, com o maior respeito, o pronunciamcnlO de V. Ex• e tenho a dizer, por um dever: de obrigação,
que conheço o· Ministro José Néri da Silveíra. Estudei com S. Ex•,
que foi meu contemporâneo ·na Pontifida Universidade Católica
de Porto Alegre. S. Ex• é o primeiro e único aluno, se não me en·
gap.o. laureado na PUC, e teiJho a obrigação de dizer que se trata
de uma das pessoas mais dignas, mais sérias, mais honestas, mais
decentes que conheço ao longo da min)la vida. Não é apenas uma
pessoa séria; é um saceidote em vida. E MiniStro do Supremo Tribunal Federal e faz.questão de ir ao s.eu apartamento fazer sua :refeição porque é um ato de misticismo, de amor e de caridade. É
muito difícil encontrar uma pessoa mais digna e mais correta que
José Neri da Silveira. Faço isso por uma obrigação, porque, se nào
o fizesse. não estaria em paz com a minha consciência. Não conheço o fato a que V. Ex• se refere. Entendo que V. &• está deba..
- tendo um assunto muito ímportante e está levantando uma tese
para discutirmos, mas. com relação a S. Ex•. pennita·me, pois tenho a obrigação de prestar este depoimento.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -Agradeço
o aparte de V. Ex•. que não contradiz em nada a minha afu-mal.iva.
Sei da dignidade do Ministro José Neri da Silveira. Conheço-o, mas quando disse que S. Ex• levou alguns anos com um
acórdão. isso é verdade. S. Ex• disse que levou apenas quatro meses. Isso não é verdade. O acórdão em relação ao Nordeste do Sr.
Ouo Lima levou alguns anos. Eu uouxe, neste momenlO, esse
admião que foi publicado no dia 17. Ele pode ser um homemdig.
no, pode ser laureado. pode ser um homem altamente competente
e não ser ágil na publicação dos seus acórdãos. E a Justiça. evidentemente. exige também dos meritíssimos a agilidade, porque alguém foi prejudicado pela não-publicação desse acórdão.
Ponha-se cada Senador na si_tuação dessa pessoa que levcu
quatro anos sem a publicação de uma decisão judiciaL.. E a ques.
tão fica até mais grave quando se trata de um homem de bem.
competente, decente, que ~m todas essas qualidades as quais reco- ·
nheço mas que não tem em favor dele a agilidade do lrabalbo.
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Passemos para outro caso do Suprerro: a ação direta de·incoostitucioualídade do De<:mo o" 177, de I991, do Presidente da
República. O caso foi ajulgameuro oa Sessão Plenária de 13 de fevereiro de 1992, onde o ministro-relator concluiu pela constitucio-nalidade do Docreto, pedindo o seu arquivamento. Mas o Ministro
Sepúlveda Pertence pediu vista dos autos. O processo lhe foi entregue no dia 27 de fevereiro de 1992.
Completoo-se, no m& de fevereiro passado, mSs anos de
um pedido de vista. Aqui está! Para um pedido do vista geralmente
leva-se uma Sessio PlenAria, duas, tr&, um mS.s, dois meses.• .-Tr&
meses ~ muito; trb anos 6 demais! Convellhamos que não estoo
dizendo nada de absurdo em relaçio ao Judiciário. Não estou negando que a Suprema Corte jllga. E. quando se diz que julga muito, 6 verdade, mas jllga muito baseado nas súmulas. Quando Vitor
Nunes Leal criou as súmula.s facilitoo o julgamento de milhares e
mübaiWs de ações e por isso. evidentemente, o m1mcro de julgameatos aumentou tremendamente.
_Àqui v·ai um caso no qual V. E.x•s devem pensar bem. -Tra-

r.a-se de uma prestação de cootas:: Uma pessoa entrega a um advo-
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pela pessoa que não deixa tetminar o inventário paia·que ela nio
possa ler a participaçio devida na sociedade.
E chama-se a isso de justiça?! E querem que os representantes do povo fiquem silenciosos sohle esses fatos. Não! Evidentemente isso não pode acmtecer com o silBncio de um dos Poderes que é obrigado a fiSCalizar os outros. Somos flSC8Iizado'5 por
cento e cinqüenla millJ.l;es do brasileiros; ,eles nio, e se zangam
quando sio fLozcalizados por quinhentos e tantos Deputados e oitenta e um Senadores. Nlo! Vamos cumprir com o nosso dever. E
o cumpriremos, custe o qUe Custar, Sr. Presidente!
Recebi documcnlos de todo o Brasil demoostmndo o nepotismO exacerbado em muitos tribunais. Sabemos. que isso ~ condenável- já falei a esse respeito aqui- no Poder Legíslativo, mas no
Poder judiciário isso também OCOD"e. E cano -existe! E~ deiiJa.Í$!
E poderemos apreseDtar casos inúmeros de nepotismo oo
Poder Judiciário. No Rio Gnmde do Sul - terra de V.
meu
c~ Senador e querido amigo :Pedro Simao - há o caso Cle um
jliz, na Comarca~ de Camaqui, acusado dO crime de Jl""Ulalo, que
se safou de processo, pois, passado dczt$SCÍS anos, não foi jJigado
-e o crime prescreveu~ ou ainda, 'de juízes que conseguiram dinheiro n:t Cãixa Econ6riüca Estádual do Rio Grande do Sul, atrav& de
cOnv&.io f"mnado com a Associaçio de Juízes do Rio Gmnde do
Sul - AJURJS -, com juros de 2,8%, enqilanro que~ o restame da
sociedade pagava apenas 20%. Os juizes pagavam 2,8%, e os Deputados e Senacloiu são os que se benef:tciam. Com as vantagens
âo~r.
·
· ~ ~ .. ~-~
E sobre essas coisas que se precisa saber. Estamos aqui
com todos esses casos de empr6stimos, 1.0doS citados e documentados para mostrar a quem de dúeito. É necessário consertar o Poder Judiciário.
- - ----

Ex•.

gado um caso. Niio 6 mais o Supremo. O Supremo esteve oeste
caso. como o STJ. ~pouco tempo. Do Tribunal da Bahia veio
para o Supremo e para o STJ. A parte se julgou lesada pelo advogado e pediu a prestaçio de contas. O advogado se negou a prestar-lhe contas. Foi feita uma ação jldicial que entrou na Justiça cm
1974, parll prestação de contas do advogado. Levou 21 anos! A
ação tenninou agora e nio estão cumprindo a decisão do STJ! EStA
aqui! Est.i aqui! Está aquit A açio do SZ.. Miltoo LiSboa Sampaio
passeou 21 anos entre o Supremo Tribunal O Tribunal da Babia e
o Superior Tribunal de Justiça. Venceu neste ano, depois de taota
luta, a questlo. E o advogado ainda consegue evitar a prestação de
contas e o pagamento do que deve ao seu cliente.
DetermiDada jlíza do Rio de Janeiro andou diZendo que iria
É escusado dizer que esse cliente era um ímp:mante comer- fazer uma intcÍpelação judicial a mim junto ao Silpxemo. Essa seciante na Bahia. que já faliu, já teve problemas familiares graves nhora já m....:eu alo do Corregedor-Geral do próprio Rio de Jacm dc:cOirincia disso e vive uma vida de cio. E o advogado é um neiro, que estA a(p.Ji numa publicação do Diário Oficial, onde se
dos homens mais ricos do Estado.
mànda notificá-la para que agil.i.z.e o andamenro de seus processos,
É cootm esta justiça que =lama. É cootm isso que vim aqui pela iiresponsabilidade do cumprimento de seus deveres funciopaill protestar. a simples prestaçio de oontas que o cliente tem o direinais. Re<:ebi várias cartas s~ essa juíza, mencionando sua into de pedir ao seu advogado. Vmte e um anos! Vinte e \DD. anos!
ccmpatibilidade com o tmbalho, sua ínclioaçio à desídia.
V árias associações, dentre elas sindicatos de trabdhadores
Todos os juízes decentes do Brasil querem que o Judiciário
do Poder Judiciário do Manmbão, tem. de V. Ex• Presidente, e de ellCOD1re seu caminho. &.ses nio querem que o Judiciário continue
Pernambuco, enviaram farta documentação sobxe o desvio de ver- como está. Por isso digo que o Supremo, que é a mais alta Corte
bas públicas parll pagamento de gratiflCllÇiies a funcionários de ou- do País. tem o dever de rc4lmente iniciar a clmpanha pela momlitro Poder, bem como a contratação de parentes e amigos se~ o de- zaçio, pela modificaçio do Judiciário no BnsiL ~
vido cona~rso público. E aqui está ã documentação. Mais um caso
Então, os juizes que realmente nlo fazem- como eu àisse
do Poder Judiciário Fedem!. É uma colabomçio que estou prestan- aqui- o nepotismo; que não tem caso de COIIUpção a ãPoQtãr, mas
do à Justiça.. Centenas de advogados de todo o Brasil, como Presi- o têm de negligência, de demora no julgamenro dos feitos, devem
dentes de Subseções da OAB, escreveram-me manifestando os dar o exemplo no Sup~mo. como estamos dando ao ccmiginnos
desmandos dos juizes, sendo que muitos enviaram provas docu- fallias nossas, para corrigirem tamb6m as do Judiciário.
mentais de fatos graves de abuso de poder, inclusive orgariização
Processos trabalhistas, nem se fale, levam nove, dez.- quinze
de bancas de advogados e relações comen:iais comjuizados. Estio anos! Ati as audi&lcias levam três anos. Há audi&.cias de procesaqui algumas provas documentadas para serem mandadas para o sos trabalhistas marcadas pam dois, três anos. Observa-se por aí
Supremo ou qualquer tribunal que julgue conveniente.
como pode vir ~ Justiça. para os trabalhadores, que tanto necessiComo intervalo pan. que os senhom; fiquem mais ou me- tam dela. Temos aqui alguns casos citados. na área da Justiça do
nos cientes de algo, uma senhora da sociedade de BrasHi.à, cunha- Trabalho, para. mosttar aos que quiserem realmente nos ajudar na
da do mais importante. talvez. pelo menos em alguma época, co- batalha de consertar essa parte da Justiça, que tamb6m precisa momerciante de Brasília, telefoo.ou-me. Seu marido morrera há 22 ralizar-se.
anos. A~ hoje o inventário Dlo foi julgado. Começou em Uberaba
A Gaaeta, de Vitória - terra do Uder do Governo, e tame até hoje ela pena e está quase na miséria, embor.i ainda tenha um b6m do nosso Seoaclor Camata,e que já teve o Senador Jos6 lguAnome pomposo. pois seu marido foi um dos desbravadores de Bra- cio, da Ordem dos Advogados_ "":."• noticia que o TriWnal de Justiça
sília.
empregou 760 funcionáiiOs- sem_ concurso público, seiu1o que, Cie
Vinte e dois anos apOO a morte do marido e o inventário - uma vez só, a sobrinha. a nora. esposa de um filho de um Desemainda não terminou! Enquanto isso seus bens estão sendo geridos bargador- Presidente. Um bom exemplo! A letra capixaba, evidentemente, não pode aceitar, com tranqüilidade, que isso acoote-

~--

- - - - --

- - -

Abril de 1995

95

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ça. E se tal acootece no Espírito Sanro, ocone também em outros
Estados do País. Por isso temos, cada um em sua área. de chamar
atençio para esses fatos. É uma obrigaçio nossa, e vamos fazer
ÍS$0.

No Diário da Justiça de 28 de junho de 1990, encon,.-se
o Provimento nA 9, de 2S de junho do mesmo ano, que profbe a
qualquer um o uso de arma do fogo ou qualquer outro objeto
apreendido por força de processo judicial; o que assusta ~ o reconhecimento do delito em seus arts. :2Sll e 3'1, que detemllnam a devoluçio das armas ou dos objetos que estejam na mão de terce~.
Objelos apreendidos po< fcxça de processo judicial deviam ser preservados alé manifestação legal contrária, e sio dados pela Justiça
a quem nio tem <limito, a quem nio pode. A Just!ça manda. estA
tudo aqui. do Distrito Federal e dos Territórios.. E inacreditáveU
Crime! crime! crime!
Um outro juiz que disse me interpelaria; um juiZ -Chamado
Tov~ e está aqui nos Autos,. ri' 340. Esse juiz favoreceu um deputado federil de uma maneim escandalosa e é tam.b6m denunciado na Justiça, ele próprio, por um outro juiz, por ter cometido crime de conupção em favor de um candidato em Minas.
Há. inl1mcra.s cortas provenientes de vãrios lugares relatando
ablsos de poder e abuso sexual praticado por juizes. São -roisas
ina.cteditáveis, mas nio quero abusar de V. ExIs e nem criar um
quadro tio tétrico para a Justiça brasileira. Mas nio posso deixar
de falar sobre um caso oconido na Bahia. V. Ex.Is oUvinm a ICSpeito. Também tenhoquetrazeralgumacoisa da mioba tmL
Aqui está o vídeo em que um ex-Governador presta d.ep:.limento na Policia Federal, pois havia alropelado um fol6gxafo profissionaL Feito o inqo&.ito policial, o caso foi para. a Justiça há
dois anos e ainda está em processo de insttução. O jornal em que
trabalha o fotógrafo reclama. Avaliem se fosse um cidadio comum! Provavelmente, o fotógmfo não ·JilOrleU por- pOO.co. tendo
sido hospitalizado por dois meses. Talvez o jornalista tivesse que
indenizar o Governador criminoso. Vou mandar esle video para o
Poder Judiciário maior, pora a Suprema Corte.
TeiJho aqui esta. documentaçio sobre inegularidades havidas no processo contra a Coopetati.va Agócola de Cotia. Há iiTegularida.des inacreditáveis nesse processo e estio todas assinaladas. São incriveis! Não 6 possívell6-las, pois são muitas. Talllll6m
vou mandar essa documentação à Suprema Corte.
Mas. Sr. Presidente, não sei o que devo fazer nesta hora. V.
Ex• não tem o poder- aaeO.ito - de fazer um requerimento pedindo infOIIIUlções sobre o tempo em que os processos donnem nos
diversos tnbunais do País, no próprio Supremo Tribunal Federal e

noSll.
Sei que isso não seria constitucional, talvez V. Ex• não tenha esse poder, mas acredito que, a título ae colaboração. v. Ex•
pudesse entender-se com o Ministro Octavio Gallotti, dizendo que
há um anseio nacional e que o Senado Fedem.l, por ser uma Casa
do povo brasileiro. está preocupado com isso, pam que S. Ex• nos
informasse como dar celeridade ao andamento dos processos- talvez haja um pouco de culpa noss~ quem sabe- pam que pidéssemos legislar mais rapidamente S()bre ·os C6digos Penal ~ de Processo. a fUD. de modificá-los.
Eles. os ministros e juizes, precisam se IWiii:r para sugerir
modificaçõeS e eVitãr que os adVOgados cootimlem ptót.Clando as
causas, sobretudo os advogados dos ricos. Tudo isso poderemos
fazer em conj.mto. Não há. o propósito de denegrir. mas o de agir
sem se intfrnidar.
Quando fiz o discurso desta tribuna não poderia jlniais
ginar que houvesse tanta repe:rcussio em todo o Brasil. De toda a
parte =ebi palavras de apoio. Não há um Estado do Brasil que
não tenha se manifestãdo a favor das miohas palavras em defesa

una'

do povo cootra a Justiça. oU .melhor, cootra a injJ.stiça que é prãticads no Btisil pelo Judiciirioc
Por rodo isso, Sr. ~idente, acredito que temos que fazer
alguma coisa.
O Sr. Pedro Simon- Pennite V. &•um &p:arte?

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Ouço V.
Ex• com prn.:7.er.
O Sr. Pedro Simon - Acho que essa parte do pronunciamento de V. Ex• é muito importante. V. Ex• diz que por causa dessa dum realidade temos que dar as mãos e buscar a fórmula para
solucionar o problema. Concordo que há algo de muito sério oo
Judiciário. V. Ex• concorda comigo que :se o Judiciário viesse aqui
cncoDlraiia projetas que temos nas gavetas com tr!Ss, quatro, cinco,
seis, dez anos e que também nio seguem seus trâmites normais. V.
Ex• tem razão quando diz que algo deve ser feito. Concordo. V.
Ex1 tem a característica de ser o homem do dcsafto, do impacto,
enfun, tem a compet~ncia para chamar a atenção pam as teses que
defende. Acredito que esse seu proounciamento nos chame a alençio para o debate que temos que travar. Somos em parte responsá-veis por isso sim. porque n6s, o Congresso NacionaL temos que
fazer a nossa parte. Muita coisa quê aconteCe lá é de responsabilidade dO Poder Judiciário. mas pmcisamos ter coragem para se fazer o que é nece5sário para tesolver esses problemas.. Não o ÍIZCmos na Constituinte -- pcxHamos ter feito muito naquela ocasião.
Agora, quando se fala em debater a matéria, quando se fala em racionalizar. quando se fala em mudar para um novo Brasil, o CoJÍgresso tem que ter a coragem de analisar. de interpretar como deve
ser a Justiça no Brasil. Digo, sinceramente. indo -além do qu_e foi
dito por V. Ex• hoje temos justiça para um grupo SCiil:ial. Se formos
a uma favela. à classe C, se f0110os a uma infmidade de pessoas.
na vetdade. obseiVarcmos que não existe nem lei. nem justiça.
Eles não se casam, juntam-se. não têm problema de policia, pois
tEm o chefe da quadrilha dos tóxicos. Se vamos ~a UJmt fayela do
R.io de Janeiro coo:s:tataremos que não há Justiça. nem políci~ nem
Estado. nem lei. nem ética ootra que não a deles. V. Ex• aborda
essa qu.estio dentro do seu pronunciamento, trazendo-a para o debate. V. Ex• nos desafiou para termos a coragem de aceitar esse
debate. Devemos pedir ao Judiciário pala vir para a discussão porque ningué-m~ dono da verdade. V. Ex• diz- e é verdade - que há
Senador, Deputado, Governador e outros que nomeiam parentes.
Só que a i1DJXCI15a p:~blica esses fatos. Isso não é atrativo apenas
nosso. Nós emmos. outros ennm. e a mesma coisa também acontece no Judiciário. A nossa diferença é que de 8 em 8 ou 4 em 4
anos estamos sujeitos ao crivo da opinião pdblica. Ao passo que o
Judiciário. em Séndo vitalício. deveria ter uma fórmula através da
qual se fiZCSse essa fiscalização. Lembro-me- e V. Ex• também
deve se lembrar- de quando criarain a Justiça do Trabalho. Era
algo fantástico. A justiça era feita, praticamente. em lS dias. A
Justiça do Trabalho foi criada para resolver o problema do trabalhador. Durante anos foi exemplo de emoçio extraordinária para
resolveras pend~ncias trabalhistas. Hoje- V. Ex• afmnou e é verdade - marca-se. numa ação traballiista para um pobre roitado, a
próxima audiência para daqui a dois anos porque a Justiça do Trabalho também caiu nesse marasmo a que V. Ex• se refere. rq'ão sei
se não seria o caso de V.
ao concluir esse seu proo.unciamento
tio importante, propor que se estabeleça uma comissão de Senado-res, Deputados. convidando o próprio Ministro do Supremo. para
sentarmos à mesa a f:tm de estudarmos o que podemos fazer para
te:iQlver esses problemas. Perdoe--me o querido Senador Bernardo
Cabr:a.l: na Constituinte não fizemos o que poderiamos ter feito em
termos de Judiciário. Não aquilo que se chama de "a rapidez do
Judiciário". Temos um processo longo. V. Ex• está chamando de
ridiculo o fato de o processo do ex-Governador da Bahia estar pil-
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rado. Isso desgraçadamente acontece no Brasil, porque orga.n.iza- · · ações se sucedem. tentando impugnar, inclusive, o meu mandato.
mos um processo policial, que leva o tempo que bem entender. de Senador da República. Mas não exerço o mandato com caplds
Depois o processo policial vai para o juiz, que leva o tempo que diminutio, nem média, nem IDÍil.ima,
máxima. O mmdato de
bem entende pam apre<:iá-lo. Depois, o juiz manda esse processo um Senador há que ser exercido como V. Exa., Senador AntOnio
para o promotor, que leva o tempo que bem enfeude na sua apxe- Carlos Magalhães_, exerce o seu: com com.gem. com fumeza e com
ciaçio. O promotor apresenta. se quiser, a denúncia. e aí o juiz vai decisão. Fui cassado depois de uma gmve de juizes. Durante o recomeçar a julgar o processo quando já não existe mais prova. nem cesso do Tribunal Eleitqml do Panmá. durante as férias da Magis~
história, nem coisa alguma. Isso precisa mudar, e essa mudança tratura e me encontrando no Equador a serviço do Estado, pmmmpassa por aqui. Aproveitaria, Com todo o respeito, o pronuncia- ciando conferências para ex.:..presidentes da América Latina. Susmento de V. Exa para termos a coragem. de abordar esse assunlo, penderam o recesso, -intetrompeiain as férias e pfõlatan.m uma
mas nio apenas fazendo isso que V. Ex-i ~stá fazendo, o correto, a sentença absuJ:rla que, mais tarde, foi BDUiada em fuoçio de cente:~
primeira parte: chamar a atenção de todos para esse crucia.J proble~
nas de in'egularidade~, pelo Superior Tribunal Eleitonl. Nio devema. All§m de chamar a atenção pua o debate, propoobo uma :reu~
mos nos intimidar. E a cqragem, a mver&cia e a visio aítica
niio para tell1armos resolver a.lguns problemas. PCDSO que temos que vio fazer com que o Poder Judiciário see o princicondições. em conj.Jmo.. de tentar fazer isso.
pai 6q;ão de controle ex temo do Judiciário. no Brasil. é a palavra
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -Agradeço.
de depucados e senadores eleitos pelo povo. Que, com coragem.
O Sr~ Roberto ~equião - V. Ex• me permite um aparte?
façam a análise das mazelas. dQ Poder Judiciário Dio pan. ofeoder,
sR~ ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Com pra.~
mas se negando à absurda reverEncia a um Po4er que nio sei
z.er ooço V. &•, nobte Senador Roberto Requião. ·
como 6 poder hoje, pois dii a nOssa Constituição "<iue todos os po0 Sr~ Roberto Rcqulio- Senador Antonio Carlos Maga- deres emanam do povo e em seu nome sedo exercidos." O Poder
lbães, o trabalho de V.
neste momento e no pron.unciamento Legislativo e o Poder Ex_~tivo se originarit nas eleições j)opulaa:nterior, ~o do controle externo do Judiciário. As sentenças judi- i:cs. O juiz sai da ésoola hoje e se transfonoa em Poder Judiciário
ciais devem ser respeitadas. mas a sociedade brasileira tem que amanhã, deiX>is de ter feito um concurso aJja prova oral é o eleperder a revedncia, recoitquistar a irreverência e a capacídade crím.Cmo substantivo da aprovação. Talvez o fim da prova omJ putica, ptXqUe s6 isso vai viabilizar as mudanças necessárias no sis- desse ser o começo da mudança. lmpressiooa-me e me atrai o sistema judiciário bmsileiro. Quero acrescentar alguns casos exem- tema~ onze estados americanos cujos jlizes de primeinl e segunplares. antológicos. que OCOiremm durante o período em que fui da instâncias são eleitos pelo voto popJlar. Muito obrigado.
Governador do Pamná. O primeiro deles. um precit6rio que deterO SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço aos Srs. Senaminava ao Estado o pagamento de recursos de lucros cessantes, dores que se detenham ao Regimento Intemo, no que diz respeito
numa desapropriação feita pelo ex-Governador Mois6s Lupion, ao aparte de dois minutos, porque o tempo do oradqr está quase a
dócadas passadas, no Mun.iclpio de Paranavaí. O Estado peliciose esgotar.
nou sete vezes. porque teve noticia de que essa açio de lucros cesO SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Agmdeço
santes trmnitava, e ele·nunca havia sido ouvido. Sete petições. em aos aparteantes e responderei a ambos.
sete ocasiões difereuJ.es! O precat(:rio boteu na mesa do GovernaSenador Pedro Simon, V. Ex• aborda muito bem a questio,
dor, e eu, com a mesma irreverência santa que caracteriza o seu salvo quando não faz uma alusão. que tem sido feita por V. Ex•
prouunciamelito de hoje, devolvi o precat6rio pela ímprensa. com- mesmo em outras oportunidades, a qu_e estamos mudando no Conpmndo páginas inteiras de jomais. Foi -a única D:la.IleiÍ'a qüe o ~stã-- gressO-Nacional. em suas duas Casas, o-procedimento para evitar
do do Paraná conseguiu viabilizar pam que nunca mais ouvisse fa- justamente que os processos fiquem engavelados. E. ao conttário,
lar de um precat6rio de 200 milhões de dólares, sem razão. sem agora. estamos atuando no sentido de tirarmos os processos engaorigem e sem contraditório. Senador, em detemriDaclo momento vetados para votar, evitan<Jo-se, assim. que eles durmam por muito
recebi uma ordem judicial para despejar alguns fazendeiros que tempo sem uma decisão. E melhor tomar uma decisão de qualquer
haviam ocupado uma área no Município de CascaveL Há 28 anos maneira do que deixar de decidir.
eles haviam conseguido uma sentença uniním.e do Tribunal de
Até hoje. mesmo vi uma decisão de um requerimeDr.o a i'esJusliça do Paraná dando-lhes a posse. garantindo-lhes a proprieda~
peito do Ministro da Integração Regional, Aluísio Alves, que, ao
de e detcmninawlo a reintegração. Mas o grileiro daquelas ireas meu ver. não precisava sequer constar da Ordem do Dia, a Mesa
entrou com uma medida que se sustentava no fato de serem aquepoderia tirá-lo por si só. Mas a Mesa achou por bem trazer para o
las tenas de fronteim, e, portanto. a com.p&ência seria da Justiça Plenário decidir.
Fedeml. Vinte e oito anos depois Dio havia o processo caminhado
Entendo que tais coisas: podeóamos estar eliminando. Mas.
um passo sequer. Fui obrigado a comprar uma área de terra e dar de qualquer sorte, estamos numa nova fase de discussão de projeprovisoriamente àquela famllia, para que ela pudesse trabalhar. en- tos nas Comissões. Em tudo isso há um novo Senado. como há
quanto a Justiça Federal dormia - e dorme ainda - sobre um pro- uma nova Câmara. da qual V. Ex& ~ um dos grandes artffices: pelo
cesso não julgado. O que dizer então, Senador. das ações cautela- trabalho que realiza diutumamente:. V. Ex• ~ um dos grandes Sena~
res inominadas, que sio resolvidas - como no Paraná ocorreu por doms da Rep.íblica e merece o meu aplauso por isso. V. fu.l dá a
diversas vezes. DO que se referia a tarifas de transportes coietivos- sua cootribuição muito importanl.e quando fala DO esforço que cJe..
com sentenças liminares satisfatórias. que. no dia seguintC. _enqn - veremos fazer. que at6. aproveito a oportunidade para dizer que
engavetadas, Inaudita autera parte,. ou seja. não ouvida a Outra deve ser uma lição para todos nós.
parte, nem o Estado, que representava a sociedade? Limiri.ares sem
Não teriho nenhum interesse de apan:cer neste assunto. Teo conCiadit6rio, sem a manifeslaçio do Estado, transformavam-se nho 1m1a liderança boa no meu Estado e não pmciso deste capítulo
em sentenças defmitivas. O Judiciário precisa escutar, sim. Eu po- para me fortalecer. Mas acho que poderemos tirar deste assunto alderia estar intimidado. Juizes processam-me Uo Paraná, não um ou guma coisa de positivo. O Presidente do Con8n:Sso poderia coodois processos, nias os mais absurclos possíveis. potque me rebelei versar com o Presidente da mais Alta Corte Judiciária para que S.
contra sentenças, porque contestei e reclamei dos juízes ao Coose- Ex•. mediante os presidentes dos trib.mais de justiça e do Superior
lho Superioc da Magistratura. Eu poderia estar intimidado, porque Tribunal de Justiça. formasse uma comissão pam que modifique-
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mos com rapidez os Códigos. para tomar mais ágil a Justiça. para
que determinados crimes sejam julgados com mais rapidez, para
que haja uma legislação como a eleitoral, bem mais rápida que a
legislação comum.
Há de se fazer um esforço muito grande para que isso seja
obtido. Penso que eu, tendo trazido à baila este assunto, não devo
sequer participar dessa Comissãu, para: deixar mais à vonla.de o
Poder Judiciário. Mas é importante que isto se realize o mais rapidamente possivel, pois será um grande serviço que prestaremos l
comunidade.
Quero 1ambém agrndecer a colaboração valiosa do Senador
Roberto Requião, que conhece muito bem esses ProbleniãS da Justiça e citou casos importantíssi:rnos: em relação ao assunto~ Quando
foi injUstiçado, mesmo eu sendo de partido de oposiçio a ele, na
primeira hora. da Bahia, dei-lhe solidariedade imediata. porque ele
não p<J<leria ser vítima de uma injlstiça do Poder Judiciário na sua_
terra, de querer tinr-lbe o mandato que o povo lhe conferiu. Isto
seria Üm absútdo. Ele citou um fato que é importantíssimo em toda
Justiça brasileira, o que está fazendo com que os juízes trabalhem
menos e que não entrem no âmago das causas, qual seja. a situação das J.iminalu. Deixam de julgar tudo. Concedem limiwues e
não julgam o mérito- das causas durante vários anos. E -as Causas
não são julgadas na sua inteireza. Fica a liminar, e nUnca ·mais há
julgamento de méritO.
É um erro que está sendo observado não s6 nos tri~riais estaduais mas também nos tribunais superiores. Isso_tem que acabar.
Isso é um absurdo. Faz com que a justiça funcione metiOS- e· em
piares condições. Este é um assunto que tem q~e set levado em
conta. Eslá~se dando liminar como quem dá ccca-cola para as pessoas beberem. Liminar não é coca-cola para ser dada a torto e a di·
reito, como a Justiça vem fazendo em todo o País. Isso precisa terminar. Os juízes precisam trabalhar e examinar os assuntos no mérito.
OSr.BemardoCabrai-Pennite-meV.Ex'umaparte?
O SR. ANTONIÚ- CARLOS MAGALHÃEs -·-Ouço V. 1
Ex com prazer.
O SR. PRESIDENTE (José Samey}-: Peço ao nobre Senador que seja breve, parn cumprirmos o RegimenlD.
O Sr. Bernardo Cabral- Serei breve, Sr. Presidente. Senador AnJ.onio Carlos Magalhães, V. Ex1 oão só faz uma denúncia
mas também convoca a Casa e a Nação. hoje. para uma cruzada. O
interessante é que se nota, no eixo do seu discurso, uma cruuda
em favor do Judiciãrio. V. Ex1 está chamando a atenção para aquilo com que todos concordamos. Apurar responsabilidade do juiz
que não julga. que é relapso e que não cumpre com o seu dever. E
mais, V. Ex• traz a prova de que devem ser punidos os advogados
cbicanistas. esses que se aproveitam do exercício profissioD.al para
cumpri-lo mal E devo trazer um dado a V. Ex•: quando passei
pela Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil vários foram
eliminados por causa das prestações de contas que V. Ex• acaba de
trazer à tona. aqui, com tanta oportunidade. V. Ex• indaga o que
fazer. Sr. Presidente, entre mim e o Senador Antonio Carlos Magalhães há uma amizade muito grande. Podemos discordar em aigumas coisas. mas, nesta hora, quero dizer que me filio a esta cruzada. Ninguéni mais do que eu oeste País sofR:U. porque tive um
irmio assassinado. Comecei minha caneiia nO Tribunal do Júri,
conheço muito a Justiça por dentro para me impressiooar coai ela
por fora. Está na hora de empreenderemos essa cruzada. que é em
favor do Judiciário e não contra. Quand& se pede a morali~ão é
exatamente para. preservar os que são bons, os que são corretos, a
partir da mais alta corte até o j!úz de uma província qualquer. Nesta hora, realmente, a indagação que paira rio ar é O qUê fazer. A
idéia de uma Comissão do Senado com os Ministros do Supremo

97

ou do STJ oão deve excluir uma Comissão da:_ C~ra dos T:Jep:ltados. Devemos, Senador Antonio Carlos Magalbães. procurar os
caminhos, apontandc:H:>s para chegarmos a soluções no s~ntido de

agilizannos os processos na justiça.. Lembro que o Ministro José
Geraldo Rodrigues de Alckmín fez uma trabalho sohre -o diagnóstico do Judiciário bá muitos anos. víSari.do à "rapidifiçação" da
Justiça. Ele queria uma Justiça mais rápida e ma i!> produtiva. E

veja. Sr. Presidente, que esta cruzada agora chega ao Senado. V.

Ex• hoje não est! fazendo uma denúncia. Faz uma convocação
para uma cruzada em favor do Judiciário. Eu estarei_ a -;eu lado.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- -Muilo obEx•. Senador Bernardo Cabral. Pela sua autoridade,
pelo seu valer, pelo seu mérito, é tlm depoimento <JUe honra meu
rigado a V.

disrurso e é incorporado paxa valorizá-lo.
O Sr. Ney SuJIS$llna- V. Ex• me pennite um apane. nobre
Senador Antônio Carlos Magalhães?
O SR. ANTO-NIO CARLOS MAGALHÃF.S- CCim prazer, nobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (José ·sãmiy) :.. .- SenacL:)r Ney Suassuna, o orador está com o tempo esgotado.
- O Sr. Ney S11assuna _-Sr. Presidente. ê urna frase só. Que·
ro parabenizar V. Ex1 , Se!w.dor Antonio -Cari~-Magalhãe~. e dizer
que malmente as limi.nares estio para a Ju~tiça c.·om(, as medidas provisórias estão para o Congresso Nacional. E um ma_l_~elhante.
O SR. ANTONIO CARLOS MA(iAI.HÃI<:S- Muito ofl..
rigado a V. Ex•. ·
Setido assim, Sr. Presidente. acre.dito -que a e~t.a altura seja
dilicil evitar o controle externo do Poder JudlC'iário. Ma<; 'iC: o Poder Judiciário .tivesse a: corage-m de corrigir-se em tempo, ~·om a
noiSa colaboração, tenho certeza de que. pela<> suas próprias corregedorias, ele poderia consertar-se com seus próprios caminhns.
Nosso ttabAlho é de colahora~·.ão. mas da t'1)lahoraç.ão da
_ct!_tica ~quem qU:erenCOntiar-Caminhos sem medtl, Temos a vontape de que esse Poder encontre o caminho que n Hrasil deseja
-para.-ile, ou seja, o caminho reto da dignidade~ d:.t moGtli_da<f~.
Pouco importa qUe alguns não aceitem. no Judiciário~ as
nossas criticas. Falamos para os homens de bem. Os ,,utms. a meu
ver, não representam o povo brasileiro. Nós representamos, nesta
bora., o povo btasileiro que quer dec-ência e mora!idadc.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Çnn1."Cdn a palavra
ao Senador Ney Suassuna.
___ O SR. NEY SUASSUNA (PMDB.PB. Pmmmc-ia o seguinte discurso. Sem revisãO d_o orador:) - Sr, Presiden!~·._ Srls e Srs.
Senadores, desejo apenas para fazer uma c-nlt l(,'a~·ão.
Li. pela imprensa, oomo Relator do Projete, dl' Pate-ntes, a
seguinte afumaçào: "o Relator da Comissão <k Con~ituição. Justiça e Cidadania. Senador Ney Suassuna. prom<'IC apwscntar 1l seu
pa.recer nesta próxima semana. Mas há índk·ad(Jres dt> que ele fará
uma peça de acenwado sotaque nacionalista. De quallluer forma. a
proposta passará. depois. pela Comissãn dt!' I·:Ctmnmia. tmde o Senador fulano de tal tem completa sintoma nml ,) Plí~nalto. e eventuais destemperos de Suassuna com o espiril~) da ::tl"x•rtura cconômica poderão ser corrigidos".
Só lamento que artigos como ~st~ :"('jam puhlicados. Não
concluí, sequer. a minuta desse parecer. Em toda" a:. posições
cristãlizadas nesta minuta estamos busc.·.andn def('ndcr. <>im. <lS interesses nacionais, qt.ie não são passageiros. não ~ãc1 temp<'rários e
hão de Ser causa permanente de todos os S('nacton.'~, Em ahsolu[l.l,
como vão verificar quando do relato do proJ,'IIl ne<>tt"__ _plenário,
descuidamos de defender os interesses do nosso pcw<~.
Não tenho conotação ideológica e muihl ment,s lc-mor de
interesses de qualquer que seja o grupo, po!"'...JEW <• meu ohjetivo é
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mpresentar, nesta Casa. os interesses daquele que me elegC(U, o

povo brasileiro.
Muito obripdo.
A SR1l.. JUNIA MARISE- Sr. Presidente, poço a palavra,
como Lider.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex' tem a palavm, com.o Líder.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Lfder. Sem
:revisio do cxador.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senaê:lõres, nõ último domiiJgo, dia dois de abril. FrancisCO Cândido Xavier, o qucrido O:lico Xavier, o mais fa~o médíum brasileiro, ca::õ.pletou oiteDta e cinco anos de idade. E para prestar minha homenagem a
esse grande mensageiro da fé que ocupo. boje, a tribuna_ desta
Casa.
Comoemanos~eriores,imaginoqueeSsadata~o-~ignificativa· tenba passado sem maiores comemorações, pois para ·os espúita!! a maneira de contar a idade pela medida da vida tenestre
nio tem graDeie valor. Mesmo sabendo que certamente para Cbico
Xaviet seus sessenta e oilo anos ininteriuptamente dedicados a fazer o bem sio muito mais iinpõftiiiites. Eu não poderia deixar de

pessoas de vários pontos do Pais· e do exteria:, que vinham em
busca de alento espirituial. de cura
os males do corpo e do es.

Para

pirito.

A promissora cidade do TriAngulo Mineiro acolheu Cbico
Xavier ·com carinho C consagrou-o dcfmitivameme como filho. Na
Rua Dom Pedro~ a casa ri' 165 abriga até hoje o homem caridoso
qUe-dedica toda a sua vida. aos que sofrem.
. Em f98!, Cbico Xavier foi indicado para o Prêmio Nobel
da Paz- JXX seu trabalho assisteoc:ial e por sua obra de divulgação
em favor da paz, tendo sido apoiado por cerca de dois m.i..Qlões de
assinaturas rec:olliidas cm todo o Brasil.
Apesar da saúde debilitada desde o fmaJ dos anos setenta,
Chico Xavier vem resiStindo, pregando e visitao_do os pobres de
Uberabã. Com o dinheiro de seus direitos autauis, fundou inúineias entidades assistenciais c vem mantendo outras, num total de
sessenta instituiÇões em todo o BrasiL
Nos últimos anos. recolhido em sua casa, Clico Xavier já
nio cumpn: inteira.meDte a rotina de outras épocas. Mas Cbico Xavier -Continua lúcido e ainda exexCe a função de psicografar, que o
tomou uma _celebridade em todo o País e deu origem à vasta e enriquecedora obra. por ele publicada.
:Seu sozrisO doce, sua mansidio, sua bondade, sua humildade são inesquecíveis para todos os que 16m o priVil6gio de conhecê-lo. Os que a ele chegaram e ainda chegam carregados das aflições do mundo saem com a f6 n:animãda pelas palavras e pela sa-

·casa .lllÍ..Õha ·adnifraçio pelo incansável
trabalho desse set humano admi..rável, que vem dediCando toda a
sua vida a a}ldar os seus semelhantes.
Nascido em 1910, em Pedro Leopoldo, situada em vale
ameno nos contrafortes da Serra do Cipõ,-ãO-norte de Belo Horizonte. Clico Xavier teve infância difícil e sofrida..-FilhO- âe um lar bedoria desse grande mensageiro.
Ao concluir meu pronunciamento, gostaria de expressar, em
muitO pobre, pai operário de uma fábrica de tecidos, e mãe lava.deira. o menino c.tJico ficou órião de mãe aos CinCo anos.
nome dos mineiros e de todos os brasileiros que, como eu, o admiProvado pela dor, muito cedo teve manifesta& sua mediuram e conhecem a dimensão de seu trabalho espiriw_al, _a bomenanidade. Desde os quatro anos de idade Cbico tinb3. visOes, mas- so- -- gem a Chico XaVíer pOr cumprir tão bem a sua misSão, com oremente em 8 de julho de 1927 teve início sua verdadeira missão:' a conhecimento, em vida, da obra de um homem que construiu sua
de psicogm.far mensagens. Desde essa ép:>ea, começou a se dedibiografia fazendo o bem e pregando a espenmça entre os pobres.
car ao espiritismo e às obras sociais. Sua mediuD.idade passou a se- Que O!.íco__ Xavier possa continuar por longos anos edificando a
manifestar com maior intensidade e, ao longo de todos esses ses- -cWdade e a solidariedade que constrói.
senta e oito anós, sempre procurou cumprir essencialmente a 'brisEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
_
são de caridade" que lhe foi atribuída por seu -"guia e ineritor11•
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra
Na opilbdo de muitos estudíoSos, Francisco Cândido Xavier - áo nobre Senador Gilbêri.O Miraluiã..- -é ul:n raro fenômeno de psicografia. bor.adÕ de pfodigiosa "ín[CiiO SR. GILBERTO MJRANDA (PMDB-AM Pronuncia o
gência e memória:, aOs-âezessete anos, com apenas alguns ãoos de seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, de vez
escolaridade, guiado pelo espírilo superior de Emmanuel, come- que o govemo do Presidente Femando Henrique Cardoso teoi siçoo a escrever poesias. A publicação de_ seu primeiro livro, ''Parnanaliza.do. desde o seu primeiro dia. com o flillle propósito de retoso de Além Túmulo", em 1932. por iniciaúva di Fedecição Espírimar o impd.O do progrnma de privatizações. julgo oportuno co- _
ta Brasileira, causou espanto nos meios literáriOs.- Estavam ali,
mentar aqui algumas recentes experiências nessa área. vindas do
cada um deles em seu estilo, dezenas de poetas brasileiros e portu~
Primeiro Mundo.
gueses. Seria praticauientC in:ipossível a um jovem de vinte e umPrimeiramente, gostaria de cb&mar a atenção dos -nobreS coanos, de poucas luzes,lere_assimi.lar o universo de_criação de cada
legas p~ a _entrevista do privatizador-cm-chefe das empresas da
um dos escritores psicografados.
·
anüga Alemanha Orienlal, o Dr. MICHAEL MARK DICKERCastro Alves, Alphonsus de Guimarães, Casimiro de Abreu, ___ HOF, publicada no jornal O Qlqbo do últim.Q domingo (26/03). O
Cruz e Souza, Augusto dos Anjos, O lavo Bifac, Ante"ro de Quendepoimento desse executivo da Agência Alemã de Privatízações
tal, Guerra Junqueira, AD.tônio Nobre foram alguns dos inúmeros reveste-se pan n6s, brasileiros, de especial significado, já que foi
escritores que tiveram seus textos pSíco&rafados pelo famoso méem nosso_Pais que ele, no periodo de 1969 a 1990, construiu uma
dium mineiro. Muitos dos livros-àe Chíco XaVfer l'ofaiiúraduzidos sólida carri!ira -como admin.istrador de emprt:sas A frente de organi~
para várias línguas. como o espanhol, o esperanto. o françês. o inzaçCies como a Kannann-Ghia. a Voith e a Etemit.
glês, o grego, o japonês, o lebeco, entre outras.
Em outubro de 1990, um dia depois da queda do Muro de
Sr. Presidente.
e s~. Senadores. no plano literário. CbiBerlim, esse advogado de S6 anos de idade desemban::oo em sua
co Xavier é Considerado um ve"rdadeiro fenômeno, tendo publicaMunique nataJ com a missão de trabalhar no gigantesco projeto de
do quase quatrocentos livros.
- privatizàção da fmada República Democrática Alemã. Tres anos
Os recursos provenientes de seus diriiios- autOrais são inteidepois. sua agência h .. via privatizado quatro mil empresas. Is~
nmente destinados a ofias sociais espalhadas pelo Brasil. pri.nci- - - equivale a dizer que 95% do programa fol cumprido.
palmeole em Uberaba, cidade para onde se mudou, em 1959.
Com base em sua experiência, o dr. DICKERHOF pennite_Em pouco temp:J, o modesto funcionário do Minisiério da- se t.raçar alguns paralelos e outros tãn&os contrastes entte as situaAgricultura, já àquela alrura conhecido .Oacional e internacional- ções da extinta_ Alemanha Qrieotal daquele periodo e o Brasil da
mente por seus dons mediún.icos, começou a atrair para Uberaba atl.laüdade.
n::gistmr nos Arutis desta
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Na rubrica dos 'paralelos", Sr. Presidente, Srs. Senadores.. o
executivo alemão enfatiza a cortiDa-do-fumaça de ufanismo vazio
com que os esta.tólatras de todos os contioentes tentam esCooder as
mazelas da chamada economia de comando. ''Dizia-se", conta o
Dr. DICKERHOF, "que a Alemanha Orienlal tinha a uona economia do planeta e que seu parque industrial era o mais desenvolvido
do bloco sociali~ mas, compa.nmdo bldo aquilo que eu enconrrei
com a economia da Alemauha Ocidental, dava d6. Os quadros de
pessoal das empresas eram. DO n:dn.imo, 30% maiores do que deveriam [...) Isso sem falar nas máquinas e equipamentos que, na
maior parte, nio passavam de sucata. Resultado: tivemos de liquidar umas 120 empresas, que nio tinham a menor viabilidade eco-

-*
. ,,
~llllU.

JA no cômputo dos "conaas:tes", Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Dr. DICKERHOF salienta a mzio básica, que a seu ver,
permitiu ao programa alemio avançar tanto, ao passo que o nosso,
iniciado mais ou menos na mesma época, progrediu táo pouco.
Numà palAvra: vOI!lade po6tica e social. Em suas próprias palA~ mais uma vez: "Na Alemanha, nio havia dúvida a respeito do
que devia ser feiro por parte do governo, dos partidos políticos, da
populaçio em geral c alh mesmo dos sindicatos, que sio fortes e
nio olham para o passado. Mais: havia uma lei que obrigava-- este
era o termo - a privatizar as eJDtRSas do lado oriental, c ponto final! [--1 ''No Brasil", constata o Dr. DICKERHOF, "ainda Dia
existe essa ampla vootade da sociedade. O corporativismO das estatais ~ grande, as influências políticas idem... bldo isso dificulta."
E como dificulta, Sr. Piesidente. Srs. Senadores!
O Dr. DICKERHOF, conclui seu depoimento com duas advertências aos brasileiros de boa-vootade que, no governo, no parlamenro, na imprensa, na academia, no setor privado c também
nos círculos mais esclarecidos do sindicalismo, empenham-se para
sensibilizar o conjmto da sociedade com vistas ao inadiAvel compromisso de retomar e COD.cluir nosso processo de desestatização.
Uma delas ~.de que o timing é um fator cruciaL Referindo-se ao
programa de govcmo que levou o Sr. Fernando Henrique à Presidência da República já. ein primeiro turno, o Dr. DICKERHOF recomenda: ''O Presidente [ ...] deveria aproveilar o embalo, pois,
com o tempo passando, perde-se o estado de graça, o apoio maciço
que ele recebeu das umas, abrindo espaço para as forças contrárias
à privatização. ''Sinceramente", continua o executivo alemão, ''estou preocupado com o tempo que está passando. O governo está
avaliando as forças políticas e indo num ritmo mã.iS lento, do que
pretendia. Talvez. até, seja o camiribo mais prudente. Agora, em
minha opinião, o ideal seria tomar as medidas necessárias o mais
rápido possível."
A advertência fmal do Dr. DICKERHOF, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, refere-se à anacrôoica visão que, entre nós, ainda
considera certas estatais como estmtégictzs a fim de mantê-las sob
controle do Estado para todo o sempre. "Pam mim", conclui o
bem-sucedido privatizador alemlo, "não há setores estratégicos..
Essa é uma filosofia ultrapassada. ~ao acho a Petrobrás oo a Eletrobtis empxesas estratégicas, por exemplo[ ••• } Se elas f'cnm privatizadas [.ocorrerá uma de duas:] ou os preços de seus produtos
viio cair, ou o governo vai arrecadar mais impostos." E convenhamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de altenla.Uvas igualmente bem-vindas! ...
Nesse particular, eu acrescentaria apenas que. âurante sua
recente visita ao BraSil. a ex-Primeira Ministra Margaretb Thatcber cbegoo a desconcertar sua audiência com um raciõéíi:Uo de irrefutável e cristalina simplicidade. De acordo com a dama de ferro, nada mais estratégico que a agricUltura. fonte dos alimentos necessários à sobrevivéncia humana, e, no entanto, uma atiVidade desenvolvida, na maioria esmagadora dos casos, com base na inicia-:-
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tiva privada ao R:dor de todo o planeta. Al.i.ás, Sr. Presidente, Sn.
Senadores, todas as tentativas de submeter a agricultura a fonnas
estatais de produ~ e gesti.o redundaram em retumbantes e tri.gicos fiascos, como o da antiga União Soviética. Na dk&da. de 30,
sob Stálin, a coletivizaç.io forçada do campo custou a vida de 30"
mllbões de camponeses~ e, mais recentemente, na dkada de 70, os
soviéticos, capazes de projetar seu poderio militar a~ palses tão
longínquos como Cubo e Angola, viram-se. não obstante, obrigados a recorrer ao arquiinimiSo ianque pom abastecer-se de grios...
E o segundo conj.mto de lições práticas sobre a privatizaçio, Sr. Presidente. Sn. Sena.doms, nos vem justamente da lnglateml de ll!lrs. Thalcl!er.
A prestigi051 revista The Economist, em seu número de 11
a 17 de maiÇO úkimo, publicou inspirado editorial propoudo um
balmço ''polftico" de uma década de privatização na Gri'BmaohL Segundo o editorialista. o governo Conservador do PrimeiroMinistro John Major vive boje sob o fogo cruzado da oposiçio tra~
balhista e da opinião pública. em mzio da prosente im,x>pularidade da politica que, iniciada por sua antecessora, tomar-se-ia um
modelo adotado pela maioria dos países dos cinco continentes.
Como sabemos, Sr. Presidente, Sis. Senadores, as privatizações biitânicas concentraram-se nas grandes companhias de servi~
çoo públioos (eletricidade, gás, teleoomunicaçõe• e água). Pois
bem, os trabalhistas denunciam os preços excessivos cobmdos por
essas empresas e reclamam dos altos salários pagos aos seus executivos. A pressio pArlamentar tem sido tio estridente que o premiS Major acabo de arquivar seu projeto de desestatizaçio doo
Correios. Ao mesmo tempo. os reguladcres gov~l!lis.. nomeados para fiscalizar o funcionamento desses antigos monopólios estatais já consideram serla,mente impor limiteS à capacidade
das empresas de elevar as taxas por esses serviços.
E, pan complicar o quadro, pesqui>as de opiniio pública
t.Sm_ apo_ntado consistentemente (e ac:jui pisso a citar TU Economj.st) "que nio mais de um sexto dos eleitores considera que a privatização do serviço-de água tenha sido uma "coisa boa'; apenas
um quarto [desses eleitores] diz o mesmo c:la; venda das empresas
-de gás e de cletricidade. Cerca de dois terços sio favoráveis à reestatização desses serviços. Tão-somente dois quintos do eleitorado
aprovam a venda at6 me-smo da British Telecom [antigo monopólio estatal das telecomunicações], mais de dez anos depois de sua
privatização e a -deSpeito da maciça evidência de que esse gigante
[.-]é agora uma companhia muito melhor do _que quando controlada pelo Estado."
Uma avaliaçio ap-essada desses númeios-. Sr. Presidente,
Srs. Senadol'es, levaria a crer que a pivatizaçio britânica foi um
colossal equivoco. Mas, conforme adverte o editorialista do Economist, os dados reque~m uma análise mais sulil. De um lado, ~
bem possível que o baixo conceito atual das privatizações advenha
doo problemas de imagem enfu:ntados pelo gabinete Conservador
em outras mas de política pública. cu~ lembrar que. apesar
de iudo isso, as alternativas oposicionistas não têm sido capazes de
sensibilizar a maioria do eleitorado. E nem mesmo "a perene impopularidade da privatização impediu os Conservadores de vencer
as quatro últimas eleições gerais.''
De outro lado, Sr. Presidente, Srs. Se~s. as refcrid.a.s
pressões oo sentido de impor controles mais estritos às taxas cobradas pelas ex-estatais de serviços públioos, são, na veidade, fiuto de seu próprio sucesso, já que seus lucros advêm de legítimos
ganhos de eftciência auferidos desde que elas passam.m para o
controle da iniciativa Privada. São esses mesmos ganhos de produtividade que permitem às empresas pagar melh~s salários aos
seus e::{ocutivos e assim ter capacidade para TCClUtar no mercado
de trabalho os profissiooais· mais col:npetentes e motivados que
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garantirão os elevados padrões de qualidade no atendimento aoOSR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
sem o risco de um retrocesso à cu/tum da acomodação ao nobre Senader Fernando Bezerra. (Pausa)
Concedo a palavra a nobre Senadora Marina Silva. (Pausa)
camcteristica de tantos setores da administração p:iblica no munConcedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira.
do inteiro.
(Pausa)
Tudo isso posto, o editorialista do &onomist admite que o
Não há mais oradores inscritos.
processo de privatizaçio britânico Leve algumas falhas sérias, duas
das quais, Sr. Presidente, Sn. Senadores. podem muito bem servir
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - EsgoiOU-se, na pre·
sente sessão, o prazo previsto no art. 91, § 3'1, do Regimento Interde aJerta aos privatizadores de wtros países. inclusive o nosso.
A primeim dessas falhas prendo-se ao que se poderia consi- no, sem que tenha sido interposto rocurno no sentido de inclusão,
derar uma insuficiente ''popularizaçio". No diagnóstico do edito- em OJdem do Dia. do ProjeiO de Reso1uçiD ri' 37, de 1995.
A tbaléria foi aprovada em apreciação conclusiva pela Corialisra, "o governo foi acusado de vender algo que pertencia à populaçio como um todo a um seleiO grupo de pessoas instrufdas de missão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O projeiO vai à promu1gaçio.
classe m6dia, muitas das quais eleitoru naturais dos Conservadotes, por preços de liquidaçio." Logo em seguida o mesmo autor inO SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Na presenle sessão
dica qual teria sido a alternativa mais apt'Oiriada: "dar a cada elei- terminou o prazo para apresentação de emendas às seguintes matétor ou-contribuinte um lote gratuito de ações das fumas privatim- rias:
-Projeto de Resolução o'l34, de 1995, de autoria do Senadas ('!fmal. elas jA erun, lcOricamenle, de propriedade do grande
plbliço). E êtuuítõ aoS executivos bem pagos colocados 1 freme dor Júlio Campos, que cria a Comissão de Desenvolvimento da
_
_
dessas empresas. o govemo brittnico poderia ter acbado maneira Civilização Bmsileira; e
de ga.mntir, no ato da venda., que os proventos de seus dirigentes
- ProjeiO de Resoíução ri' 36, de 1995,- de autoria do Sena·
se subot:dinassem a exigentes critérios de desempenho e transpa- dor Roberto Freire, que cria a Comissão de Ciência e Tecnologia.
As proposições nãO' receberam emendas.
rência. pública."
•
'
As matérias setio despachadas ii. Comissão Temporária,
A segunda e última liçlo, Sr. Presidente, Srs. Senadores. é a
de que mooopólios privatizados podem ser quase tio inconvenien- criada através do RequeriD:ient()~201, de 1995, destinada a elates quanto os estatais. Somente depois das privatizaç.õC$, lembra o borar e apresentar projeto de resolução reformando o Regimento
editorialista do Economist, foi que o governO brit!.nicc) se empe- Intemo.
.
O SR. PRESIDENTE (José Saniey}- Nada mais havendo
nha~ para impor alguma medida de competição nos men:ados de
telecomunicações. gás e eletricidade. Eri:t sua opinião, essa -(Jrecau- -a tra-tar. Presidência vai 6cerrar os trabalhos. designando p8l3 a
ção Davia sido anteriormente negligenciada porque o "governo viu sessão ordinária de amanhã. a realizar-se às 14h30min. a seguinte
ORDEM DO DlA .
.
na privatização uma fábrica de dinheiro;- monopólios sempre alcançam pteças mais altos do que fu:mas operando em mercados
,-lcompetitivos.11 Ou seja nenhum programa' de privatizaçãO, por
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 65, DE 1993
mais sofisticado e eficaz. pode ser encarado como alternativa a
uma n:fonna lributAria séria.
- Minha coo.vicção, Sr. Presidente, Srs. Senad~, é de que a
___ DiscussãO, em rumo UD.iéo, do Projeto de Lel da Câmara nll:
privatizaçio 6 uma excelente solução para o piobiema do estoque 65, de 1993 (nll: 2.336/91, na Ca:sa de origem), que--altera díspositido débito público, mas nunca pam o rmanciameiito do- seii flww. vos da Lei o" 5.869, de 11 dejaneim de 1913- Código de ProcesVender estatais para cobrir despesas commtes é agir OOr:riO o indi- so Civil, tendo
viduo irrespcmável que queima patrimôoio familiar para pagar as
Parecer, sob ri' 76, de 1995, da Comissão
contas do cartão de cttdito. Fluxo -da dívida pública se controla
- de Constituição, Justiça e Cid~dania, nos termos do
com uma reforma ftscal abnmgen.t.e que corte gastos, do lado da Substitutivo que oferece.
despesa, e racionalize a ar.recadaçio, do lado da receita. Peço des~culpas aos nolns colegas por estar aqui martelando tamanha obPROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 132, DE 1994
viedade, mas como nio se cansava de avisar o grande Nelsoo Rodrigues, poucas coisas são tão invisíveis e ·inipeD.etráveíS-à. Dóssa
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara nSI
comprcensio ca.idiano quanto o "óbvio uh.llante"•••
Para encerrar, Sr. Presidente, Srs. Sêna.dores, permitam-me 132, de 1994 (n" 3.590/93, na Casa de origem), de iniciativa do
resgatar uma poderosa imagem encontrada no depoim.~nto do Dr. MiniStério Público da União, que dispõe sobre a criação de Procu·
DICKERHOF. Da janela de seu escritório na ~Ag~liCia-aePrivati -radoriaS dâ República em Municípios e dá outras providências,
zaçio, no centro da cidade de Halle, ele notou que mesmo nas al- tendo
Parecer favorável, sob ~74, de 1995,da Comissão
tas horas da noite, apesar de cireularem vazios, os bondes invaria-de Constituição, Justiça e Cidadania.
velmeme puxavam ~boques.. Ele foi a oompmbia de tmnsportes
queixar-se daquele dcsperdicio e li verificou que os ~estavam
-3completamente cufenujados. ni.o hav1a. como sqxuar os OOndes do&
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 54, DE 1994
reboques. ''Mas", celebra o Dr. DICKERHOF.-''nossa insistência foi tanta que as autoridades resolveram senar os eogates.''
Discussão, em turno úruco, do Projeto de Decmto LegislatiÉ esse tipo de deo.rminaçio que eslá ainda faltando a uma vo n" 54. de 1994 (n" 215/92. na Câmara dos Depulados), que
boa parcela da elite brasileira - dentro e fora do governo!_ Oxalá aprova o texto do Acordo no Campo da Cooperação CulOJral, celeencont.rem:os todos em nossas reservas de sadio patriotismo-. taeio- - brado entre o Governo da República Federativa dei Brasil e o Gonalidade econômica e senso de compromisso para com as gerações verno da República da Hungria. em 19 de março de 1992, em Bra·
fumras. a coragem necessária para romper o nó" górdio da C:Statiza- sília, tendo
ção que há décadas amarra o desenvolvimento de nosso País.
Parecer favorável, sob na &3. de 1995, da Comissão
Muito obrigado!
- de Relações Ederiores e Defesa Nadonal.
usuário~

a
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-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 56, DE 1994
Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto U:gislaiivo n" 56, de 1994 (n" 28.5193, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção sobre o EstatutO -dos Apátridas, coo-

clukia em Nova Iorque, em 28 de setembro de 1954, tendo
Parecer favorável, sob n" 84, de 1995, da Comissio
- de Relações Exterlor<s e Defesa NacionaL

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 86. DE 1994
Discussão, em tumo único,-do Projeto de Decreto Legislati-

10!

O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.}- Sr. Presidente, S~ c
Srs. Senadores, o bom-senso parece começar a prevalecer oo encaminhamento das Prop:Jsw de Emendas à Constituiçlo que consubstanciam o projeto de reforma do Estado, proposto pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e aprovado pela esmagadora
maioria do povo bmsileiro, nas eleições do ano passado.
É inegável que muitos pontos da Carta Magna exigem, realmente, profundas e consistentes mudanças. por serem cruciaís c
decisivos para a sorte das futuras gerações - mas, justamente por
serem 110 importante~ exige-se ptüdência cm sua ap~açio. quer
nos órgios de asse.~soramento ck> Poder Executivo, quer nas Comissões e nos Plenários do CongreSso Nacional. Essa prudência.
enfUD, é renexO da responsabilidade que a todos nos envolve, ante
a magnitude e a dimensão histórica do que está em causa.

vo n" 86, de 1994 (n' 261193, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo sotre
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Peço perdão por inTransPorte Maritimo, celebrado entre a República Federativa do
BraSil-e a República Federativa da Alemanha, em 17 de novembro terromper o discurso de V. Ex•, mas desejo, mais uma vez, fazer
um apelo aos Srs. Sena~s que se encontram em seus gabinetes,
de 19')2,
Brasilia, tendo
--para
que compareçam ao plenário, porque ptee:isatnos de quorum
Pa=er favorável, sob n' 85, de 1995, da Comissio
para a Ordem do Dia, que ocorrerá após o discurso do nobre Sena- de Relações Exterior<s e Der... NacionaL
dor Nabor Júnior.
-6- --~~-- __ Muito obrigado a V. Ex•

em

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 95, DE 1994
Disrussão, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 95, de 1994 (n' 410194, na Câmara dos Deputados), que

aprova. o texto do Acordo sobre o Exexcicio de Atividades 'Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplom!tico, Consular, Administiativo e Técnico, celebrado entre o Govet:DO da RepúbliCa Federativa do Brasil e o Govemo da República do Equador,
em Brasilia, em 22 de junbo de 1993, tendo
Parecer favorável, sob n' 86, de 1995, da Comissio
- de Relações E:derion:s e Defesa NacionaL

-7PROJETO DE DEÇRETO LEGISLATIVO N" 3, DE 1995
Disalssi~- em tunio- ún:i~ do Projeto de I>ecteto Legislativo n'3, de 1995 (n' 133/91, na Câmara dos Deputados). que aprova o texto do
de Cooperaçio pua a Redução da Procura,
Combate ~ Produção e Repn:ssio ao Tráfico Dicito de Drogas e
Substâncias Psicotrópicas. celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Govc:rno·da RepúbHca Portuguesa, em
Brasllia, em 7 de maio de 1991, tendo
Parocer favorável, sob n" 87, de 1995, da Comissio
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL

Acoroo

-8MATÉRIA A SER DECLARADA PREIUDICADA
Requerimento n" TI9, de 1993, do Senador Magno Bacelar,
solicitando, nos tennos regimentais, a tnmscrição. oos Anais do
Senado Fedem!, do Manifesto contra a revisão consútucionãl - O
Brasil Real e a atual ConstibJiçio - emitido por entidades repre-sentativas das causas populares. ao organizar o MovimentO Cjvico
coo.tra a Revisão Coostirucional
. O SR. PRESIDENTE (Jos~ Soiney) - Esfá encenada a
sessão.

(Levanta·se a sessão às18h04min.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. NABOR JÚNIOR
NA SESSÃO DE 03!04!95, QUE SE REPUBliCA POR HAVER
SAlDo COM INCORREÇÕES NA ANTEKIOR.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a polavra
ao Senador Nabor Júnior, por vinlt minulos.

O SR. NABOR JÚNIOR - Quero, boje, destacar um aspoeto PJlêmico e ath aqui exposto apenas de fonna emocional c
inconsistente, num debate estéril_ e distorcido cm que _as versões
falam mais alto que os fatos. RefuuMme, Sr. Presidente, às no&icias
sobre a extinção do Instituto de Previdência dos Congressistas, indutda no bojo da Reforma da Previdência Social. E. no foco cn.
proposto, faço questlo de rcafll1D8I minha absoluta confiança no
jogo demOCiático. na imprensa livre e responsável. na franquia
ideológica e partidária; eventuais desvios informativos oo apteciações equivocadas de aspectos isOlados jamais poderão atingir o
bem maior a ser preservado, a Democracia.
. __ Sucede, entretanto, que o emocionalismo com que vemos
tratada a questão exige reparos. Não teria a pretensiosa deíermioaçio de repetir o brilho do Deputado Prisco Viana. que, na scmana
passada, assomou à tribuna da Câmara para uma JrOfunda análise
do Jroblema previdenciário como um todo, detendQ-se partirularmente, na tentativa de des1ruição do Instituto de ~vidência dos
Congressistas e do sistema de proteção e seguridade boje desfrutado pelos Parlamentares.
Mas é importante que o Senado ouça as palaVIaS do eminente Represenlante, mais uma vez reconduzido pela Bahia ao
Congresso Nacional. Diz o nobre Deputado Prisco Viana:
''O Instituto de Previdência dos Congressistas se erige em
uma das mais salulares conquistas em prol do fortalecimento do
Poder Legislativo e da classe política, na medida em que esta pas-sou a contar com integrantes, assegurando-lhes uma provisio condigna ao deixar a vida pública ou no ocaso da existência".
E acentua:
''Nessa matéria., os Parlamentares não gozam de privilégim~
mas de direitos reconhecidos na generalidade dos países democriticos - desde que a gratuidade do trabalho dos membros das Casas
Legislativas levaria a sib.lações indesejáveis e danosas ao próprio
regime democrático: SOI;llente pessoas abastadas seriam can&datas
ao mandato representativo~ ou aquelas que se dispusessem a atuar
em_ função de interesses privados, uns e outros afastados dos reais
interesses sociais e coletivos".
Citei c reproduzi as palavras do Dep.ltado Prisêo Viana para
mostrar à Casa que a preservação do IPC é uma questA:o grave e
atual, que afeta tanto os Sei:ladores quanto os Deputados Federais;
lrata·se de ameaça concreta e real aos direitm e às necessidades da
própria atividade de elaboração parlamentar e legislativa, uma in-
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tentona que se repete ciclicamente. As versões, repito, passam a

valer mais do que os fatos; os adjetivos proa1ram. suplantar a

ne~

cessidade subs:laDliva do jogo democrático; as fraquezas e as con~ncias

do markcting polftico..part.idArio superam at6 mesmo o

compromisso com a venladc e com a lealdade, apregoado nos pa~es e nas solenidades palacianas.
A causa da previd&cia parlamentar Dio ' nova. U cm março de 1993. dediquei-me, em disaJrso DCita mesma tribUna. Asua
defesa. relatando as duras batalha tmvadas oas Comissões. nos
PleDirios e junto ! opiniio pdblica, até quo a conquistamo&. Nilo

me

~tirei.

assim. em contar a saga e as bandeiras desfraldadas

por MCJD.Sellbor Amlda Ctman., o verdadeiro patrono da i~ia e do
nascimento do JPÇ.
~
~ ~
Tentam, agora com força redobrada, vender! D>cionalidade
a id6ia de que a Ptevi<Uncia Pu-lamentar 6 mais uma das muitas
''mordomias" que nos atribuem, um ''priviMgio.. odioso e que tem
de ser ~xtilpodo; buscam o apoio loglstico e promocional de quem
nio tem comjnomisSos- Com ieãliâidc 001 Jatcis; promovem. enfJ..JD. uma assuada que encobre e apaga as tentativas de contar a
verdade aos cidadios.
Ser politico, insinuam. ~ um anitema etemo -caret~le de eX-~
piaçio suprema - quando. na I<a!idade, consbUimos a democracia

a

e

e as liberdades civis que _toda a nacionalidade reclama e_ merece.
E llOSS\) maior mOmc:uto de grandeza,. como cidadios c
como lideres, está just&Inente em nio pemlitir que essas incomJll=OOes, essú maldades. nos afetem DO empenho de trabalhar
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Defender o IPC, portanto, 6 defeuder a deiiiOCIIlcia, a liberdade, a independ&lcia dos cidldios, valores maiores sacrificados
por IOdos os regimes arbitrúiosl
Monsenhor Anuda C!marx buscou, na Constituiçio de
1946, a inspiração de estabele<:er um sistema previdenciário, equivalente aos das oulru categorias pmflSSiooais, pa:a. o. legisladores

naciona!s. ~a austeridade e a fnmeza que eram seus apmigios,
o graDde Sacerdote e politico teve o mhimo esCrupulo no estabe~
lccimento das regiu que norteariam o IPC, regru espartanas e
mais ógidu do que as encootndu om sólidas democracias, como
Estados Unidos, lnglatemo, Dinamazca, França, B61gica o tantas
outras. Em muitas delas, o beoeflcio é integralmente bancado pelos cofres pdblicos, difemntemonte do Bnsil, onde todos contribuimos, diiOta. indiretamente • .,.... a& receitas do Instituto.
Sr. Pretiden!e,
e SIL Senadores, louv<>se, como afamei no início do presente discurso, o bom-senso do Governo ao
desacelenr a lramitaçio da Emenda Constitucional da Previd&lcia. Nlo foi um recuo, IIIllito menos um ato de tibieza política. Foi.
repito, uma atitude de bcm-semo e de pmdmcia no trato da questio que atinge ru atingilá diretamemo IOdos os trabalhado!:es bm·
siJeiros. O Brasil tem pressa na defmiçio du novas mgras da nacionalidade, é certo; é certo, tamb6m, quo tal pressa jamais devorA
contaminar os responsáveis pela CODStruçio das leis, porque o açodamento, nesses casos. custa muito caro a toda a sociedade.
N'mgu6m pode que o Govemo abm mio de suas propostas
:refonnistu, inclusive porque u mesmas recebemm o mais ~pio
respaldo dos cidadios nu umu de outubro. Mas tampouco se
pude permitir o atropolo de direitos e de obrigações impooterg!.·
veis. como é o caso da Previ.d&cia Parlamentar.
A hora 6 de responsabilidade e de fumeza.
Nós, no Congresso Naci0111L temos coosci.~ncia disso e est$mos dispostos a rumprir nossas obrigações, inclusive a obrigaçio de ~setvar unia estrutura que nió nos pertence, aio pertence
aQ Exeanivo, .nlo pertence a nenhum segmento isolado da sociedade: a estrutura do Instiblto de Previdência dos Congressistas,
fundam.enlo e pilar da segurança que- temos, a segurança de tra-

s.-.

pela PAtria.
E Dilo 6 cabivel que, ao fmal de toda uma vida dedicada !
causa pública, o trabalhador legislativo veja-se privado de beneflcios nú.nimos, equivalentes aos deferidos a todos os demais lnsileiros. Mais ainda: eofrentamos exiJI!ncias, boje, que outras categorias sequer comecem. O nobre Ministro da Previd&lcia, por
exemplo, sabe disso melb« do que ninguém: Dio teria, rio IPC, o
direito de aposentadoria aos 48 anos, como teve na. Seguridade,
pois. para merecer beneficias do IPC, o coo.cribuinr.e tem de contar,
no mlnimo, 50 auos de idade. Sabe, tamb6m, S. Ex• que a pensilo
dos Congressistas nlo é integral nem autom.itiCa, riwito menos balhar com afinco pdo Pais e não vermos nossos colegas trausaquela quantia nababesca apregoada pua os cidadãos: isso, aliás, rormados em presas fác:ás de intercsaes meoores.
sabem todos os membros do Govemo que cumpriram ou estio
O Sr. Humberto Luceua - Pennite-me V. Ex• um aperte,
cumprindo maudatos nas duas Cuas do Con8'<5so Nacional. ~
Senador Nabor JWliO!'I
Cito o meu prezado colega parlamentar Reinhold Slephaues
O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito (ll11Ur. Senador
nio como agravo ru ato de critica. mas apeDU como um exemplo Humberto Lucena.
da severidade com que somos t:rata.doll na busca dos nossos direiO Sr. Humberto Luceoa - Desejo tmzer o meu apoio b
lOs, DO imbito do InsUtuto de Previdlncia dos Con8'<5sistas. Di- palavms de V. Ex•, nesse prommciam.ento corajoso, em defesa do
reitos que s6 começam a ser computados após a cooclusio da se- Instituto de Previ~ncia dos Congressistas, um patrimônio nosso,
gunda legislatwa, completados 50 anos de idade e obedecenoo a inspirado nas id6ias do inesqueeivel Deputado Monsenhor Anuda
um cllculo atuarial baseado na propotcióoalidade solm: trinta Câmam, seu ftmdador. Nio hi nada de absurdo ali. Tmta-se apeavos. Isso p<ecisa ser dito à opinião pdblical
nas de contribuições prevideuciárias de 10% ao mEs. ao longo de
Sob a presid!ncia do Senador José Sam.ey, o ritmo de traba- anos_ e anos de atuação parlamentar, para que aquele que esteja inlho no Senado e no Congresso experimentou senSívêl &mscimo; tegrado no sistema possa fazer jus - nio à aposentadoria. como se
na Clmara, igualmente. a juvenblde dinl.mica e coosciente do De- cosblma falar, po<que Dilo há aposentadoria de Deputado e de S...
putado Luis Eduardo Magalhiles imprimiu aos debates e às votaçõ- nador - a uma pensio propoo:;ional ao tempo de contribuição, a
es um forte estínmlo na luta pua desobstruir as pautas e a Ordem _flDl de ter condições de manter a si e-a sua famHia. O que -muita
do Dia. Há que ser: assim, para podennos rumprir o dever i. nós in- genl.e não sabe, mas estanios informados, é que a grande maiori&
cumbidp polos cidadios dos Estados que repretelltamos.
dos Deputados e Senadores vivem de subsidias, nio tSm outras
E virtualmente impoos!ve~ pam a maior parte dos SeDJido. fontes de renda, abandonam i.nchlsive suas atividades proflssiores e Deputados, o desempenho de tmbi.Ihos ou empregos parale- nais, para se dedicar, quando tSm vocaçio política genuína, intelos. E. sejamos francos, nessa a~ncia de outros vincules reside a "graimente às atividades da vida pdbliCa. P<xtanrO, nolm: Senador
independência do voto. fundamenta-se_ a coragem para contrariar Nabor Júnior, V. &-• traz aqui uma palaVII. abalimda de quem cointetesses espirios e nutre-se a foiça da democracia republicana. nhece de perto o Instituto de Previd&lcia dos Congressistas e traNlo houvesse tal certeza,. ao fun da jomada. cumpridas sucessivas balhou A frente de sua administtaçio. Quero dar a V. Ex' um
legislaluras, segumm.entc. nio haveria tamb6m essa inde- exeíoplo digno de nota a esse respeito: os casos dos Sena.c:loJ:u
pend&lcia, essa coragem. essa força.
Nelson Carneiro e Joio Calmon. que, após mais de trinta anos de
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v1da Pa..'lamentar, se não fosse a pe-nsão do IPC. não sei, a esta alA(l concluir. Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero deixar
tura. como poderiam fazer a própria feira da sua família.
\J ma palavra de incentivo e de_solidariedade aos novos dirigentes
O SR. NABOR JÚNIOR- Obrigado. Senador Humberto Ct1 Instituto de Previdência dos Congressistas, cuja posse ocorreu
I.u~.;ena, pelo oportuno aparte de V. Ex• que, com muito prazer, iri- nl1 tina I da manhã de hoje. Uma palavra particularmente endereçacorporo ao meu pronunciamento.
da ,to Depu t.ado llerádito Fortes e ao Senador Carlos Bezerra. Pre'>ll.knte c Vl~e-Prestdente investidos da alta re_sponsabilidade de suO Sr. Jefferson Péres- Permite-me V. Ex• um aparte?
n•.Jcr a Monsenhor Anuda Câmara e tantos outros brasileiros que
O SR. NABOR JÚNIOR- Ouço V .Ex• com prazer.
L':tcr.:eram a direção do IPC. Sua primeira preocupação, hoje, deve
O Sr. Jefferson Péres- Senador Nabor Júnior, permita-me ser a presctvação do Instituto. levando-o a superar as incompreenJi!;l·ordar um pouco do seu discurso -lamento muito f1J.?ê-lo. ami- stx~-. e as~ distorções maldosas. que se somam na tentativa de desgo~ que somos de lantos anos- no que tange ao Instimro de Previ- trui-lo. ~
dência dos Congres-sis-tas. Eu poderia aceitar-a existência desse
Instituto se as contribuições fossem voluntárias, mas slo compulsória<;.. Sinto-me violentado por ter que contribuir para esse iostitufu:tou certo de que S. Ex's. homens públicos experientes e
t(~. b;.tpu pensando seriamente. se for possível. em entrar com re- nmtprovados nas grandM lutas da nacionalidade, saberão honrar a
rur<>o no Judiciário para me livrar dessa penosa obrigatoriedade. ctmfian~·a e os votos de todos os seus representantes. Terão fumeOhriÊado.
n de wmando e sensibilidade social, encontrando os canlinhos
(juc levarão até a nadonalidade a verdadeira motivação do InstítuO SR. NABOR JÚNIOR- Esse é um ponto de vista pes- to: garantir o desempenho corajoso. livre. independente e produt~
soa! de V. Ex• que, democraticamente, respeito. Entretanto, temos vo dos mandatos a nós conferidos pelo povo, sintese da democraqu1• considerar que o Instituto de Previdência dos Congressi'stas foi cia e objetivo riláximo do trabalho do CongreSso Nacional.
t:rbdo através de lei vQtada pelo Congresso Nacional e, como tal,
Muito obrigado.
C'~tá com vigor. Temos o dever, portanto, de cumpri-la e de contrihuir. pois somos contnOuintes obrigatórios. Existem os contnOuintcs fa'-"llitativos . que são os funcionários das duas Casas do Conpt•s:>o Naciõnal.

Espero, Senador Jefferson Péres, que o Instituto seja mantido . para socorrer aqueles que. como disse o Senador Humberto
Lucena. ao fim ck urna longa jornada seiVindo à Pátria na atividad!! parlamentar, venham depender dessa pensão. É o caso de muitllS Sena;,hnes, que exclusivamente dela vivem, tais comO os SenaJores Nelson Canleiio e Jcião Calmon. além de muitas viúvas, que
~·ontinuam recebendo as pensões deixadas por seus maridos que
fprarn parlamentares.

ATADA23'SESSÃO, REALIZADAEM22DE
MARÇO DE 1995

(Publicado DO DCN, Seçio

n. de 23 de março de 1995)

~FICAÇÕES

Existem in.c;titutos de previdêncía de congressistas em vá.Nas páginas 3540. 2' coluna. e 3541, 2• coluna. nos despanoc; países do Primeiro_ Mundo, entre os quais Estados Unidos, ln_:-_ chos aos Projetas de Lei do Senado n's 79 e 80, anlbo$ de 1995,
g.latem.. !-="rança. Bélgica, Dinamarca, cuja conlribuição é compul- respectivamente,
.,tnia. Os parlamentares. inclusive, aposentam-se com menos de 8 Onde se lê:'
ano-.. A'-1'111. a aposentadoria é proporcional ao tempo de contribui\'àl,,

(À Comissiio·de Assunlos Econômicos- decisão terminativa)
1
Rl·cctx,, democraticamente, as observações de V. Ex . mesLeia-se:
mo quandll discorda do teor do _m_çu_ pronunciamenlO. Penso que o
ln:-titulll de Previdência dos CongressiStas é uma fustituiçãó neces-(À Comissão de Educação- decisão terminativa.)
sária para garantir a sobrevivência daqueles que se dedicaram à
. , iUJ. púhlica durante tantos anos, afastados de suas atividades pro- ...~ ..........~·----------····----~----··---------··--·------·.":"':.-~----········
fi!>.;.Í(lnais e. não raro terminam Iilonthdo sem haver propiciado
•............. _________________________ ...="·-"·..--------·-·--··---------··-t;ual~tucr amparo para suas famílias.

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

-=--·-·····-----~--·------·

..--.
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Ata da 348 Sessão, em 5 de abril de 1995
1" Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. Teotonio Vilela Filho e Antônio Carlos Valadares
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
011 SRS. SENADORES:
Ademir Andmle - AntOOio Carloo Magalhieo - ADI&úo
Carlos Vaiadores- Arlindo Porto- Artur da Tivola- Bcnodita da
Silva- BeDi Vens- Bemmlo C.bnl- Carlos BeZO!Xll- Carloa
Patrcx:lnio- Cario. W"!laon- Caaildo Maldu>«- Cootinho Jorge
- Darcy Ribeiro- E<lison Loblo- Bduanlo Suplicy - Elcio Alvares - Epit.ácio Cafeteira - Emandes Aioorim - Esperidilo Amin Fernando BeZO!Xll- Flaviano Melo- F""""lioo Pereim - F"'ilas
Neto - Gen.Ido Melo- Gerson Cam.ata- Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilhenne Palmeilll- Hugo Napoldo - Humberto
Luceni. - JriS Rezendo - Jader Bm>albo - Jeffenon P-.. - Joio
Frux:a -Joio Rocba-Joelde Hollauda -Jonu Pinheiro -Josaphat Marinho -1~ Agripino -1~ Alves - J~ Roberto Anuda
-10<6 Bianco -10<6 Bduudo Durra - 10«\ Fogaça - 10<6 Iga!cio
Ferreim- J11Iio Campos- JUDia Marise- Lauro Campos- Lecmar
Quintauilha- Lucldio Portela -Lúcio Alc.inwa- Lo!dio CoelhoLuiz Alberto de Oliveilll- MariDa Silva- Marluce Pinto - Mauro
llliranda- NaborJo!nior- Ncy Suassuna- OdacirSoo...s-Ooofre
Quinan- Osmar Dias - Pedro Piva- Pedro Simoo- Ramez Tehet
- RClllll Calheiros - Roberto F"'ire - Roberto Roquiio - Romero
Juca- Remou Thma - Ronaldo Cunha Lima- Sebastilo RochaS&gio Maebado- Teotonio Vilela Filbo- Valmir Caropelo- Vilsoo Kleinubing- Waldeek Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filbo)- A lista de
presença acusa o comporecimcnlo de 77 Srs. Sca.adorcs. Havendo
m1:meio regimentai. dt<:laro aberta a sessio.
Sob a protoçio de Deus, iniciamos nossos trabalhos._
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Reoan Calbeiros,
~ AIeiblm do Expediente.
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
Oficio do Ptimeiro Se=!Mio da Clmara dos Depurado<
E.JJcarrõnbando 1 mvisio do Seoado aUtógrafo do
scquinte projeto:

PROJETO DE LEI NA cAMARA N"45,DE 1995
(N°154195, oa Casa de origem)
De íoiciativa do Mioist&io Pllblico da UDiio
Dispõe sobre oa vcaclmcutoe dos membros do
MiDistério P6blloo da Uolio e dá ..W. provldêndao.

O Coos=so Naciooal de=r.:
Art. J• O vencimerto búioo dos membros do Mioist&io
Pllblico da UDiio, a partir de ]•de fevereiro de 1995, ~o CO!lslaolo
dos itens f. U. ill e N do Aoexo desta lei.
.
''Parigrafo llllico. A ve<bo de ~!Açio dos
membnlo do Mioist&io Pllblico da UDiio 6 a constamo
do Aoexo da Lei n• 7.725, de 6 dejmeiro de 1989, com
as mocüflCOÇÕCS iotroduzidu pelo art. 2• da Lei n• 8.273,
de JS de clezemb... de 1991."

Art. 2° Os vencimentos estabelecidos no artigo anterior serio ra:j:Jstados nas mcsmu datas e pelOJ mesmos índices &dotados pam oo sen~idoreo da UDiio.

c
_ Art. 3• Os vencimentos do Procurador-Gen.I da República
sio os de Subprocurado<-Getal da República, ac=cidos de dez
por cem.o., .alo podendo exceder os valores percebidos como remunençio, em e.p6cie, a qualquer titulo, por Mioistros do Supremo
Tribuoal Fodend.

"Parip.fo Wüco. o amscimo previsto neste arti-

go Dio se iDcotpon. ao1 vencimenros do cargo de Procumdcx--Gen.I da Repúblli:a."

Art. 4• Aplieam-se """ membros aposelllados do MioiSI&io
Público da Uniio e llOif seus pensionistas os efeitos desta lei.
Art. 3° As despelaJ resultantes da execuçio desta lei cortetio à CODia das dotaçliol cooaiguadas ao Mioist&io Pllblioo da
Uniio DO Orçamento da UDiio.
Art. 6° Estalei eDln. em vigor na data de sua p.~blicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em cootmrio.

ANEXO À lEI N• DE DE DE 1995.
o-riçio c1oo c.'ll.,.

Veuclmcnt.o
Básico
R$

1- Subprocurado<-Getal da República, Procw:a~ do Tmbalho, Subprocutador-Getal do
Traballio, l'xoc:uradoc-Geral da Justiça Militar,
Subprocw>dor-Getal da Justiça Militar e Procu~ do Distrito Federal e Teait6rios••• _••

2300,00

n-

Minist&io Pllblico Federai: Procurador RegÍonal da República; ~rio Pllb!iCo do Tmbalho: Procutador Regiooal do tmbalh9' Miaistório Pllblico Militar: Ptocurndo< da Justiça Mili1or, Miniol&io Pllblico do Distrito Fedem! e Territ6rioo: Procurada: de Justiça-···--·---·-m - Minialério Pllblico Fedeml: Procumdor da
República; Miniat6rio Pllblico do Tmbalbo: Procundor do TI11.balho; Miniat&io Pllblico Militar:
Promotor da Justiça Militar, Mioistério Pllblico
do Distrito Fedem! e Tetritbrios: Promotor de
Justiça----··--·-----··---------··-N - Minist&io Pllblico do Distrito Fedem! e
TCirit6rios: Promotor de Justiça Adjuoto--··---

2.140,00

2.000,00
1.90000

lEGISUÇÃO CITADA

LEIN"7.725,DE6DEIANEIRODE 1989
Dispõe sobre as remunerações dos membros
do Minlllério Públc:o da UDião.
LEI N" 8.273, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1991
Diopõe oobre oa veoc:lmenlos dos Membros do
Mlailtério P6blloo da Uoiio e dá oo- provldâldao.

Art. Z' A vem. de reptesentoçio mensal dos Membros do
Miniol&io Pllblico da UDiio, comtante do aoexo da Lei n• 7.725,
de 6 de jaoeiro de 1969 sem ac=cida em 12% (doze por «:nto),
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7% (sete por C<Dto) 4% (quatro por ceniO) e 9% (novo por cento), · mW ..~ do que instituir nocmas que focilitom o ...,_.
nhamento diutumo da liluD. doa oeg6ciol pllblicol.
"'spcctiV&DlODto, para 01 CAigOS doscritoo DOS itens i. D, ffi o !V.

Poder-se.-ia. apesar de sua pocecieocia rel.ltivamente ao g...
(,\ Conrb.sã4<k Co1UiitWçilo,J..d{D e C.dadania)
O SR. PRESIDENTE (Tcotonio Vilela Filho) - O expediente lido vai i publi<:açio.
.
O SR. PRESIDENTE (Tootooio VIlela Filho)- Sobt<> a
mesa, projeto& que sciio lidol pelo Sr. 1o Sccnürio em exerdcio.
Senado< Ronan Calhciroa.

Slo lidoo oa aoguintoa
PROJETO DB LEI DO SBNADO N" 10!1, DB 1995

Autoriza o exame do movimento das conlu
baaCúiaa de II<I'Tldora públicoo e - · que coo·
traton:m com a AdmlDiotraçio P6blea.

:O CaÍgrosso Nlciooal decreto:

Art. 1" O Ministro da Justiça, o Procunodor-Genl da Rcpllblica e o Tribunal de Conlu da UDilo podtdo, com o objotivo ca·
pccifioo do apunr o cometimento de atoc de improbidade admiDiJ.
lrativa, solicitar infODDAÇÕCisobt<> o movimento daa c:mtu boncá-

riudo:

.

I - servidores pllbliooa que ofJCiaftm em procouo de Ol'donaçlo do do&pcla póblica, em qualqu,.. fuo;
n - pessoa f!sica ou jurldica que, C<liDO ooobllllnle ou por
qualquer outro meio, haja COOC<lllido para a pr6tia. do ato sob in·
vestigaçlo.
Parigla!o ~Di<:o. A soliciliÇio do infODDAÇÕCI do que tnta
Ollc artigo ulo COUitilui violaçlo do aoSICdo profwiooal, coofocme o estabelecido no art. 154 do ~to-Lei n• 2.848, do 7 de dozombro do 1940, ou quebn do sigilo banoúio, do aCOldo com o
que dispõe o III. 38 da Lei n• 4.595, do 31 do dozombro do 1964.
.Art. Z' Coostitui aimo:
I- sooogar ou altcmr, ainda que parcialmonto, a infoanaçlo
solicitada, nos teanos do artigo anteriol:.
Pena - A do art. 342 do ~Lei n• 2.848, do 7 de dozombro de 1940, alterado poJa Lei n• 7.7m, de 11 do julbo de
1984.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor- na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se u disposições em c:oo.trúio.

Jllltllleaçio
Bstaboloce o III. 37 que a Adminislnçio Nblica ".-obcdoccri. aos priDcípios de legalidade. impessoe1id•de, monlidade, pu-

blicidade-"
MagistnalmeDto concchida, a noema óm tela ulo OliCODm no
ordenamento juódico instmmonto adequado, que poaibilito dor
efiácia a seus teimos
em votdado, .. bipllteacs do quebra do sigilo daa contas
baociriu estio pn:viotas no 1111. 38 da Lei n• 4.595, do 31 do dozombro do 1964. Por esto diploma legal, podem t<r acesso is in·
fomlllçôcs baociriu:
a) o Poder Judiciário, para esclamcer aspecto relev8nte iDerente i causa;
_
_
b) o Poder Legislativo, cm cuodo nolovanto motivo;
c) os agentos fJ.SCais lrlbut.úioo do Ministmo da Fazouda o
dos Estados, qusndo houver processo instaurado.
Como se vl, s1o bip6t.... bastante cspoclficas que diflCilmenle contn"'buem para a preservaçio da moralidade que a gesllo
dos negócios póbliooa exii!"Aiiis, dianto do not6rio dcsrospoito is regras que infocmam
a pn:servaçio da mocalidado administtativa do seta: pllblico, nada

pcoto moral, quelltiooor a 001111i1Uciooalidado e a jurldicidado doata inicilliva. No que toca 10 prilneiro aspocto, 6 poa!vcl pn:vcr a
oc:o<r&lcia do indagaçio quanto a uma poa!vcl violaçlo do pn:acrito rio inciso X do art.S" da Carta Magna. Todavia,.,.,_ lembnr que "'ferido IJtiso 6 uma noana gcnl, isto 6,o aludido inciso
X aproveita a todas u pessoas, a quais, a rlgoc 00111Ímlulo, ainda
que aprovada esta propooiçlo, a gozar douo direito. O que ..ai·
meme h'- de mudar 6 o ak::ance da ncxma em causa pua aqueles
que participlrom do proccaao do ordcnaçlo do do&pcla oo conbll·
tamm com a Administtaçio Nblica.
Na medida em que existo uma clora poaihilidado do opç1o
embutida no comando legal, esta condiçlo u1o fOI<> dit<>ito cspoo!fico. Mais p<e<:iAmcnto, participr da ocdonaçlo da . - _ pdblica ou COD.tn.tar cem a Adminilt:raçlo ~le1lla ato subjetivo du
pessoas. pua. acoitar defnmjmdll <XlDCiições que pusatlo a ter
c:tist&lcia l<gaL É. portantp, dada nma opçio (00111r1tar oo nlo~
ficando a cacolba ao ubllrlo do in-aaclo.
lomlnr, tamb6m, que o p-ojeto cm tola n1o inova
cm lllll6rla do "rellriçio" da aplicabilidadio de noema do alcaix:e
gcnl para o se-to doa IIOI'Yidorcs pllblico&. Cito-ao, a propótitp. que Lei n• 8.112, do 11 do dozombro do 1990 (Regime Jtnidioo
Unico), cstabolooc, no 1111.117, inciso X, que 6 vedado 10 _.ido<
''porticipar do g<dncia '"' adminisbllçlo do
privada, do .
sociedade civil, ou exerar o comtírcio, cxceto na qualida.de de
acionista., c:otista ou commditúio. 11
É cvidonto que o IIClVidoc pllblico, cm nane da ma:aliaddo
da Adminislnçlo. dove abdicar douc dit<>ito in<=lto a qualquer
pessoa. ou seja. o de pat.ícarmerçmcia.
Mulada mutandl, o mesmo tipo do propósito enceua a pmsonte inicilliva. Sorocnto aquele que, pot' livte e capuntbca vonta~ delejar codrl1u' com o govcmo ou exen:er CU'SO que implique
• ocdonaçlo d o . - _ podort to< sua& contas baociriu examinsdas.
No que tange ao aspecto da violaçlo do soSICdo prclissional, conformo tipifica o art. 154 do C6di!P> Penal, a rovelaçlo do

Ol-

segredo~

e-

para que constitua crime. deveri OCOil'er sem justa causa.

Assim, a cooduta illcita, cooforme enfatizam os jurilltu, O<Xlmll'i
quando a novclaçlo foc praticada acm motivo rclovaato, 10m,...._
sidado do ao protog"' bom maio< oo po< simplc& leviandade, jactlncia, ou maldade.
-- Ademais, o pOOprio art. 38 da Lei n• 4.595, do 31 do dommbro do 1964, jf. oxcepciooa os casco cm que os dados sobt<> 0001u
baociriu sedo fomccidoo. Desse modo, a teao adotada pelo dit<>ito pf.trio, do que o sigilo banoúio ulo é absoluto, coofocna-re
can igual postura especificada cm outros ordenamentos, como por

exemplo. a contemplada na lei bodria portugueaa e oa lei mexi-

cana.
Ressalto-se. analdgamente, quo mesmo a invidabilidado
das oonumic'ÇÕeS. prinápio univorsallnome ~ admito
cxceçlo para fins do investigação criminal ou instnlmcnto proocasual, conforme coosta do art. 5", inciso XD. da ConJtitWçlo Federal
Bm sums, nada nuda justo odmitir-sc que, a bom da morali-

dade da Adminillll'IÇio Nblica. oa puticipantoa do proccasoa do
~ de despesa e os que COilll:llaliOm can a Administraçlo
Nblica contnõuam. oMic•ndo oooscicntcmente do diroito subjotivo, para que se promova o =gato da liluD. do alo de ~ da
Coisa P6blica.
Finalmcnle, dianto do elevado oap!rilo póblico que cnceua
essa inicialiva, conclamamos os Senhcxes Parlamentares para su-
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frapr favoravelmoome o _..,te1xojeto,quo temo firmo propóoito do expullllir do ookl< plblioo qualqu« pdli<a quo viole a ~
ta pl'OIOrVaçio d o m - da oolelividade oacioua1.
Sala daa Son6oo, S do abri do 1995. - Sooador Odadr

Art. 342. Fa= afimlaçlo falia. cu 110pr cu calar a vmJa.

do. """"' lllltemmba, p<lito. !Ddukl< cu il116qnte .... pcc:ouo

judicial. policial ou odminiattalivo ou ..,. ju!m arl>ilra1:
Peaa - ~ludo. de um a a& mo~, o multa, de um a Ir&

ClUDiiroo.
§ 1" Se o aimo 6 ~ (X)II1 o fllll de obter prova doài-

Soua.
LEGISU.ÇÃO CITADA

nada a poduzirefoito..,. proceoto poDai:
- - Pcmã -~feclullo. de doia a ~eis anos, e omita. de dois a leis

CONS'ITI'UIÇÃO DA REPÚBLICA

crumiml.

FEDERATIVA DO BRASIL
Art. S" TodOI llo iguais pormo a loi, ...,. clistiDçlo de
qualqu.,. naturom, prantindo-10 ao& b<uiloiroo o aoo .-goiroo
roaideullll uo Palo a inviolabilidado do dimlto l vida, l bõmlado, l
ign•ld•de, l.es;unnça e l ~ DIJI. t.ezma. aeguintes:

--T_:-.;;;-vi-oa-.-.,.-.a-;,;;;id.;;;-~;;;-jXIV-.·~~
imapn c1u - · -JPlf&do 0 dimito a indeDizlçlo pelo dano
·
.
mat<rial ou maral dooolm>te do lUa V>Oioçlo:

xn- 6 invioUvei o aigilio da COII'OipOIIIi&J o c1aa OOUlllnicaç<lol teleplicU, de dadoo e daa COI!BIIicaçi!oo telef&licu,
ulvo,IIO l!llilm cuo, por ordem j!dicisl, ll&l bipóte- e UI rarmo
que a lei 01tobolocer para fma do inv011igaçlo aimiua1 ou inatruçlo procoaouai poDII;

________. _____..____.._________..

§ 2" ~ paw oummtam-10 de um terço, 10 o aimo 6 pnticado modiante oubomo.
§ 3" O filo deixa do oor pmlvel se, anteo da IIOIUnÇ&. o
agente 1e mtnta oo. declua a verdade.
Art. 343. Dor, oforocar cu ~ cünhoiJO cu qualquer
outm vantagem a lcltenamha. perito, tladutol' w inl&pmtc, pua
·-fuorifi!DI&Çio fa!Ja, oepr cu calar vmlado..,. dopoimonto,
porfcia, lrlduçio ou interpretaçio, linda que a oferta cu promoaoa
nlo seja aceita:
Pa!a - r:oclulllo, do um a Ir& aooo, e multa, do um a II&
auzeirol.
Par6grafo ánico. Se o aimo 6 <X>II10tido com o f1m de obter
prova deftjnada a poduzir efeito em. p-ocaao penal, aplica-se a
p<ll& .... dobro.

a

(À Cl>mlr.oão tk Comtniçiío, Jwti?J e Cidadmtia)

PROJETO DE LEI DO SENADO N"106, DE 1995

LEIN"4.59S,DE31 DE DEZEMBRO DE1964

Dlopõe oobn: a Polflka e •IIIIIIIulçiiea Moneo
lúlu, Bucirl• e Crodllldu, c:rla o Co-lho Moo
nd6rlo Nadoaal e di oatru pro-.!cleudu.
O Prollideute ela República

Art. 38. ~ instituições fiiWlCOiras COIII«VUio
IUU operaçõoa alivu epasaivu o aorviços JllOIIadoo.

Abril de 1995

sigilo em

LEIN"7.209,DE 11 DEJULHODE 1984

Altera clbpoolttt-.. do J>ecrdo.L<i n• 2.1148, de
7 de dezembro de U40 - C6cllgo Peaal, e di ...prU'Oid&lda&

Dispõe oobn: a crlaçio do 'Dia Nadoaal do
Saiaguelro' e di ontru prooldenc:lu.

O Congresso Naciooal doctota:
Art. 1° Fica :instituido o ''Dia NacioDal do Seringueiro", a
- COIDOIIl<Ddo anuahDOnte 110 dia 20 do jaoeiro.
Art. 2" Eota l e i - em vigocna data do 1111 publicaçio.
Art. 3° Revogam-se as disposições em ooutmio.

Justll!c:ação
O objelivo primordial do JXUOilte Projeto de Lei abrir oop&·
calol>dirio b<uiloiro para a justa e oportuna oomom:nçlo
do ''Dia Nocioaal do Seringueiro".
Com efeito, o ooringueiro devo receber do cada cidadio brasileiro a hanenagem. c a mvel&cia que lhe aio devidu. Piooeiro,
doobravado< e, liOb!etudo, aFnte da OOOJirUçlo ec<lllÔIIIiCa do Bra-

ço

110

mrea

si!mquanto naçio, o ooringueiro teve um papel decisivo.,.
6poca da cxttaçlo do !Jicx, matlria jXima da bomooba quo cousli--------·-··-·---------------------.tuiu_u_m_dPI~IOI- principais produtoc de exportaçlo. No momenArt.l!7. Aosorvido<6proibido:
·
-- -tohistllrico, balizado pela virula do okulo XIX para ookuloXX,

------·--··--------·-··-·--------·-·-··
LEI N" 8.112, DE. li DE DEZEMBRO DE 1990

----·-----·-··---··--·-------·-----·----X- puticipar do ger&1cia cu odminisiiiÇio de eODJll"S& privada, do soci<dodo civil, ou exm:er o cau6rcio, oXC<IIO ua qualidado de aciooista. ootista cu c:omandiário;
-------·------··---------------·-··

·------··---------··--------·-

DECRETO-LEI N" 2.1148, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1!140
Art. !S4. Revelar algu6m, sem justa cousa, oegmlo, de que
tem ci&lcia em mzio do funçlo, ministmo, ol!cio cu profwio, e
cuja revelaçio possa produzir dauo a rutrem:
Pena- dotençio, de 3 (tres) meses a 1 (um) aoo, ru multa.
Pmgrafo único. Somente se procedo modiante repre-

sentaçlo.

a bomlcha, qua10 tanto quan1o o caf6, abriu u fronteirue<:oDÔmicu do pais, projetando e cooaolidando uma imagem do pujonça
agdoola quomaiC<lU a jdentjdode bnsiloira po< ioo8o tempO.
A impoll!ncia o o in<:nmeDio coostante do coobecimonto
ciool!firo liOb!e a Amaz&lia c:ouferem um luprdo dootaquo para a
atuaçio do seringueiro, nlo apoll&l como partfcipo da OOOJOlidaçlo ooou!mica uocioaal, mu, liOb!etudo, como um culto< daa condições ecol6gicu do seu meio ambiente, na medida em que sua
alividado IOmpt"O foi pautada pelo teapoito u regns ditadas poJa
p!ópria IIIIUreZL A ubcdo!:ia do oeu labor reside e.xllamOme uossa
revon!ncia b leis uoturais, llllal>:lo liOb!e o ambieute som dogmdllo, explonndo-o OCO!IOIIIicamen sem deofigult-lo.
Sio coobocidu, por outro lado, as prec:mas coodições do
tiabalho e do vida dessa saaiflCada claooo. A ~~~&luta pela liOb!eviv&cia aioo, por cooscql~ncia, um elenco de ma.trizes rulturais,
bueadu em in«titu tecnologia patrimcaiaia, que devem .er per-
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miN!nfnnente cultivadu: como um rico traço da identidade bnsi-

faça jus, por m&ito próprio, à concesdo do bcnefíco. No caso do
cancelamento das pm•lKJades. a CODdi.ç.lo ' a de canporta:meuto
Homeoagcar o trabalhador 6 se~ uma forma de resgatar irtepieemível no dec:uno de cino moa. tempo suf:acieotc o adequaa impodJDcia do um povo. POIUDio, nada mais meril6rio do que, do pam que o funciorlirio, anteriom1eDlc punido, se n>dima c,
na hcrr6i.ca figura do seringueiro, manter viva no imagin6rio de mantendo inintemlpto bom comportamento, mereça ver apagado
cada cidadio uma atividado quo ocupo lugar !mpar oo planld da do S<IUS registro< o alo fallo&O. O 1<U1p0 pam a concelldo do abooo
clasoo trabalbodora Ixuüoira. Adomais. a ~ Coastituiçio fo- por falias ao serviço 6 tamb6m do ciuco anos "'m reil>::id&lcias,
deral. em RO art. 216, fi, define como patz:im&io CUltural bruilci- suflciente igualmente peta c•raderiur a assiduidade do setVidor, O
10, u fODDU ~ de sobtcvivAncia., que tJo bem car&Cia:Íque o tema merecedor do beneficio.
zam o tiabalho deuc pioneiro da Am•zAni• Revcrcncii-lo, porPOI' motivos óbvios o p-ojeto nio contempla u punições
tanlo, 6 uma justa foana do preservar o comi« naciooal.
pves do dostiluiçio do fuuçlo, domissio, cassaçlo do aposentaÉ impcatante acreoccntar quo a escolha do dia 20 do }moiro, doria ou do clispooibilidad nom a do mulla que, com as do adverpor outro lado, vem m<cstido do mais alto sigoiflcado cultural, na t!ncia, m_.,uo o susponslo, compõem o elenco das modidas
medida om que noaa data 6 comomondo o dia do Sio Sobastiio, punitivas apliclvois ao aervid<r público da Uniio.
objeto da particular dovoçlo do seringueiro.
A aplicaçio da pena tem, sabidamonte, funçio mpamtória o
.Objotivando, portmto. pc< vis legislativa, imortalizar o ,._ educativa. A primeira dessas funçõoa "' completa no próprio mocoabeciment.o nacional ao seringueiro, enteDdemos que o preseite mento da pu.niçio. na medida em que alo restabeloci.das a ordem e
Projo(ó do Lei 6 oportuno o moritllrio o, COIOO tal, OJpotaDIOO o aou a diaciplina que a infmçio ofondeu. Conlnriameate, o camter oduacolbimomo pelos ilustrO& Par01.
cativo da puDiçio mvelar-se-á eficaz s6 com o doamo do tempo,
Sala das Souõos, 5 do abril do 1995. - Senador Odadr se o quando o infratar, mudando o JllÓilriO comportamonlo, Dio
Soara.
miucidirna ~-Ter-se-i, entlo, completado o ciclo que vai dea-(À Comis;;;o de Educação_ deci.rão U:~) · do a p<áüca do ato pmfvol até a mabililaçio do infrato<, objotivo
mhimo da puoiçio. em villla do ...u cuitor educativo.
PROJETO DE LEI DO SENADO N°107, DE 1995
Al6m disso, 6 princfpiouoivenalmente acoilo quo a~
devo ..r proporciomll iDfnçio. A aplicaçio da pena disciplinar a
Dbpõe oobn: o con..,lamento de peaas dlsdpll- funciooário nom sempre tem guardado a &...jada proporcioDalidanara aplloadu a scnldor púbUoo roderal e oobn: o do. FroqilentomolllO uma suaponsio, ainda que branda, ou 0 mgisaboao de taltas.
tto de uma falta acamtam 10 SCI[Vidoc efeitos danosos que IDDS·
O Congresso Nacioml doerooa:
condom a pvidado da infmçio ou da falla, prejlClicando i=moArt. 1o Sio CllJlC'4":ladas as penas de advert&lcia, xqxeensio dia.ve~ direitos e VaJ:UgenJ, como o gozo de licença especial
e suspeoslo aplicadas a servidor público civil da Uniio, suas au- ~ se OCCli'I'el' uma falta DO nono ano de efetivO cxerácio, o
tarquw o fundações, ao no decurso do ciuco anos do ofotivo exer- ...rvidor !mia partir da! que trabalhar mais doz ano& ...m qualquer
falla pam adquirir o direito lticonça ospeciaL Tori, ao fmal, que
cicio o servidor Dio cometer nova iDfnçio diaciptinarou penaL
Art. 2• Sio abonadu as faltos ao ...rviço do funcioumo pú- lmbalbor nada monoo que 19 101101 pam fruir o bone!lcio da liconça
blico civil da Uniio, suu autarquiaa o ~·""•çõoo, se no doamo do ospeciaL bldo isto pc<quo, ao Ioogo do 5.005 dias, faltou um dia ao
cino anos de cfetivo ex~ício Dio OCOJ:rer" nenhuma outn. falta.
saviço. O exemplo~ per si butmte ilustrativo.
Padgrafo llnico. O disposto no caput doato artigu nio se
Ao pomtitir o c:ancolamonlo das punições o o abooo das falaplica à bipóteso do aboDdono do cargo.
tas. nu condiçilo• que especifica. o pojeto do lei m1oma alllldiçio
Art. 3° O cancolamonlo das pmiçõos o o abooo das faltos, do magn••imidado das administtaçõeo do passado, por6m com
de que tmtam os artigos 1° e ? desta Lei. a.cam!ltlrio a revido de maior equanjmidade e senso de justiça, pois nio concede o favor
quaisquer a10o dolea decorrentes, oxcolo pam o efeito do promoçlo indiscriminadamente a todos seDio lquolea que o merocom.
ou progresdo funciooaL
O projeto do lei OJ1Á do ICOldo com os principio& do coostiArt. 4° Do disposto nesta Lei n1o dec:omdo efeitos f:a:nan-- ruckma 1id•de, ju:rid.i.c!dade e regimentalid•de e, no m.&ito, a procciros retroativos.
posta nele comida 6 jl.sta e salutar. na medida em que possibilita a
Art. 5° Esta Lei """"em viga: na dai& do sua publicaçio.
adoquaçló da pena 1 iDfnçio .. """"'bldo, roc:ompensa o
leira.

bom compurtamoD1o o a usiduidado do ~CNid<r público, com ro-

. flexos bono!lcioa na qualidado doa serviços o &p!ÍlUOruDCDio do
No passado a Uoiilo era magnJnima com o ...u funciooalis- quadro do pessoal da administraçio pública fedo:al.
mo público civil. sem deixar de S« justa. De tempos em tempos
Em Cace do exposto. espenmos contar com o apoio de DOI!5coctwnava cancelar Iodas u poe•lidados do advort!ncia, , _ . soo üustms pares pam a aprovaçio do pojeto do lei
sio o suaponsio aplicada& aos sous ...rvidcaes, abouaDdo-Ihos tamSala das Sessões, 5 do abril do 1995. - Senado< Odadr
b6m u faltu ao =viço nio justificada&. E o fazia ex olllclo, bo- Soares..
noflciando a lodos indistintamonJe. É o quo oootrOU por força doa
(À Comi.ssiio tk CoJUtindçiio, Justiça • CidDdaDecre101 n• 24.761, do julho do 1934, n• 28.969, do 13 dC doZJOm-ma- Deci.Jilo Tenni11tlriva.)
bro do 1950, n• 29.641, do 6 do junho do 1951, o do Docr<to n•
40.000, do 17 do sdombro do 1956, que mgulamentoo a Lei n•
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 108, DE 1995
2.839do 2do agosto do 1956. Ablalmonte, a Lei n"6.879,do 9 do
dozombro do 1980, prev6 aponaa ó cancelunento do puniçõoo,
lnslltui o Programa do Implaataçio das Resa-coo.diciooando..o a que o fimciooúio ulo cometa oova infraçio no
.,.. Extrath-lstas e dá outru providências.
dec:uDo de dez mos. SileDcia quanto ao abono de faltas ao seiViço.
O projeto do lei quo on apre~Cntamoo lapreciaçio dos ilusO Congresoo Nacioml doerola:
Justi!lcaçin

Jres pares propõe o abooo das faltu o o cancolamonlo das punições de adv~ncia. repmcnslo e wspcnslo. desde que o servidor

Art. t• Fica instíluldo o Propma do lmplantaçio das Reservas ~tn.tivistu (Pro-Resex.). com os seguintes objclivos:

~ ~~
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I - estim1la:r o aproveitameniO ecoobmico o científico doa

""""""flontais e Wmlsticoo, de fO!lll& nio ~

n - instituir polllica de <lltímulo b atividodes extrativistu
tradiciomis vo~ pua a exploroç.lo rociooal daquclelrocuDOO,
lll<>IIUnb> garantia de meroado pua os produl<>l dai reoullmles;
·m - estimular a fJXaçJo du pnpnJeções extrativistu nas
ROSCIVu Extrativistu, pot" meio de polllica de implmtaçio de infra-estrullln. tcalÔmica c social;
.
IV - cotimular, .,.. Univcrsidadoo póblicu o privadas, ~bl
doo e posquisa aplicada cm dcoenvolvimcnlO tecnológico du pofU!açl!oo extrativistu;
V - efetivar a demarcaçio das Reserva Bxtralivistas e sua
rogulxri2açio fundiiria;
VI- apoilr a divmiflC&çio du atividadcs econômi<:u du
Resenru Extmtivistu;
-Vn- apoiar a organiuçio du popliaçõel tmdiciooaiJ

ex~

trativistu em usocilçõcs. cooperativo. sindicatos e outlu forma&
de açio ca"''";''ria.
Pari.grafo único. Para os efeito& deu Lei. cmsidc:nm-sc

pop11açõea tladiciooais aquelas comunidades que manhlm rclaçio
aDCeSttal e cultUial com o extrativismo dos rc:amos nablmis renoviveis e dele depende sua soU-eviv&cia.
Art. 2° Para atingir os objctiVõã indictdos r~flrtigo antericx",
o Goveno Foderal Iegulamcatan\ esta Lei no prazo de 120 disa de
sua publicaçlo, estabelecido, inclusive, o aooograma de desenvolvimeu.to do Pro-Resex e os recunos a elealocadol;
§ I" O Ccnlro Naciooa1 de Desmvolvimento Sustentado du
P0p11açõea Trodicionais- CNPT , do Instituto Brasileiro de Meio
Ambiento e dos RCC!llDOS Naturais Renovbeis - IBAMA., 6 o responslvel pela execuçio do Prorcaox;
§ 2" O CNPT, pot" meio de JOU Conselho Coosu.ltivo, licari
cmc:em:gado de acompollhar c fueaJizar as atividadcs econônticu
e sociais deacnvolvidas nas teserVU extrativistas;
Art. 3° FlC& instituído o Fundo pua o DosenvolvimmltO du
Reservas Extrativis~ sob a rc1p01151bilidade do CNPT, com o
objotivo de financiar a implantaçio du Resorvu Extrativistu;
Art. 4° Cmstituirio do fundo imtitutdo DO artigo I.Dlc:rior.
I-~~ orçament.mas da Unilo;
"n- =rsos provcnicllles de dooçõcs, contribuições cm di·
Dheiro, v~ bens móveis c imóveis. qUe veoba a receber de
pessoas fisicu o juddicu;
m- rcndimenl<>l de qualquer D&blreza, quo venha a auferir
como mm•nençJo dec:cuente das aplic:açõol de leU p&t:rim&lio::
IV - r=usoo provenieDtes do Fundo Nacional do Meio
Ambiente, in.stiblido pela Lei;n° 7797• d8 10 de julho de 1989:

V- outros.
.
Art. s• AJ impoll!nci&s cmpn:gadu cm projc!Oo de expJo.
raçio sustentada das =crvas Extralivistas, &proVados pelo CNPT,
podcdo ser descontadas do imposto de Iellda a pagar de pessoas
fisicas o jurldicas. alé o limito de S% (cinco po< c:eDio) do valo< de
imposto;
Art. 6° Os estabelecimentos oficiais -de cr6dito cooccdctlo
prioridade aos fmanciamentos destinado& a pojc!Oo de ~olvi
memo du Reservas Extralivislas, aprovadas pelo CNPT;

Art. 7" O Coosclho Monclirio Nacional estabclecett II<X"·
mas para os financi•PMmtos de que trata o artigo llltcrior', comju~
ros c prazos oompa~veis com oo objctivoo do PRO-RESE!X;
Art. 8" O CNPT criari. e coordeaa!t Grupo de Tmbalbo formado pot" _ . . , . . , du Universidades Fodenis inslaladas 1100
Estados que possufrcm Reserva Extra1ivistu, cxm o objclivo de
elabomr plano de pesquisa e apoio tccno16gico ao cxtrativismo tra~
dicional;
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Art. 9" Os produ!Oo oriundo& da explonoçio sustonlada du
Reservas Bxtrativistu lento prioridade pua compra pot" parto doo
6rgios póblicoo federais. estaduais o IDllllicipois, indcpend<>n.,mcnte de licitaçlo, nos""'"""" do art. 24,
o
da
Lei n• 8.666, de 21-6-93.
Art. I O. Esta lei entra cm vig<r ua data de sua p1blicaçio.
Art. 11. Revogam-se as disposições cm coo.IItrio.

xn xm.

Jlllllflcaçio

Em 1985 foi ...Iizado o I Encontro Nacional doo Seringueiros, ua cidadé de Xapuri, no Estldo do Acro, ocasilo cm~que se
destacou como aulfmico .Uder dos seringueiros o saudoso <laico
Mendo&
Corno I<SUitado desse CDCOIIIro, surgiiam. Õlu =oluções:
Uma. aimdo o Conselho Nacional dos Seringueiros e a outra, propondo a criaçio du chamadas Rcsorvu Exlrativistu, coosidentdu por OJ.ico Mendes '\nna forma -iitt.eligeJâe de garao.lir a proteçlo da floresta e de tbroi-Ia economicamente ví'-vel".
A reinvindicaçlo dos seringueiros foi ilutitucirn•lizad• em
primeiro lugar, pelo Incra (Portaria n• 627. de 30.7-87); na fa:ma
de Assentamentos Extrativistu. como part.C da Mfonna agrúia.
Em 1989 aparece, pela !riJncú:a voz, numa lei fedenl, o 1etmo Rc"""a Extrativista (Lei n• 6.938/81, modiftc&da pela Lei n•
7.804189). Mais tarde, om 1990, as Rcsorvu fcnm disciplinxdu
pelo Dcmm n° 98.897/90. coosti.tuindo-.e, assim. na primeira forma institucionalizada da implmtaçio de um modelo de desenvolvimento sustent&vcl. boje em esbJdos cm lodo o mundo como uma
cxpcrib::ia inovadora que alia poleçio ambiental c sobrcviv&lcia
de coo:mnidadcs tradiciooais.
A portir dal, o Governo Foderal tem crisdo iiillmcras reservas extrativistu. inicialmente. na Amaz&ia Legal e, agom, ampliando o conceito pua ootiu regiões do Pais, com a Reserva Extrativista Marinha de PirajuW, cm Sm.a Catarina. A~ o momento, slo novo as ........., Jcgalmen"' criadas. TI& delas estio cm
HlriDgais: a do Alto Juru.f. e a Clico Mendes, no Acre; e a do Rio
Ouro Preto, cm Rond&tiL No Amapl csl! a do Rio Cajui, em
Çntgnhal Qutms quatro estio CID. babaçuais: IS do Ciriaco. da
Mata Grande, "e a do Quilombo FJcxaJ, no Maranhio; c a do Ex...,_
mo Norte do Estado do Tocantins. E. fmalmente, a jl cilada Reserva Mlrinha de Pirajuboé, cm Sanla Catarina.
Apenas cincO dessa unidades. CQilbldo, estio can seu proccaso de dcsapropriaçio completado. Em que poso a ablaçio de
Conselho Nacional de DescnvolvimenlO SusiO!IIado du popllações tradicionais - CNPf, criado na estrub.lra do imtituto brasileiro
do meio ambiente e recurso naturais renováveis com o objetivo de

implantar,

e dcscnvolv« as reservas cxttatistivs a~ o
cnfrcllllm graves problCIDI.S. a começar pela regula-

g~nciar

DlOIDCilto elas

rimçio fundiária.

~

A cxploroç.lo de foana primitiva da boaacha no!un.l o de
outroo produ!Oo C<liiiO o coco babaçu, tem demonstrad<> inviabilidlde eco00mica. deixaado U COIDJn;d,des extrativistu DO mais
canplclO abandono, induzidas ao dcsmotamooto de 6rcu impo<lanles pua a venda de produ!Oo florestais pua IIObrcviv&lcia imediata. E o que acontece ca:n os seringueiros, de vez que a bcmacba
no!un.l nio vem encontrando mcn:ado, cm razio da indcliniçio de
poKiica de proçoo. de bencfiCiaincmo c transfomtaçio doo produtos extra,(dos das reservas e da falta de apojo pua desenvolver sia-temu de abutecimmto e oomcrcializaçJo capucs de gammir

mercado para o cxtrativismo.
É prec:ilo reverter cs~e quadro. As reservu slo fruto da iniciativa criativa de popuiaçllcs tradicionais que conseguiram, na
pntica, sistenia.lizar o COIM;.eito que gerou e gera. exaustivos deba~
"'' o bibliografia em IOde o mundo: a possibilidade de um desen·
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volvimento sustcnlável. E ' oo"vel que essa id6ia teoha surgido
D& Amaz.ônia. com
excepci(XlJ.l biodiversidade. al:rindo caminho paal a "'giio rcalí7M sua vocaçlo de rcaliução e<:<lll6mica
com base no uso equih'bndo dos ~ natma.is.
Para. alcançar esse objetivo, enlmanto, 6 iDdi.spcllável a
exist!ncia de um projeto global. lrticulado, quo cal&liao aa ações
dos diferentes agentes pua obter o mquisito búico para a manutençlo das reservas como uma altemaliva privilegiada: o seu sucesso ccc:Uõmico e a. flXaçio de suu populações. Para iao, sio necessários recursos e engajl:mCilto ooordeuado de sctotes c:aprams
de fO<D«:er aporte 1<a1016gico e de pesquisa pan. a neceuW diversif!CaÇio das atividadea lá desenvolvido
O projeto de lei ma apre"'Diado l apm:iaçio desta Casa

!Ala

procura orpnizlr, num programa que retíDe 01 JÓlcipa.Í5 eleiJliCiltos I""" impulsionar a cNçio o a implantaçio ofotiva de Roser;vaa
Extrativistu, as ações imprescindíveis pua iair dd impase e do
risco de involuçio que hoje atinge uma. i.d6a impercUveL Cria-se
um pjimo ....alista, voltado pan. o estimulo a projoiOI OCO!I01llic:amcnt.e vitvcis, socialm.ente justos e ccologic.amcm.tc equilibrados.
A ~xist!ncia de um (rglo - CNPT- voltado pua o desenvolvimonlo das .....,..., e com ampla pa11icipaçio de "'P"'senl.antes
das ooDillllidades..alvo, é um trunfo que o prognma comidera e
valoriza, evitando supexpor novu instincias e apoveitaodo a expori&J<:ia de goslio jol acumuladaO ~te projeto ajusta-se ao ospirito da Coostimiçio Federal. expesso em vúios de seus diapositivOs ambi.eiltüs. ccoo6micoa e sociais, deslacando-se a C<llllpotbcia, atribuida à Uniio,
de e1abonr e exerutar planos nacionais e regiooais de Oldenaçlo
do tetrit6rlo e de desenvolvimento cconOmico e social (art. 21,
IX). Épreciso lemb!ar, ainda, as ''Diletrizes de Açio Governamental" do Presidente Iwnar Fnnco. que considem como linha de
açio de SDa poHtica nacionil-dc -mew ambiente "o uso teSpODSável
dos ~ naturais mlOV6.veis e nio-:renováveis. seguindo principieis de desenvolvimento sustentivd".
Considerando, fmaimeole, que a maio< parte das R.,....as
Extn.tivistas concentra-se ainda na Ama.z&ú.a. devo-se ressaltar a
poofunda "'loção que éstc projeto guaroa com a emancipação das
pop1lações cam>tes daquela .,giio, bojo cm nlpido processo de
degmdaçio social e humana, teodo C<liiiO única altemativa apgarcm-se la periferias das cidades, "'produzindo um modelo que i'
se mostrou perverso e devastador em outras regiões do Pais. O
apoio sistemático, realista e organizado ls soluções sustentbeis na
Amu.ônia 6 uma =ponsabilidadc de tDdo o País, pua que o pattimônio ambiental e humauo nio sofra um processo de perda in'eversível. Por mais essa relevante razlo, pcclim.os' a· solidariedade de
nossos P""" para o aprimoramento e a apoovaçio deote projeto.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1995. - Sen.odor Odadr
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ou serviço ou ainda de obras e serviços da mesma oatumza que

possam ser realizAdos numa mem~& úea ou suc:essivamente;

n-

pua outros seiViços e compru de valor alé 5% (cinco
do limito previ.to na allnea a do inciso n do artigo anterior e para aclamações nos casos previstos nesta lei.desde que
nio se refinm a pt.reelu de um mesmo serviço. C0DJ1ft ou a.lienaçlo do maiorvuho que pusa ser realizada de uma s6 vez;
m- DOS casa. de gueD'I. OU grave perlllrt:.çio da ordem;
pOl' cento)

xn- nas compras eventuais de g~neros alimentícios pcnclem ceutto de abutecimento ou similar, rea1iudos diretamente can no Jll"ÇÇ do dia.
xm- na c:ontmtaçio de instituiçio naciooal sem fms lucrativos, iDcumbid& reg.imcmal ou eatiUbJm.lmenl.e de pesquisa do ensino oo do desenvolvimento institucionaL científico cu tecilol6gico, desde que a p:etensa COb1J:a1ada detenha inquestionavel reputaçio 6tico-poof!SSional;
ve~

(A Comi.s~ tk A.a-.unto.r Econômico.r -decisão
terminativra.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N" lO!J, DE 1995

Dilpõe sobre a outorga c renovação de conc:cssio ou pOnnboão para cxploraçio de oervlço de ra·
diodlfusio sonora e de sons e imagens.
O Congn:sso Naciooal docrcta:
Art. 1° O processo de outorga e renova.çio de concessio cu
pormisaio pua explonçio de ..,..iço de radiodifusão aonora o de
sem e imagens R:ger-so-' pela. presente lei e levari. em CODla os intelesse&, a conveniência e as DeeeSSidades maiores da sociedade
brasileira.
.
Par:lgrafo ÚllÍcO. Para os efeitos desta Lei. os tcrtooç concesslo c pennisslo f1.Ca1D definidos como segue:
I - Coocessio: autorização ootorgada pelo poder compo<ente a entidade puaexecuçio de ..,..iço de t>diodifusão sooom e de
soos e imagens. do ca.riter nacional ou mgional;
n- Petmissio: antoriuçio outorgada po1o poder competente a entidade pua exocuçio de ..,..iço de t>diodifusio sonora e de
SODS e ímagens de c:uáter locãl. inCiuiild.O Uletransmissões;
Art. 2° O processo de outotga e renovaçlo de concessão cu
pormisaio pua a exploraçio de ..,..iço de t>diodifusiio sooora e
de SODS e imagens. além das qualificações ticnicas eslabolecidas
na legislw;ão pertinente, obodoceri. aos seguintes JXinápios, nesta

-=

l.EGISLI!.ÇÃO CITADA.

I- pooforêooia, respeitado< os pommtuais a """m previstos
no Plano Naciooal de Distribuição de Canais de IUdio o Televisão, la ODtidadea coaatiluidas coofoano estabelecido no art. 3", §

lEI N"7.797,DE 10 DE JULHO DE 1989

n - preforêocia ils entidades que .. compro....,.m com
maior 1emp0 dedicado à produçio cuii.Uill!, eoocacional. ar11slica e

Soares.

·~~Lei;

infoanativa;

Cria o Fundo Nadoaal de Melo Amblntc e d6

m - preforêocia la entidade& que demonstrem maior nível
de compromisso com os valoles h.icos e sociais da peSsoa c -da fa-

outras providénd.as.

milia;

LEIN"8.666, DE22DEJUNHO DE 1993

···-··-----··-··---··-··----··..-----"-··-··-··-·-·......
Art. 24. É dispeDsáve1alicitaçio:
-

_

I- pam obms o ..,..içoa de engenharia de valor alé 5% (cinco por cento) do limite previsto na alinea a do inciso I do artigo
a.ntericr, desde que: não se. refl!l.lll a parcelas de uma mesma oln.

.

IV - preforêocia la elllidadea que o f - maiola facilidadea de pa11icipaçio da pop11açio como sujeito do processo co-

lllllllicativo.
§ 1• As empresas habilitodas deveiio enviar ao Conselho de
Cotmnicaçio Social ...Jatáio anual de sua prognunaçio, discriminando ordem de gmndeu. percentuais c poovid&lcia:! tomadas oo
sentido do atendimento aos principíõs a que se refere este artigo.
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§ '1:' O Comelho do Commicaçio Social aWt Comolhoo
Regiautu do C'omunicoçio Social, com jui.ldiçio regioaala oor
dcfmida no :r1:1spectivo ato de c:riaçlo, com a fmalldade de auxilitlo no exercicio de sua canpet&:lcia.
Art. 3" Pica ctiado, DOI fllimOO do lrt. 223, -~ da Collltimiçlo Federal, os;.....,. Pdbliro do Radiodililolo, ulim - elido 1q11cle compooto par omiiiOl'U oom finlluaativoo, voltadu
para a infoomaçlo, oducaçio,lrtO e rultura.
§ I" Someoto podotlo hobilitar_.. a oaplcrar o I«Viço do
radlodifuslo p4blica u entidadoo, CXliiStiluldu IIOb o reSÍJDO juridioo do 1\mdaçJo. """ 1«1n00 doo au. !6, I, • 24 • 30, do C6diso
Civil, 'l'!e visem 10 doaonvolvimonto do indivüw modimto uma
progmnoçio do qualidado que promova a oducaçio, a culbna o o
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Olldal ck Unilo w do Estado onde localizar·ae a IOdo da lllllpol-

sa. no pnzlO do triDia diu, contadco • putirda ocoaencia do fato.

Art. 11" AI entidadoa imeresudu ua aoruçio do 110r1iço do
radiodifUdo IOilOI'I. c de. 1001 c imagem deveria comprovar recur1101 rllliDCeirol pua fazet" face 10 atltO du jnst•l•çõct, equipamcmo. c mtmllençJo de IUal atividades pelo pedodo de novcma
diu.
Padgrafo ÚJÜOO. A c:omprovaçio a que ae refere OIIA> artigo,

especialmente a orisem c o moo.tan10 doi ftiCUnOI, devcd 1er feita
ponnto o Comelho do Commicaçio Social, D& forma por 01tabolecida.

Art. 9" O Dlo rumprimento do dUpoeto nesta Lei implicarl
açio do MiDilláio Nblioo com vutaa ao cancelamento du c:onla=.
ceuõoa ru pmniuõeo outorgadas à enlidadoa que Dlo ae adequa§ 2• ru lilndaç&a do que 1r11a oato artiso IOdo ]X'Oiididu rem b cxig&ci11 e &01 pazo1 Cltabclccidol.
Alt. 10. &ta Lei ICd. rcgul•!!W'I••da pelo Poder Exea~tivo
par Comolho majodlariamonto oompooto par"""""""'" da,.,.
ciodado civiL oaoolbidoo ua forma ootabo!ecida poJo reopoc:tivo oa- no pnzodo - n t a diu, C<ll1tados do.,. p1blicaçio.
tamk>du~idadoa.
Art. 11. Esta Lei enlD. cm vig« ua <Wa elo .,.. publicaçio,
§ 3" O Comolho Dird<r referido DO parisnfo anl<lrict' D1o- eJ.Cct.O o diapolto no art.~ 0, I, ll e Hl. que p1.111. a vigorar no prazo
podod incluir pos100 jw!dica do direito privado o C&láfl>r comer- do doz anos a C<llltar do llll& publicaçio,
M· 12.. Revogam-se u dispoáçõcs cm COiltrúio.
cial.
Art. 4" O Poder Pdblico ,_vaiá, obriploriamoniO, a lodo
Muinicfpio, DO Plano Naciooal do Dillribuiçlo do Cauail do JUdio
e TelovUio, pelo 11>01101 uma froqolb:ia do ndiodifudo """"" o
uma do radiodifudo de 10111 e imagem pm. aer explorada oa :mo-Devido • - p4blico, • radiodifuslo 110001:'& do 1001
dalidade p4blioa.
c imagens iuclui-ao entre 01 serviços objeto do ccacesslo cu perPong.tfo óuic:o. O Poder Pdblico P'"J'&Dl'lo m b - 10 mUdo pelo Podo< Nblioo a nm portirular que se propooha a eaCougresso Nacioual, ....,.-..,, o Plano do Dillribuiçlo do Ca- plod-lo 11a1 coodiçõea Jegalmtf1•o estabelecida. Como oonccuionais do RM!io o Tclovislo que, oboonlmdo a compl-...:idado !Wiu w pemtisaioahiu do bons p4blicos, ulim .en<endidas u
entn> os sistemu privado, p4blico e estatal do radlodifuslo. pn>VÜI· Creqaloeiu de r6dio e 01 canais do TV, as cmisiOrU·rccebcm. a rito ua Cmstiluiçlo Fodenl, doveri. ostabolocor u poopotç!los .-r- gor, um Olllpl'6ltimo do povó, u111milldo, per c:onseqil&lcia, o
vadu a cada modalidade
compromÜIIO tiocito do servi-lo, submetendo-se à oxig~ncias que
Art. 5° Tendo em vista 01 princ{piol COilllitucionais que caracterizam a natumz:a do aerviço que devem JRitar.
prolbem o lll<lllO(lcllio e o olisop4lio no comolo doo moioo do c:oA Cmstiluiçio do 1988 comagra diopooilivos que oroatimunicaçio social, 6 vedada & outorga 00 n>DOVaçio do OOIIOOSIIo
mem uma ttntativa do dar nova dimenalo à mações do Estado,
ru peanisslo para oaplonçio do omÜIIOIU do Ddio ru te!ovido:
cano poder <=<>n<:eclente, can os 'X'WC'IIionmos do canaia do dI - a emidado ru grupo c:oolrolado< que, dirota ru indima- dio e tolevido. Deuo modo, a Carta Magna oataboloeo a obriga!<>
men<e d«euha o c:ootrolo aciotWio do jomal diúio DO moamo El- riodado do lpliOCiaçio pelo Coegreaso Naciroal do &tos do rutmga
tado ou Distrito Fodenl;
ro renovaçio para esplonçio dos sa:viçoa do radiodifulio pntiII- a emidado ru grupo comolado< que CXllll:eWe, DO tari- cadco pelo llxocutivo, e1eD::a prinápios mlnimoo prefonmciaU
t6rio n.aciooal, em regiio. Estado ou DialriloFodenl,
do 30% para a programaçJo du emUlOIU, P"'V~ o Sistema Pdblico do RI·
(triota par cento) da dilildO da CO!IIIllicaçio social, aojaatn.v6s do diodifudo, ~m de criar o Comelho de Corurniceçlo Social,
jomal, Ddio ou telovido;
como {qlo auxiliar do Legialativo DOS ISIUDtos rolativoo l comum- • ODiidado ru grupo c:oolrolado< que, dirota'"' indima- nicaçio.
ment:e ji detenha uma ou mais coocaaõea ou pcwmi•sõcs de anilEnttetanro, embora a louvbel pmx::upaç1o &:. Constih,in.
sara de mesmo tipo e trec,l~DCia na meama c:ommjd•de em que "" com • maúria tenha consosuido inii:DWzir alsumu inovaç!los
estiver tetendeDdo explorar o serviço.
·
no processo do liconciamonto dolllos bena p4blioos, oa p<eeeitos
Art. 6" O Congresso Nacionalajneiad todco os atas do ru- CXliiStiluciautÜI paroc:om to<... reduzido l inofickia el inaplicabito<ga o renovaçio do ""'"<'Silo ou pemússlo do omÜIIOIU do dlidade. Quuo aoto &DOO ap6o a pron11lgaçio da Carta Magna, os
dio e televisio, 1101 tonnoo do art. 223 da Cmstiluiçio Fodenl, in- c!iopooilivoo referentes ao Capimlo V, da Onlom Social, que trata
clusive os ~ferentes 101 senriços de televido por auinalura e teJo.. da Conwmicaçio Soeial, Dlo fonm resulamentados. perpetuandovislo por cabo.
.
se o modelo de comnniceçlo buicamemto eotnercial._ sem espaço~
Art. 1" É vedada a transf~ncia. dirota ru indima,· da con- que possibilitem a ~ efetiva da sociedade civil DeSte
cessio ou permissio durante o pedodo do jnst•l•çlo da emisiOI'I., proc:esoo.
N"mgu6m dosc:oohoce a f<rça do penetraçio oaoreida poJa
bem como antes de dec:oaidos se ia: 11101 cooladol da dala de cxpe- ·
mldia oa socitdada bruileira. Alguns estudi0101 chepm a COOJidiçio do certificado ru licença para seu funciooamooto.
cknr os mciOI de commiceçlo como vmladeiru matri2les dos va§ J• Aslrulsferlncias do concessões ou pemússões aprova- lores socWs, ouporando 110111 funçio a própria famllia, a escola, 1
das pelo Poder Exocutivo, ua fODDa da lei, sedo ~ pelo Igreja, 116 mesmo 01 partidco pollticos. Diante desta roaJidado, 6
Cougresso Nacional em resimo de UQI!ucia.
. __tempo do envolve< a sociedade civil como um lodo ua COIIJilUÇio
§ 2" Os atos que impliquem alieuaçio w oneaçio do pelo do um modelo do conwmicaçio o informaçlo que asseguro a eamenos 10% do capital social das empresas de radlodifuslo devo- preSIIo da plunolidado do posições que compõem a soci"'•do lnrio ser levados ao conhecimento p4blico e divulgadoo no Dlúlo slleira.
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À vista, portaDio, dos parlmetros 6tico-domoc:iticos aqui
expcotoo, mbmdo laiteriooa coosidemçio doo ilu- pores o pro-projeto do loi que objdiva o apedeiçr4,..., c a ampliaçlo doo
'171t!C4Diiii'Q de finJizeçJ<> das euqnsu 001:1 .... ;. • ,,fria de meiol
do oornmiaçlo soeial, oom a puticipaçio da p:6pria oociedadc.
Faço mcoçlo, aqui, pc< dever do jlstiça, ao Eaoclendssimo
Scobor Presidente da República, Fomando Henrique Cardoso, que,
l6poca do Senador, procx:upru·sc com eotas qucllllles, apnoaentando doia projctoo do lei, atualmem uquivados, versando ao~ a
re!jUiamclllaçlo do art. 223, no que tange à complemen~de
doa sÍlltcmaJ privado, póblioo c cllt.ttal de ruliodifudo.
A difudo do infoanaçlo acm controle e a falta de aih!rios
dgidoo na dutribuiçlo de suu fontes ~m gorado situações de dclmpeito ao cfueito do cidadio l informaçlo el expmdo da plunlidldo de pociçõel, que deve aracWiuruma socicdtde dcmocritica.
O direito de ICCIIO l infOIDliiÇio 6 um doo pontoo bailares
pua a constmçlo do uma sociedade realmooto demxxttica. O Estado, óntlo, é:ujo fmalidade proclpua, oognndo Pla!lo, 6 tomar os
cidadloe: eticamente melhcrea, deve propolcionar·Ihes a ccnquiata
deste direito.
Há mnito a acr feito, ainda. oo plano legal pua aproximsr a
ccmmnicaçlo dos iDt.cressca da coletividade. Cxanos. com este
projeto do lei. exprimir u preocupoç15eo daqueles que realmellle
almejam pela cxu~ia, no BJUil, de um sciViço póblico de radiodifuslo vmladeiiamente democrático, <lJC contribua dermitivamcote pua o desenvolvimento da Naçi.o.
Sala das Sessões, S de uwço de 199S.- SenadocPako S1mOO.

UGISU.ÇÃ.O CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 223. Compete act Poder Executivo outorgar e ten.Ovar

cC"Cf""o, petmilsio c aut~ pua o serviço de radiodifusio
"""""' c de aons c imagens, obsciVado o principio da complementaridade doo sutanu privado, póblioo e estataL
Lei n• 3.Q71, de 1°-l-1916, a!Ualizada c acompmhoda de
Legislaçio Complemcnur, inclusive de dispositivos da Coostituiçio de 1988, Estatuto da CtioDça e do Adolcaoente, Código de
Proteçio <~<? Consnmidor c Lei de Locaçlo de Im6veu Urllonoo.
Súmnlas e lndices Sistemf.tico e Alfab6tico-Remissivo do Código
Civil, Cronológico da LegÍlllaçlo e Alfob6tico da Legislação Complementar, da Lei da Introduçlo c das Súmulas.
Art. 16. Sio pessoas jlddicas de direito privado:
I - as sociedades civis, ItJligiosas. pias, mom.is, científicas
ou literirias, as asooeUç15eo de utilidade póblica e as fundações;

Art. TI. Aqueles a quem o instituidor COilll:l« a aplicaçio
do palrÍIDÔDÍO, em tcudo ci&lcia do encorgo, fomwWio logo, de
IICOldo can u suas boses (art. 24), os cstaiUtoa da fundaçio projolada.submeten<Jo.cs, emscgnida.laprovaçlo da antoridadc com-

pc<ente.
Padgrafo llnico. Se cata lho denegar, supri-la-1 o juiz competente no Estado, oo Distrito Federal ou nos Teaitóriol. com. 01
r«:UI'SOI da lei.
Art. 28. Para ,. podcrom alterar os estatutos da fundaçlo, 6
milter:
I - que a reforma seja delibcnda pela maioria absoluta doa
oompctontes pua gerir e reprosontar a fundaçlo;
n- que niocamarie o fim dcllt.t;
m- que seja aprovada pela autoridade competente.
Art. 29. A minoria vencida na modificaçlo doa estatutos poderi, dentro om I (um) liDO, promov.,..lho a mlidadc, tocom>ado
ao j.liz competente, salvo o dileito de terceiros.
Art. 30. Verificado ser nociva. ou imposáveL a m•ntença
de uma fundaçio, ou veacido o prazo de sua exist&lcia, o palrimt>nio, salvo disposiçlo em cont:rúio no ato COilStitutivo, ou nos esta~
bltos, sert incorporado em outras fundações., que se propooham a
fms igUais ou aemelb.mtcs.
Parigtafo únioo. Esta voriftcaçlo podett 110r promovida judicialmente pela minoria de que tiata o art. 29, ou pelo Ministmo
Público.
·····~·---

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

ç.\ Comiuiio de EdJDZÇi!D- DecUiio Tennintúiwl.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N•no, DE 1995
'Cria, lUIS entldadea titulara de <onceooio w
p<l'lll!aão para cxploraçio de ..rv~ço de radlodlfu.
sio 80Dora e de 80118 e lJDaaau,. IICrriço de ateodl-o
meoto .o púbUco, e cl6 outras provid&ciu.
O Congresso Nacional dcerota:
Art. 1• As entidade& tim~ de """""'sio ou pcnnissio
pua explonçlo de serviço& do radiodifusio, de qualqu« tipo ou
freqll&lcia, mantelio SCl'viço de atendimento 10 póblico, destinado
a ftiCeher sugestões c reclamações e cocaminhar ao setcc' tapODá.vel u dern•nd•s extmjldiciais, devidlmeote fond•men«•d•s.
Art.Z' O SCIVÍÇO de atendimento 10 pób1ico tert um rcspons!vel que sub-.tt as demandas referidu no artigo anterio< l direçlo da entidadC, instru!das com parecer ·sobre seu m6rito, do
mesmo· modo que encaminbari as respostas da direçlo da entidade
a todas as solicitações apre1e11tadas.
Art. 3° O IeSpODSável pelo setViço de 1ten<timento ao públi~
co ablari., CODCOmitanlem.ente, como ombudsman. ~tando

o interesse do póblioo junto à entidade.
§ 1• O ombudaman tert mandato de um ano, renovivel po<

mais um ano.
Art. 24. Para aiar uma fundaçlo, far-lhe-i o "" imtituidor,
po< csaitum póblica ou testamento, dcUçio especial de bens livres, especificando O rm a que I. destina, e declamndo, se quiser, A
maneim de administrtl-la.
,
Art. 25. Quando insuficientes pua constituir a fundaçlo, os
bcus doados smio convertidoa cm tlnllos da divida -pibllCa,-sii outra coisa nlo dispuser o instituidor, at6 que. aumentados com os
mulimentos ou novas d<Jl.oções, pcrfaçom capital bostantc.
Art. 26. Velart pelas fundações o Miuist&io Público doEstado, onde simadas.
§ 1o Se estenderem a atividade a mais de um Estado. caberá --

em cada. um deles ao Ministério Público esse encargo. -

§ 2• O oobodaman tenl estabilidade donnte o excrclcio de
seu mandato, nio podendo sofrer despedida arbitriria, cmendcndo-se cano tala que alo se fundar. com.provadamente. em motivo
disciplinar t6cDico. econômico ou flllltDCCiro.
Art. 4° O respocú.vcl pelo serviço do •'endimmto ao púbfi..
co disp<ri de programa semanal de no mfnimo quinze miootos cm
emissoras de radiodifusio para comentirios e respostas ao póblico.
.Art. 5° Esta lei entn. cm vigor noventa dias a cootar da data
de sua p1blicaçio.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrúio.
Justlllcação
Concebida pela Constimiçio sueca de 1809, fortemente influenciada pelas id6ias de MoDICSquieu a respeito do equilibrio en-

.

112

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 1995

trc os Poderes, a figura do justitieombudlm:ao surge, em sua criw
como ''delegado'' do Parlamento pan. o coo.trole dos aiOs do
Judiciúio e da Administmçio Civil. mais JRCisaniente conrn. os
desmandos do Rei Gustavo m e seu CalJelho.

cebcndo as m::l•meções, eiJN!minh•ndo soluções. quando pertinente, além de exm:er, laDibm!, a função de a!tioo do pt6prio
veírulo.
A alguna poderá pueoor ilàeú<dncia indevida em atividade

Os direitos: gerais e indivichJais do povo sueco estariam ICS-guaxdados, assim por um guudiio nomeado pelo pt6prio Parlamento, funcionalmente aut&tomo mas formalmente vinallado ao
Parlamenlo, que asseguraria a obselVAncia das leis por j.J.fzes e ouIro!; funcionirios públicos- Em ess&.cia, caberia a ele zelar pono
que o Executivo e o Judici6rio tLio prejudiC.aucõ:L o cidadio mn
virtude de má adnrlnislnçio, incúria ou irrcspoosabilidade, defendendo-se de posslveiJI in}!stiças o assevmndo-lhe o exerclcio do
dm:ilo de petição- Ademais, modiante o sistema de controle oonoobido, o oquilibrio entn: o poder do MODIU'C& e o do Parlamento eatava restauDdo.
·Cóm o tempo. i. evoluçio nalllra.l da sociedade sueca exigiu, no entanto. o desJ:Dem.btamento _4u attibu.içõel deste CoJnis..
sirio iio Porlamonto, que nJo niai.s fazia face Aaosc:ente complexidade du demendn sociais daquele Reino. Em 1967, mfcmna, ratificada pela Constituição de 1974, oonoobeu a criaçJo de quatro
cargos de justltleombucb:m.ea do Parlamc:ato. que devem zelar
sobnotudo pelo =peito As leis e aos regularuentos do Reino da
Su6cia- Eleitos pelo Plrlamento. sio eacolhidoo den"" fJ8UlU de
nolório saber ;ufdico, pono .mandatos de quotro anoa, o com poderes. inchJ.sive para acionar magistrados c jurz.cs, embora nJo PJfr
sam rdonnar sentenças..
Atualmentc, o povo sueco conta, ainda, com mais quatro
omb.J.dsmeo., - a) para assuntos de COilCOl'l&lcia (assegura a livre
cone<Uência e combate os cartéis); b) para defesa do consumidor;
c) igualdade de oportunidadea entre homens e mulherea de igual
talento e capacidade; e d) pono assuntos de impi<nsa - nio eleitos
pelo Pariamento e criadoo por iniciativas- de á-gios ligadoo As ..,._
pcctivas atividades representadas.
A figum do ombudsmaa pua a imprensa. surgida cm
1969. resultou de iniciativa isolada do Coaselbo Sueco de Imprensa. founado por
da Newspoper Publlobers Aoo<>cladon, Unlon or JoumaUsls e Swedlsb Pub&cists Club, oom
vistas a aplacar as insatisfações do póblioo com relação ils constantes violações da ética jomallstica. Escolhido e nomeado pelo
Conselbo. composto por seis memlros efetivos. o ombudsmaa
para a lmprmsa examina as queixas e reei• mações cootra. a boi.
pnltica jomallstica ·pedendo coodenar publicamenre 110s conside-

de cunho privado, lesio i saJl!llda hl>erdade de manifestaçio tio
durunente reconquistada apóo oo anoa sombrios do autorilu:ismo.
Conoodidoo pelo Poder Pllblioo 1 explomçio de terceiroc, enlrotanto. os meios de commicaçlo eletrOnicos confr.gumm-se como
bem públieoa, o nio empi<Sas particularea. É dever do Eswlo aasegunr para que exerçam a dc:legaçlo a eles cooftada sempre com
visras ao ••eummento dos int.eRsscs maiores da sociedade.
Nio causa espkie que a imtituiçlo de tais IllftCinismos prolifere e oomtitua Jritica conmm basicamente em sociedades de
longa tradição demoaática. Muito mais afeitos e cioao& de sua liberdade individual, i' aptOendmun que o respeito ao dm:ilo ooletivo 6 a bue da demoaacia. Democ:::ucia esta que ptl)Cisa SCII' ID.I.JS.ida a qualquer a1sto. permanentemente g.an.ntida c clemam.enlc vigiada.
Submeto, pcxtanto,l criteriosa cmsidençio doa ilus...,. pores o peeaente Projeto de Lei que obj«iva cODiribuir pono o eatabelecimcnto de oovas relações ontm tclespcc:tadc.Rs. ouvintes e os
meÍO$ ae commiaçlo cldrOnicoa.
Sala das s...ae.. 5 de abril de 1995-- s....dct- Pedro Simon.

gem.
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r.ldos ofensivos ou abJ.sivos.
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A inegivel influ6ncia dos meios de commicaçio na vida
modema do Pais impõe a cooccpçio de !llt(:l0 ismo que. à semelhança da instituição o<rdica do pras ombuclsuum, permita 1 sociedade conter as violações a seus direitOS', assim comiderados o
direito a uma infoanaçio de qualidade,1 privacidade, etc.
Evidentemente, a mera tmnsposiçio de instituiçio análoga
ponl O Brasil. eonquanto de fundamental importfncia ponl DOSIIO
atual esttgio de desenvolvimento, enfrentaria 6bic:es e eutra.ves dcdificil superação. Pals de dimeD<Õe$ conlinonW.. com, segundo
dadoo de 1993, 1938 jamais diirios, 288 canais de tv e 2646 emiosoras de n\dio, nio poderia confw a uma única estrulllill fiSC&!izadora o acompaubamenlo de todos os 6rgios de cannnicaçlo em
atividade. Este o espirita que nos faz conceber proposta que se nos
afigum mais eficiente. mais ágil e que encontra guarida em expe-ri&!cias que remontam a 1967, quando oo jamais americanos
Louiovllle Coorler Joumol e o Loulsvlk Times DODIOI1'ID1 o
primeiro ombudsmaa da impmlSa IIIQCtticana para ouvir u queixas doo leitores daquelea diúioo. O responsável pelo ateudimento
ao !KÍblico nos velados de ~caÇio. cooformc criado ~ste
Projero, atuari. como intetmedi6rio entre o pjblico e a emp~eS&. a:--

(À Comis.ão <k Educaçiü> - <kcisão terminativa}

pr;,je-

O SR- PRESIDENTE (TeoiOnio Vilela Filho)- Os
tos setiO publicados e remetidoo As comissões competentes.
Sotre a mesa. requerimentos que sedo lidos pelo Sr. 1° Secn:túi.o em exercício, Senador' Renan Calbeiros.

Sio lidos os seguintes
REQUERIMENTO N" 467, DE 1995

Seubor Presidente,
Nos tetmos do &<L 258, do Regimento blemo, requeiro tenham llamitaçlo om con}lnto oo Projetos de Lei do Senado o-. 80
e 79. de 1995, por liataiaD de ma.téria.s que versam o mesmo as-

sunto.
Sala das Se.uões, S de abril de 1995. - Senado< Eduardo
Suplk:y, UderdoPr.
REQUERIMENTO N" 4fíll, DE 1995

Seubor Presidenle,
No dia 22 de março de 1995 &pi<SODtamos, individualmente, os Projetos de Lei o-. 79 o 80, de 1995, que tmtam da distribuiçio dos recursos do Salúio-Educaçio, os quais foillDl distribuidos A Comissio de Assuntos Ecooômioos com decisio terminativa.
Como se trata de projetas que regulam a mesma ma16ria DOI
teJmoo do &<L 258, c:ombinado com o art. 260, allnoa b, o• 2, do
Regimcato Intemo, requeremos a v.... Exoe~ submola-1
<leliberaçlo do
a IIamitaçio em oon}lnto das referidas
proposições.
Sala das-.. 5 de abril de 1995- Senador Waldecl< Or·
nclao- Senador Joel de Hollanda..

Plenmo

O SR- PRESIDENTE (Tootônio VIlela F"dbo)- Os requerimentos lidos setlo publicadoo e posteriormente incluldoo em Ordem do Dia. DOS teiDJ.05 do art. 155. inciso n.Ietra "c". n° 8. do
Regimento Intemo.
· Solre a mesa, l«jUUlÍmento que sem lido pelo Sr. 1• Secretúio em exercfcio. Senador Renan Calbeiro&.

É lido o seguinte
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REQUERIMENTO N" 46!1, DE l!ml
Sonbor l'lesidelllo,
Nos '"""""·do di.opooto DO art. 216 do Regimento Jntomo
do Senado Federal, combinado oom o J"Yilto no art. 50, § 2•, da
Comtibliçlo Federal, requeiro sejam solicitadu: ao Exm0 Sr. Mi~
niJil'O da Fuonda u 10guinte& informaçAlos:
I, valo11>l, em dólar, roposoado& pela 5oaoCaria do TOlOUl"O
Nacional ao Banco do Brasil S/A, adminiJtrldo<do Fuudo ~
blcionol do Conll'O-Oolto- FCO, no& oxorclcio& do 1992, 1993, o

1994:
2. valces, em d61ar, rofaonte& aoo !OCUnOl do FCO, aplicado& pelo Banco do Bruil SIA na Rogiio CeDro-Ooote, devendo
ospocificar u com-ataçl5os per &tado, per sotor produtivo o pol"
pot"1e do ·~produtor.

Juotllk:açio

. o Fuudo Comt.itucioo.tl do Fznmcia-to do ~
- FCO, criado jnntemcpfe com os Fundo& Comtituciooais do Norte - FNO e do Norde&te - FNE, foi 11>gulameatado pela Lei n•
7.827, do 21 do setembro do 1989, a qual estabolocou, em &OU ut.
16, que a administtaçio do FCO faria ~ ao Banco do
Brasil S.A., at6 a in•·l•çio e eo.IDda em funciooamento do BaDco
do Delenvolvimento do ~te. criado pelo § 11 do art. 34
do Atodu Dilpooiçõoa Coostinlciooai&T~
O CaP:tulo VI da Lei n° 7 Jrr/, acima referida, eltebel.ece
as normas gorais do Con1r0lo do l'l<otaçio do Cootu paa u inJtimições fiD&DCOiru IaPOJIÁveis pela adminisiDçio ao. Pundo&,
emm as quais consta a obrigatoriedade de enaminh•mento do balanço do& Fundos, dovidamonte mditado, ao Congreuo Nacionol
(ut. 20, § 4").
O R~erimclm de Inform•ções cpe cn se C!DC'.Im;nba objotivO. asiim, dar cumprimento aos da norma Ioga! e, oo
moomo tempo, dotlr esta Casa do infCIIDaÇÕOs da maior impodADcio poro o exemcio do lUa funçlo f...,.li..oon_
Sala das Sessõea, 5 do atm do 1995.- Scoada- J61Jo ~
(À Me:Ja pam decisão.)
0 SR. PRESIDENTE (Tontonio Vilela Filho)- O n>queriOielllO lido sed despocbado 1 Mesa poro dociJio, DOI tc:m10l do
inciso m do an..216 do Regimento Intemo.
o SR. PRESIDENTE (Tontonio V~ela Fdho)- A Pto&id&!cia IOCebcu o aviso n• 157, do 1995, do 29 do março óltimo, do
l'lesidenle do Tribunal do Conta& da Uniio, """minbando ..,]at{,.
rio anual das &tividadcs daquele tribunal refe~emo ao exerácio de
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a euo respeito, Dio a mera adello iDcODdiciona1 a todo o

quolquor projoto onwwlo do !lxO<Utivo, que, em princlpio, ~ aedo< da DOU& molhar coofiauça. mas o filme [l«lp6oito do <Xlll1ribuir, na medida de DOSIU fOIÇU. pua o apedniçoemento du ini·
ciativu gavcmamentaia.
0 putmcll'O a DOO orieotlr ..... somido ~ a OOIIJinJÇio do
uma votdadoira domoaacia IOcial em uossa tem., onde o Extado
soja viJto po!oo cidadioo como""' alter ...,, uma l o - DWI,.
do poder popular e nio como uma ~ e mal diriaida poo~
çio nooliboru vem ..-lhaDdo: 11111 mom1r0 do il>oflci&>cia e letargia e fodc do todaa u muelu aocianaiJ.
A domoc:Dcia oocial que noo c u - implomoollr, 11.6 poro
....,.,. oooreot<Os ~ 1.011 prinápioa 1\mdante& do noo&a 01dom comllblcioaal, olo podo pre.ocindir do um aporolho Olla1l.l enxuto, mu
operativo, eflCiente c. sol:etudo, perEDMvcl h nea:saicJedes mail
IIOiltidu da cidadauia.
O pt>bloma do Eotado l:<uiloiro n1o ~ o do um sismte ,.,.
ooknto, um Goliu a quem ae quer serrar u pemas. Nio se quer
!Jo.so- apoquoni-lo, pmquo a inofici&lcia Olla1l.l Di<>~ a 1\mçio dirda do &UU dirrwJ""'s. mas da qualidado do aouo oerviçoo e
da opodUDidado do &Ua imorvonçio na 01dom ec<liiÓmÍCa o oocial.
~. usim. em. liDhu geDis IOtn eau Jlll.tmas, a ajUzoda pooiçio mnnciada em ..., discuno do pooao pelo Preoidonlo
dosta Cua. o DObe Senado< J~ Samey: apoiar o Govomo em
tudo que COIIIU.lte o interesse nacionaL Apoiar cem decido,. sem
sublerli!gioo • som receio do onfrentlr lobbleo o C0l]l011ltivismco
do toda oop6cio, mu tmdo prooente, pot" outro lado, que a ndi<olidado du JDldt"ÇII propoltu bi de rer oomo ceatro e razio do lei'
a peo~ bumma, DUDCa ndlzida a mexa exproosio eatal!stica.
E proci&o cuidar da flmoota liODl doocuDr eada úvoro do
per á.. Para tanto, DeCeiÁrio será minimizar, <pJ.Uto poufvel. 0
sacrilicio da imen&a logiio do despossuldo& do 110110 Pás, prioridado múima do qualquer reforma comtitucional do vezo domomtioo.Ex&a, a grande dm>triz quo hi do DOl&a suotentaçio
• Inodidu do úKore~~e do Govemo, &Ojam u do lllllll"O:ra O<XlllÔDli·
ca. ~ejam u de mdole organizativa da estrutur.l. estalai., tanto na 6r·
bita tn"butma quamo providoncWia, sejam u do cunho eminentomonto doutrinlrio, como a 11>1aliYa1 dofmiçio do emprooa naci<>-

na!.

Tal, em IIÚIIeae apertada, nco&a pooiçio: urge refoanar o Eatado bnsileiro semp-e quo pol" rofonna nio se ontonda simple&1110D1o diminuiçio cinlrgica, ampotaçio. Nlo 10 trata do um prob!oma qualllitativo, o que 10 quor trandoanar, mu, ao coottmo,
por IC!'e1D. cp~alita.tivu as def'"ICilaciu a atacar cabo-noc. legi.tlado1994.
""' O examo maiJ delicio do coda propoola, doido S<U 0011fe6do 11.6
O expediente sed encaminhado l OxniuJo de Assuntos suas mail iDocentes implicações~ sem ac subestimar &1I1CIIIX dclu.
EconOmicos pam coohrclmento
No tocante 1 DOIS& iniciativa legifcnme. empeuhareiDOS
O SR. PRESIDENTE (Tootooio V~ela Fdho) - m ondo- pmçio sisnifativa do nouu fotçu na ampliaçlo do& aDiais liroi"" imcritoo.
~ te& do MERCOSUL. Nlo hi IUio poro quo os bmellcio& advinConceclo a polavra ao nobm Senado< Gilvan Borges, quo do& do alupmento do& men:ado& sejam limitado& 1 Regiio SuL
Fn!enclemos imperiosa a ampliaçlo do moreado coiDlm om <tirodispõe do 20 minutoS, na fcnna regimeolal.
O SR. GILVAN BORGES (PMDB-AP. Prommcia o >&- çio ao Norte, promovmdo a integraçio """"'ÔmiCa do contin<nto
guinte discuno.)- Sr.l'lesidoulo, Sn. Sonadoros, goataria do, com cano um todo o nio apona& do uma pequena fraçio dolle.
esse primeiro pro>IUJlCiamonto da lrituna do Senado nestA LegislaEspocial ateDçio tamb6m sert dovida 1 ampliaçio du fimlUla, ..,.Cmnar em traços largos o brevoo alguno do moua oomproç15os atualmmte cooforidas u Zoou do Proco&oamooto do &permisso& com o Pais, com o povo do minha regi1o o no<adNMI1• ~ u ZI'Es, do modo que poooam compodar projotos inclaoom 111tu Estado, o Amapi, quo mo hoarou com o prooligio do ..., triais maiJ ambicio&o&.
voto.
O pedoclo legislliivo que mal se inicia 001 rcoei'Ya tmfu
~
Deuwcada, assim, grosso modo, noosa linha do açlo logistlo importante& quanto dolicadu: enlre o1u a do ~or u mu- lativa DO plano nacioDal, gosllrilmoo do dizisir apa algumas ~
danças CXlllltinlcionais mqueridu poro su:stontar • dar foro do per- lavru ao povo do nosu 11>giio • do nouo &tado.
1l1UI&1cia ao Plano do Estabilizaçio Econllmi<a do Govemo fedoCada IOODCallro com a Amaz&ia significa, poro os reproIal, estuário das mais cuu espcrança.s da gente bnsileira. Guia- sentulles da Regiio, uma reilonçio do propósitos, uma 11>!10Yoçio
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de compromissos, DO sentido da soluçio de seus problomu, além
de uma cobmnça de resullados.
Se 6 certo que a. Constituição de 1988 amplioo o leque de
compeléncia dos Estados, principalmenre no campo da mtonomia
tributma, os resultados pmencfidos nio frutificam em todos, na
mesma medida. nos dois Bra.sis: o meridional, com as condições
de País em vias de desenvolvimento e at6 mesmo desenvolvidos,
como Sio Paulo; as regiões amnf!l"'iCI e llCl'destina.. ainda presas a
estruturu seculares e retrógradas.
Enguiillo o fiillasma da seca nio fogo llombrança dos nor·
destinos, tanto mais qumto at6 boje nlo se fundou a lavoma ecológica pt<eonizada pelo saudoso Gumwios Duque o coostanre do
segundo Plano Nacional de Desenvolvimellto do Presidenre Gei·
se~ a Amaz&lia continua e.ufrenlando problemas sooestntis.
Os tmnsportcs aém» e marltimos nio aprc;enlani a ·necessária regularidade, nem se vencem as dificuldades impostas à dinamizaçio do desenvolvimento do siAema hideoviário.
Condições quase imperativas do trmsporte mais barato, o fe:rrovW:i.o, sio igualmeof.e fmnadoru da construçio e conservaçio das rodovias naquele verdadeiro CODtinenle liquido com
o seu monholde igarap6s.
Precisamos, na verdade, cncontmr DO Govemo federal
quem se empenhe na repetiçio do milagte da Msdeira-Maruor6;
quem se inspile no espirito inovador de VISCOtlde de Mauá para
ampliar a rede biUcária na ~giio; fmaimente, quem imite Getúlio
V argas. para incrementar a siderurgia na Amazônia. ca:n uma riqueza mineral incalcultvel; quem una. pelo trem-de-feno seus
maiores centros url>anos.
Tiús, Sr. Presidenre, Sr' e Srs. Senadores, os problemas sobre os quais fonun abordados em oo55a recente visita ao Amapá.
Aquelo Estado Dão é apenas uma slnrese demogiáfica do Pals,
abrangendo filha< de todos os demais membros da Federação; 6
também uma unidade suflcienlemenle politizada para saber lU
onde cabe à Uniio ajudá-lo em seu solitário auto-esforço pelo seu
desenvolvimento. Se não enfmntamos, como as grandes capitais, o
favelamento inexfuP'.vel nem os graves problemas de segumnça
individual e mercantil ou aos mais altos oiveis de mortalidade e
p:>luiçio, somos uma. entidade estatal que se orgauiz:a. e deve fazêlo com o emprego da. modema tecnologiL
Contamos com o Govemo cen1ral. a quem apoiamos e que
soobe peroom:r com êxito os meandros da diplomacia e desmontar
tantas armadilhas da sistemática econ.ômico-fmanceira que DOS infelicitava há tanto lempo.
Esta é a primeira oportunidade que DOS ac:ode para agradecer ao (XWO amapaense a reiteraçio da sua oonfi.I.DÇA em nosso desempeoho. pela consagmçio do voto univcnal, direto e secreto.
na.s umas do ano passado. Serve tamb6m de ensejo pua declarar a
nossa intransigente disposição de recebei:. com a boa. vontade e
arenção que nos merecem, as iniciativas do Presidenre Fernatido
Henrique Cardoso, ruja trajetória política e pedagógica. Já haviam

:Essas

transcendido em nosso Tctritório, antes da sua eleiçio.
O povo estava cama.do de presidentes que ca:noçaiam-benle acabaram mal. Dilicihnenre haved tanlas repúblicas - SCDtativas com tantos vices-prt~sident.es conquistando o CxClácíO
pleoo do mandato.

Agora. temos

DO

comando um bom timoneiro para exen:::er

o seu dever at6 o último dia. mesmo porque nio se impressiona
com as insatisfações e criticas dos primeiros me=
Não se tr.úa de um govemante pai' e para si mesmo. É sim

um Estadista que. quando assumiu o poda, ji 001-pava uin lugar
na história.
Queremos reitei:ar a Sua Excel!ncia a confiança do povo do
Amapá., que sigoifica a esperança de milhões de brasileiros.

Abril de I 995

Sr. Presidente. SIS. Senado=, venho da C4mam dos Depulados, onde tive miDba primeira expori&1cia com:> Parlamcatar,
onde aprendemos a impulsividade da IqJrCsentatividade do povo
bruileiro: a Crocba Aberta. Cbego ao Senado Federal na condi·
çio de representanre do Estado, onde a ooecha 6 mais feàlada e a
ma.lllridade e a experi&cia polflicU:, cem ó limite de idade, dio o
equillbrio desta VazJO que vem da CJmai-a dos DePutados.
Estoo nesta Casa na condiçio de repreleDtante do Eltado do
AmaP'. assumi um compromisso com a Naçio e com o Pais. Nio
coommo fazer polltica agachado, lenho posições cl.uu o tmnspa.
mntcs.
.
Soo do PMDB, sigo alidenruça do Pre&demc Jos6 Samey,
que bojo preside o Senado Federal, e de quem fui pm:eiro politico
DO Estado do Amapi.
Sr. Presidente. .oo~s Colegas Sc:naclcE:s. eltal observando
01 debates e a experiBncia dos vúios Senado= que j1 foram Minislros, Govomadot<s e Prefeitoo, com a sua larga experi&ciL E,
hoje, assomo à tril::una desta Casa. como o caçula. 1° de age>Ro de
1958, teuho apeou 36 anos.
O Sr. Bernardo Cabral- V. Ex.• me pennitc um aparte?
O SR. GU..VANBORGES- Concedoumapsrre a V. Ex.•
com n:oito prazer.
O Sr. Bemanlo Cabral -Eu não gostaria de interrompêlo, meu caro Senador Gilvan Borges. mas, daqui a pouoo, remi de
sair e não quero perder a oportunidade de ~gistnr a sua presecça
na tribuna por duas razões. PrimCi.ra: orgulha-me muito ter contribuido ca:n o art. 14 do AIO das Disposições Constiblcionais Tnmsitórias, quiUdo Relator da Assembléia Nacional C:OO.timinre,
para a transformsçilo do Tetrit6rio do AmaP' em Estado. A segun·
da,. que .ta.mb&n me Cll'gulba, ~ o fato de V. Ex• ~ sido compa.nheiro de Cirum:a dos Deputados do meu filho, o Deputado Fedemi J6Iio Cabral O que faço com este aparte? A Casa precisa lbe
renderumahomenagempelasuaautentici.dade. V.Ex•dizqueestá
a observar os Ministros. Govemacloles e Parlamentares que têm
milito mais prá.tica; mas, do alto desses 36 anos, V. Ex• tein O direito de olhar para a. perspectiva de futmo que se desenha à sua
frente. Nio sei onde dará esta caminhada. mas, com a autenlicidade du: suas declrmções- inclusive quando indagado ~cote
sobm os funcionários do seu gabinete - e agem que deixa o discurso escrito. o que prova que ~ um homem que sabe 001par a trihuna, digo-lhe, Senador Gilvan Borges. que esta Dio é uma. Casa
que rep[esenta o povo, }X'rQUe ela l'CJftSCilla o Estado, e que V.
Ex.• está a ~presentar o Estado do AmaP' muito bem. Nilo quero
nem ir adiante quanto aos seus compromissos partidários, nem saber a ~ pa.rtiM V. Ex• podm..a pertencer, pois. qualquer que
fosse ele, eu iria aparteá-lo para cumprimentá-lo e dizer-lhe que o
Senado 6 feito de uma mistura com a qual vale a pena CCDVivcr. É
a misnna dos homens COll'etos, dos homens de bem., daqueles que

sabem. Nlo renho uma imensa qualiflcaçio inrelectual e. poc =to,
V. Ex• estam a admirar, como eu, os que a tem. Mas nem por isso
a__ sua representaçio DCSla Casa 6 mencx. Com.inue assim. dizendo
.o que pensa, dizendo que nio !JCI agacha, que Dio se acocora, que
nio fogo dos problomas, pois mo representa o homem póblico. o
-homem piblico nio vãle pelo poder que eventualmente detém.
pela conta banária co pela riqueza que consegue empalmu, mas
por aquilo que realiu em prol da colctividade. Estou certo de que
~ isso que V. Ex• fará DCSta Casa. Muito obrigldo.
O SR. GU.,VAN BORGES - Agradeço o aparte do nobre
Senador Bemm:do Cabral, ex-Ministro de Estado e com cujo filho.
DePJtado .Jólio Cabral.. tive a honra de conviver. Como se diz na
minha toma. nobre Colega, "filho de 1u<:unar6 tralta nio é"!
Sr. Presidente, dando prosseguimento ao meu prOnuncia.ment.o. estive a obsetvar, ontem, o nobre Colega, Senador repre-
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seotalllO da Bahia, Antooio Carlos Magalhies, com respeito ao pilar búico que compõe oo TI& Podezes da Replblico, o Legisllti-

vo. o Executivo e o Iudicim.o.
Estivo a fazor uma refle><io claa do~ncias, das iooportncias, das mazelu em que estamos~
·
Sr. l'lesidollle, slo salutares u cdlicas COOitrulivu, pois
precUamor arrigir 01 CitOS dessu instituições, conigir os tumCJI,
tenlar dmr u mwolu.
<;luem lllo sabe das dil1ruldados dosaos Podere&?
Hi pouco, comontava a respeito do .JudicWio, .00... o papel
impodanr.. o gigante àu suu respoasabilidados no rumprimonto
da lei que ... origin& ....ta Cua.
,
Sr. Pmidonr.., nolns SOIIlldores, o IudioWio u suu
dif=ldados sim, mu "' tivennoo um JudicWio fraco, frigi! o,
como se so....UU esaa palavra nu illltiluiç&o. catUpto, faço
Uma reflexlo com oa nobrM Colegas, com 01 nobl:es PuM: o teci·
do social eati caDooÍtloo. A revoluçio porto da mulsnça do menta-

lidadÕ. com ócpillbrio.

·

Congnlulo-mo cem o Sechor PresidotU da Repóblica o
cem o llliuistro da Educaçlo. Este Pals precisa investir maciçameme na educaçlo.
Vejo, ali, o nobr<> SOillldor do caboloo bnDooo que quantas

vezes ocupou esta tribuna. que quantas vezes deu liçllea a este Pais
na soa luta coustalllO pela ""''c'Çio Onlem, S. !!x•, o SOillldor
Joio Calmon. =ebou ;.sta h.,..,.som.
É pft1Ci1o investir, mudar a merulidade, ooaigir os tutnOI.
Congnlulo-mo com o llliuistro da Educaçlo, por suu prooa!poçl\cs nessa úea.

·

O SR. PRESIDENTE (Toolollio Vilela Pilbo)- Nobn> Senador Gilvm Borges., lamento COJDlllicar a V. Ex• que o seu tempoosti easotado- No Olllllllo, V.l!x•poded. cxxdliro 11011 di=ao.
O SR. GILVAN BORGES- Sr. P,llidome, como mari'
nheiro do primeila viagem, poço a V. Ex• a benovol&lcia do mail
dois miiwtQs.. que sedo suflcieotes pua que eu encen"e meu dilcmso.
O SR. PRESIDENTE (Tootonio VIlela Filho) - V. !!x•
tem os dois minutos.
O SR. GILVAN BORGES - Primeiramente, poço dosa!lpu ao Plenário. Inicio bojo nesta tribuDa. Havorei do ocupi-la por
oito anos. Vou buscar, do qualquer ..-ira, a ccndiçio da "'1""sentatividade c vou cumprir o papel ~e me foi mtrcgue pelo meu
povo, pela minba gellle do Amap6. Sou do li, do extremo oot1o do
Oiapoquo, uso llll<Wias.
Fiquei conhocido pela minba posiçio dianr.. doo moiOI do
ca!!llllicoçio. A gnmdo maioria. """~"" que iDicia a logislalwa,
es<:olldo>-so ou "'""' a imprensa, principolmento por causs da indicaçlo de cargos. que 6 uma prerrogativa a que temoe: dimto. Eu,
ao coaririo, fui 1telovisio e disse quem eu iria indicar pon. orupsr os cargos do '""' gabinete. Disse e direi em ootru quest&s.
Sou autor do alguns projdol que tmnitam na Oman, 01
qusis mo reu:leaun dobsle& do nlvel uciaoal.
Sr. Presidonr.., comiderondo o r..mpo esfguo, btiDdo ao Senado nio com o chimauio do Rio Gsudo do Sul, mu, em homenagem ao meu povo do A.m.p'. da .Amazônia, brindo Com este
açal. que alguns estarlo curioooo pon. conhece<. É o bóico da alimeDUÇio cabocla e da populaçio da Regilo AmnOoica. Ele 6
afrodis!sco, eslimu!anr.. o energ61ico; misturado can guarani, faz
cem que os homens se tomem mais guc:neiros tanto do dia, como
do DOito.
Digo aos nobres Compouhoiroo: comem com a oossa humilde puticipaçlo. com o 110!10 coleguismo c com a nossa dcdicaçio.
Faço este brinde cm homenagem ao meu povo. É uma homenagem simples. Nlo DOgo minhas origCilS, nem miDhas nfzes.

1!5

Sou, como a msioria doo IIIDaZ&idaa, filho dO aordeltioos, do rdiranr..s que eolieotaiam a malú:ia, u adversiclados, u doenças tropicaiJ, ali !IC ra~ dc:aamarun IUOl", dedicaram-se.
O açal6 negro como o p«róleo. Meui amigos. nobre Colegu, dosa!lpem, mu faço osr.. bri!Kie, com sinceridade e honestidade.
,
Eu havia dito aos DXOJ eleitcns- comagraram-me o candidato mais votado no Estado- que no meu primeiro pt"0111.1Dciameto nesta Cua eu iria tra:r..« a Doua bebida lfpica, a que elt6 presen..
te em noau mesu, pua representar e reitenr o DOUO canpromilsodo luta a favor da RegiloAmuAnica, doAmapi.

O Sr.Ney Su.a.J.oa -Petmite-me V.Ex•umapcto?
O SR. GILVAN BORGES-Com pnll01", nobn> SOillldor.
O Sr. Ney Su_,.- Conpatulo-me can V. !!x• pelo
prommciamonto. É booito V<IIDlOS algu6m lomlnr u origells.
O SR. GILVAN BORGES- Muito obripdo nobre Colega. Que Deus nos proteja, que nos abeoçoe.
S«<o oito anoo. Peço a V. !ln que r..nham ~ncia comigo. Doqui ti& ou quatro meses V. Ex's vio JRSsonlir quo aou
bom-inlmcioaado, goor.. sincera !I booosta.
Muito obrigsdo.
· O SR. PRESIDENTE (Teotoolo Vilela Filbo)- Coocedo 1
palavra ao nobre SCnad<x Guilbermo Palmeira. (Pauss)
Coocedo a palavnL ao nobre Senador V~son Kleimlbing.
O SR. VILSON KLEINüBING (PFL-SC: Proouncia o soguinr.. diacmso. Sem revillo do orado<.)- Sr. Presidemo, Sr's e
S:n. SecladoRa, 4S a primeira vez que ocupo a tribuna do Senado
Federal.
, Venho bojo, aqui, pon. destacar pelo menos dois pontos que
vilo comtiluir a msrca da minhs lluaçio nesta Cua. ~tando
Santa Catarina c o nosso povo.
, Vou começar pelo primeiro: Santa Catarina. Recenleoietto
fiz uma viagem a Pla:iaDópolis e fui acomponhado pelo Senador
Hugo Napoleio, pelos Deputados Roberto Magalbles e lDoc:&>cio
Oliveira. Mais uma vez tive a haua e o cxgulho de receber de parlammtares bnsilciros elogios à DOSSI tem, o que, sem dávida, nos
faz muito bom.

Às vozoo, pergunto-me qual6 o milagre do Sonta CaWina.
Nio h' qualquer milap. O que lá 6 muito trabalho e um enonno
investimento em BOlso povo c em nc.sa gente.
Santa CaWina r..m I% do l<lril6rio l:nsilciro e quatro milhõea o meio do babilanr..s; 6 bojo o quilllo produt<r do alimentos
do Pús. N. nossas tmulllo sio planas e nem f~<ilmoDie mocaui:záveis: slo excessivamente dobndu. &so fez com que o noao colooo u ocupasse em pequenas p:opriedades c com o uso i.nlensivo
daeoxada.
Em Santa Calarinl fala-1<1 uma fnso, que repolimoo canO<·
gulbo: "o nosso agricultor planta com esping.lrda e colhe a laço".
Mesmo usim, somot- repito-:- o quinto produtor do alimontoo do
Pais. To111011 quatro das ll1licces agroindástriu bnsilciiu e esportamoo pon. o !llllDdo inr..iro. Al6m da agricul11111 do gd<JI, o Estado iDco<porou tecnologias do Jll'ldolol do alto vaiO< agregado,
ccmo 6 o caso da maçl, da qual somos bojo, com muito orgulho, o
msi<r produtO< do Pais. Outros Jll'ldolol: alho, cebola, moL
A D01S1 indástria, 01 1106501

'""'""súios. os 00SS01 CIC<p-

cionais oporirioo transfOCIW1IID Sma CaWina em ums p<dncia
indulllrial, tanto quo i' """"" o quarto esportador bnsiloiro. !!xportamOS, no ano posado, msis do dois e meio bilhões do dólares.
Hi iavcotimeDtor doaltatAocnologia, investinwt,. em tocoologiamodoms como a inà!stria do ooftware. O Estado bojo se oomolida cano
um pólo tocDológico, exportado< do ooftwan: pua todo o II1UDdo.
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O capital das nossas elllp103U ~ naciooal, caWinense. e o
nosso produto intemo btuto "'m muito pouca porticipoçio do capi·

tal estrangeiro c de empresas eatatai.J.
Água 6 um demo probloma pua o oosso Estado. Mesmo
can 15 mil poços arte:simos, o Estado olo misto a sessenta dias
sem chuvu regulares. E, periodicamente. u chuvas DOS causmi
catútmfes gigantesco, porque a nossa topografia, 01 DOISOS vales
fazem com que, principalmon"' na rogiio do Valo do ltajú, "'nba·
mos. freqaentemente, enchentes.
Eu poderia falar muito mais sobro o povo de Santa Calarlna,
mas quero dizer tambán a V. Ex's algumas palaYIU sobro o noaso
Govemo. O Govem<> de Santa Calarlna renegociou auu dÍvidu,
as paga em dia, an:npr~ seus conçrom.i1101 com o Govmnc:;t Fede-ruo, hoje, "'m um · - f~~W~C<>iro o61ido ·voltado pca a sociedade catarinense, rumpridor das DO!DJU do 8anoo Cenln!.
.Por tudo isso que falo~ Santa Calarlna 6.considetado um
Estado siJl811lar. Mas nio 6 bem assim. O noaso Botado tambán
"'m problemas láios. Parto des~e~ problemas fon.m ""ocutadoo
ca:n o esforço e can o ucriflcio do povo de Santa ~ mu
que deveriam ser re10lvido. pelo GovernO FederãJ.. ~
no que se refere b noe:sas estrado fedcn.iJ, sua. Catarina. investiu, nos t1ltim.os anos, mais de 300 milhões do dólares em obr:u foden.is. 0- Dllior deafio, que foi a BR-282, ecmeçou a ser veucidO
no Govemo &petidilo Amin, e foi c:oncluldo em 1993. A BR470. que liga Bhnnenau ao Porto de Itajú. está .scrido oxOc:utada
cem rocursos dos catarinci!SOI. A BR-280, que liga o Porto de SI<>
Francisru ao Planalto Nor1e, foi oxerutads, ns sua maior parte,
com rocursos dos catarinciiSOI. Agora, "'moo problemas que Dio
cooseguimol resolver. &pccialme.nte ti&: o primeiro deles ~ a
queslio das enchenk:l do Valo do ltajal. Nlo penaem V. Ex's que
este !X'Jblems está rosolvido. A Unilo consbuiu Ir& bmageni nos
llltimos 30 anos. Hoje, nio sabemos nem 'l'Jal mini&t6rio devo administmr o conservar essas bamtgons. B mais ISO milhões de d6loros sio ~ pai. oompldar o projeto, pca que cinco mil indústrias nio porem .. enchem... que u famlliu nio 1-:am
tudo, e que os Govc:mos nio deixem de am:adarseus :â:npcritoL
O segundo grande problema foi causado pelo Govemo Fcdenl na exploração do catVio no IIU.I do Estado. Dwm"' quarema
anos, a Uniio, através de eu:qxeaas estatais, explorou carvio. Em
um ano. abandonou tudo. Dez mil famlliu perdenm o emprego.
Nio houve um plancjamento de rec:onvenio desta inà1stria. Fc..
cbaram a Companhia Siderúrgica Nacional. a :rnõ1stria Carboqu(mica Catarinen.se. Mas. tudo isso coiueguimos suportar. O que
nio dá para suportar~ a chaga ambiental, isto ~. a chaga social que
lá ficou: sio m:iil:um:s de hectares a cm abe;rto que pohlem 01 rios,
inclusive o lençol frdtico e esse deselllp'ego que foi aiado pelo
abandono dessa atividado do Governo Fodeul
E o terceiro grande problema envolve sma Catarina .e os
Estados do Sul: a BR-IO!. Bs,.,, felizmente. o Presiden"' Fernando
Henrique Caitloso está disposto a resolver. Os primeiros passos jl
estio sendo dados. Paxa que os Srs. Sensdoros k:nham ums id6ia,
essa esttada liga Si<> Paulo, Paranl, Rio Gtmdc do Su~ passando
pela oosta catarincnsc. Si<> msis do 400 quil&nelros. Liga o Bruil
com o MBRCOSUL. B nsquolo Cltrada k:m01 quinhOIIIU !D011e1
por I.DO, s6 na pilta, fora as poacu que faloc:em e quem v~m a faleeor nos hospitais.
Bntlo, eu disso a V. Ex's das nossu qualidades, du quais
muito nos oqulb~mos, do carinho com que sempre :recebemos visitaDtes ilustms de todo o Brasil. c que ~empre elogiaram o I10UO
modelo, mas disse aos Senadotes do Brasil que p!tiCisamos da ajlda de V. Ex's para resolvennos esses tre. principais problemas.
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Sei que V. Bx's estio aqui pca trabalharom pca 01 seus Balados. É meu dever ajudá-loo, mas 6 a minha obrigaç1o tambán
pedir a ajuda de todos pca rosolver 01 problemu do noaao l!stado.
O segundo k:ml que quero abordar 6 que, &16m de lu lar poc
Santa Catarina, a minha principal obrigaçio nesk: Senado 6 lular
tambán, o principalmenle, pelo Bnsil ·
·
:,' ·.
Sou um dos ox-Govomadoll>s que aqui oslio.nes"' Senado.
Tooho muita honra de r.... parte de ums boncads catarincnsc em
que "'mos Ir& ox-Govomadoll>s - oo Senadoms Bsperidilo Amin;

Cuildo Maldaner o eu.

· ' · ··

Vm pua á votar a tefODill. c:onsti.tUê:imàl. (NCm ~steve oo.
Executivo rraatemeute aabe o quamo 6 neoepúia. ~- ru'CI:'IDI.
Vim pca cl pca lular tamh6m pca que consigamos insbumoutoo para quô haja govemabilidado no Bnsil
.
Tomos muitos dessflos, mas um dos grandes dessf101 do
Bruil hoje 6 govemar o próprio Govemo, 6 ·adnriniitrai- que ainda sobes de roamos públicoo nos govemos municipais. estaduais
e fodeial
.
. Bstou hl quuo dois mo1e1 nosle Coogrosso Nacional. TO.'
dos sabemos que aqui hl desperdlcio de roamos de tempo. Já
tive oportunidade de voriflcar o Orçamento dÓ <::ongrosso pca Oito
ano - úm bilhlo de roais! O ocçamonto de Santa Calarlna pca este
ano 6 de um bilhlo o 200 milhõoo de roais- o6 pca camporar.
·Quando fui Prefeito de Bhunenau, a nossa C&mara de Vcreadorea tiJlha 21 Vereado;u e 2S funcionúi01, e funcioDava nmito bem. No Govcmo do Bstado, OI1COIIlramos a Assembl6i.L LeP,Iotiva com 40 Deputados o 1.200 l<lVidoros. Ji era muito. Agcn
somos SI Senadores o <OOJtato que o Scnsdo k:m quuo S mil servidores. Bs"' 6 o drama do serviço públieo bessileiro: _,., demais
e ssl4riQ de menos ou sallrios in,jlstoo.
.
.Um outro gmve problema que vejo 6 a cancentraçio de renda. O Oovemo foi criado pua deiCCJD"'.Clltru' renda e n6a a estamos
concenlllllldo. A coocenlrunol quando gastamos msis do que amcadamos; quando gastomos, principalmente, em folha de paga·
memo.. em aposentadoriu com sa16rios acima do que se ganhava
ns ativa; a conceoonmos quando o Pús paga mais de IS bilhões
de d6J.oros po< ano de juros da divida pública; a ooocentramos
quando contratamos obras ouperfaturadu; enfnn, coocentnmos
renda at.6 com loteria, tiramos do povo pua emiquccer uma ou
duas pessoa. E o quadro que vemo~, boje, do os govemàs Federal. Bstadu.ol e o Mmicipol an-ccodando quuc 25% do Produto Jn.
temo Brulo brasileiro enio :sobra quuo nada :r-maquilo que o Eslado roalmeuk: existe: Saúde, Bducaçio, Segunmça PllbliCL
Eu me pergunto quase todos os diu. onde ~ que o povo bmsileiro li bem atendido? Na Justiça? Tivemos aqui a oportUnidade
de ouvir o discurso do Senador Antonio Carlos Magalbiles. No
hospital? Na escola? Nu eslradas? As estradas brasileiras: estio se
deteriorando e a sua infra-estruiUra ta.mb6m. Entio, vejo tudo isso
cem muita prcocupaçio. Íl um debo1e que gostaria k:r aqui dentro
do Scuado Fcdenl.
O Sr. Casilclo Maldaner- Permi"'·mo V. ax• um aparte,
DObro Senado.- Vllson KleiD!bingJ
O SR. VJLSON KLEINUBING - Pois nlo, Senador Casildo Maldanez-.
O Sr. Cullclo Maldaner-Sonada- Vllson Kleinllbing, nio
poderia deisar de fclicill·lo, noole Íllltanle, quando oanlia na tribuna. É pca n6o, catariDonaoo. uma homa !&-lo como rop!Osontanto do DOIIO Estado DOIIta Cus. V. Ex• COIDOÇ& pot' f&zel' um
histórico. eDliDenD.do os potenciais que te!DOI em nosso Estado,
aquilo que mpesenta Santa Catarina, hoje, a nlvel oaciooal. o seu
potencial, a sua cc:a10mia divonifu:ada. Quando V. Ex• analiss
esse upocto e quando t.amb!im urola os p-oblemas que 05bmol a
sentir- V. Ex•, eu e o Senador EsperidiiO Amin, nós tr& que rep-

o
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resentamàs o Estado nesta Casa., assim como os representantes de
Santa Catarina na Cimara do5 Deputados- debatendo com a socicdadc cawincme Dio s6 o noao potencial, mas tamb6m os problemas que a popllaçio do nosso Estado enfrcntL Desejo me con~
gratular com V. Ex• ao analisar esses pomos e repetir cplC, embora
divirjamoo nas questões portidiriu - pois V. Ex", eu e o Senador
Esperidi1o Amin perteocemos a portidoo poHticos diferentes -,
nesta Casa. commgamos dos mesmos pens11nentoa. Conte V. Ex•
ccm um pndo aliado nesta caminhada, Seoador. Depois de ll!Olisar esses dois sspoctos, os nossos potenciais e 01 noosoo problemas, V. Ex* toca tam.bá:n na ferida, vai 10 imago das questões naeionaill. O que ptOCillamos f.tzcr pm. tentar omeniDr os problemas
da sociedade? Como tentar solucionar problomu do nosso Estado
- por conscqíl~neis. apelando o Brasil inteiro? Esta ~ tamb&n a
nossa finalidade. V. Ex* entra DO campo das reformas, as quais ·

O SR. VU..SON KI..EINOBING"- ConCedo o aparte a V.
Ex•,seoador Osmar Dias.
.
O Sr. Osmar Diu - Senadcx Vllson KleiNÜBing, peço
este aputc oio apenas pua confessar que computilbo de suas
preocupações c da sua ansiedade de podcmlos inicil:r, efetivameute, nesta Casa, as refO!IDU da Constituiçio e,. sobmudo, a reforma
do Estado bruileiro. Al&n disso, muito lllleS do admirar S&llla
Calarina pelos bem govemoc que teve nos último& tempcx aoomplllhei o do V. Ex" muito de perto, pois eu e<a, na mesma
~poca. SecreUrio da Agricultura, po.rticipondo das reuniões do
Conselho do Sul, do qual V. Ex• cn Presidcutc -, a míDha admiraçio por esse Estado vem, primeinmonle, do fatO do que a colonizaçlo da mais impodanle regiio agricola do Estado do Pmná
deve muito ao povo catarinen.se. O Oeste do Pmná foi cokmilado por gaáchos e, principalmente, calarinensis. que transfom:sanm
~gamos em campanb• e conJiml•JMS ~gando agora; eufm:uaaquela regilo na principal produtora de grios do País e que tem
remos isso, enoon1Dmi!OS um caminho. Como dmnos governabi- contribtúdo, de fOIDIA exlraordiníria, pua o desenvolvimento do
lidado: ao Pafs? Como govemar o Governo? V. Ex" dizia-me isto a EsUido do PUliDL Esse problema da BR-101, que afola Santa Carespeito do Govemo em Santa Catarina. Como governaunos o tarina, afeta também os pa.ranaenses. Portanto, gostaria de me coP.ds. c:omo encontrarmots os ca.tiÚilhoa? Temos as saí~ junr.os, locar a sua disposiçio para auxiliá-lo nessa luta. que' antiga. mas
precisamos elJCOil1ri.las; temos essa Rispom.abilidade. Por isso. que havereioos de vencer, se Dclls quiser. Desejo qUe V. Ex' faça
desejo rumprimenti-lo, de coraçlo, mail uma vez ali,.,ando que aqui o bom lmbslbo que realizoo quando Govemador do Estado
podo V. Ex" contar, no Seuado, com um J!lllllde aliado nessas de Santa Catarina; cem certeza, se repetir a dose, o Seuado, S&llla
quesllles, em prol de Santa Catarina e, em conseqll&lcia, do Pa!s. Catarina e o Pals estalio bem servidos. Muito obripdo.
'
Nossos cuDJ!Kimentos, Senado<.
. . O SR. VH.SON KLEINÜIIING- Obrigado, Senador OsO SR. VH.SON KLEINOBING - Muito obrigado pelo mar Diu.
· sauperte, Senador Cuildo Maldancr.
Sr. Pt<sidente, Sn o Sn. Senadores, sei que meu tempo
O Sr. Esperidlio Amln - Semdor Vlison Kloimlbing, per- está se encemmdo, mas, com nwila sinoeridade, desejo colocar a
mito--me V. E::t" um aparte?
V. Ex-s essa reflexlo sobre "governar o govemo".
· O SR. VH.SON KLEINOBING - Concedo a V. Ex" o
Q Pt<siclente J~ Samey fez uma J1'0Visio spbre o futuro,
aperte, Sensdo< EsperidiiO Amin..
.. quando afmnou que seria diflcil govellW' com esta Constiluiçio.
Sr. Eoperidião Amln- Deoejo, nesta opor1Ulliclade, com
venho aqui pm. criticar. Constituição;
todo imtrumonviva emoçio. muito mais do que aputear v. ex•, subscrever, assi- to feiio pelos homens, merece a sua revisio c a sua atualizaçio.
mr, em nome do Santa. Catarina- 0 que .i' foi feito pelo Senador Nem sempR- pois. nio fomos feitos pUa isso-fazemos as coisas
Casildo Maldaner-, as infcmnações e a reflexio que V. Ex" está p<rleiw • acabsdas.
produzindo; assinar 0 exemplo catarinense, 0 exemplo valente, paHoje, gostaria de abrir o de!. te sobre esse grande dilema
triótico, impregnado do espirito comunitário, daquela gente que que estamos vivendo. Nenhum Governador, nem o Senhor ~'~<si
nos mandou aqui 0 espem, tem 0 direito de esperar, que omblee- denw da República, consegue hoje dizec que presido e que govermos cem as qualidades que 0 povo cwrinenso mostta para todo 0 na. O Govemador Mário Covas, de Sio Paulo, nio an"OC&da, DO
BIOSil E desejo subsctever tamb&n esto inicio de relloxio sobre o Estado mail rico do Brasil, o suficiente para po.gar oa juros da sua
problema. V. Ex" ~muito feliz ao fulor a petgUlll& em nome dà ci- divida pública. Quando iremos inscrever na Consliniiçio que o addadio: onde 6 que o cidadio brasileiro - d o Estado? ou seja, ministrador público que rocha o seu orçamento com déficit perde o

o

que espennça ele tem no sa:viço púbüco • do serviço público, incluindo oc essenciais, que V. Ex• enumerou, como saúde, rodovias, infra.estxutura? Portanto, desejo me COilSI&DJlar com V. Ex" •
assinar 0 seu pronunciamento, afumando ~c teuho absoluta certoza. conhcc:odor que sou dos seus princípios, da sua caueira política, do sen amor pelas causas do povo, de que 0 Senado nio apenas
ganhou talento com a sua eleiçlo 0 com a :roa vinda a este plenário, a esta casa. mas, acima de bldo, vai contar cem a sua ajJ.da,
ccm 0 ss1, 0 tempero da sua insatisfsçio, a fnn de que 01 nossos
tumos sejam conigidos. para 0 bem da PM:ria. Meus cum.priml:u105 , Senador.

mo

como

mandato?
Ho!JC', 0 Govem:> -~ • folha. -~
.r-.:r

~

0

rusteio, po..;. u dividas
-

e, quando solum. destina recumoo l oducaçio, ssáde e moudia.

_ Todos os dias, nos joma.iS e 111. tclevisio, vemos exemplos
como o de pessoas. no Rio de ;aneiro, que levam dois moa: pua
conseguir uma carteim de -orista, pois o SC<Viço nio funciona.
Outro caso 6 o drama dos hospitaís brasileiros; o Pais investiu, no ano passado, 7 bilbões de dólares em sdde e pagoo 12 bilhões de dólares do jlroo da divida pública!
Onde 6 que isso vai puar?
PreciSamos aproveitar nosso tempo. Aqui h! mais de vinte
.X-GoveJJW!oreS, juriJtu, -servidores públicos, passou da mais
O SR. VR.SON KLEINOBING -· Agradeço o aperte do .. alta oompet~ que estio sendo subaproveitadu.
Seoador Esp<ridiio Amin, afll'III&Ddo que pua mim 6 uma tranqüiGostaria do deixar neste disc:uroo, pelo menoa, uma monsalidade, pelo fato de estar debutando no Lesialativo, contar com a gem: n1o seria a hora de a Mesa, o Presidonte J~ Samey, com aJ.
experiliocia de quem .i' esteve aqui, como V. Bx•, que csti hi qua- 8?115 Senadores, conversar com os Govemadc:ns de Estado, com 0
tro anoo nesta Casa, • o Senador Casildo Maldaner, que jA foi De- Presidonto da Repúblia, cem 0 Judic:Wio, pm. sabe< que """""-putido Estadual e FedeJ:al, o que me proporcioll.a uma segurança tostemno~quevttareapreciarpuatcmaroOovemogovemivel?
de po.reeria pua representarmos bom Santa Catarina- nio só 0 peNio estou nem me referindo 1 Coostituiçio, nio estou nem
daço geogdf100, mas 0 jeito catariileose de Viva:' 0 Brasil.
me referindo aos direitos, porque isso fica pua o proceuo de reviO Sr. OsmarDlas- Pemú.te-meV.Ex•umaparte?
sio"CQnstitucioaal. Di:n:itos hf. que ~los. em primeiro lugar,
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e, em :segundo,-~ Esta&:~(;~~~ -ler teCUDOS. pm. pagar esses direi- essa gam que V. Ex• e:slá se tcferindo e qUe· p:ecisamos imitar,
tos. Essa deve sec. a premisaa da revisio constitucional; a segunda buscmdo a integraçio. para conslmir o Brasil que desejamoL Nio
pemiua 6 que imtrumcm.IOI ircmoe: criar pu& 1omar -este País go- há dávida alguma de que temos todas as coodiçõca de IHIZ' uma
vcmiveL
gmndc D&Çio, principolmente oom uma ~ oomo a do
TOilho ouvido falar do muitos tipos do bancadas: boneada Sanra Catarina. V. Ex' está fazendo um apelo dnmátioo, e 6 imrunlista, boneada doo evang6li<011, baDcada doo corporativistas, portme que o faça. O perigo, meu caro SeDado<, 6 fiearmào aqui
baDcada do Sul, bancada do Noroe51e. Está na hon. do fazmmos debatendo queallle3 que podem at6 ser impodantes, mu que oJo
uma bancada dos Governos Estadual MuniciP.&l e Federal e reu.- ~m nada a ver com o que V. Ex• esti levantando. V. Ex• pergunta
ni1moo todoo na bancada do povo b<uileiro. Eu oJo gostaria do ser o que o cid&dio recebe, õ que pode eapemr do BIUi! oom reJaçio
um Scnaclor' frustrado; de me frustrar can o IDIDCiato que oonquú.. i odlcaçio, à saúde, ao transporte e tudo o mais. &. iria mais
tei. can muito ~o, do povo ca~ Q povo a~ al6m: o que eles podem esperar em l.enDol de colabcn.çio do 86me oolooou aqui para abrir e51e doliouo. Quero 11p10nder oom V. nado Federal? O que ealamoo fuendo para melhon.r a educaçlo, a
Ex's, que slo homena atrioo, coaetos·e experientes, pelo que te- saáde. a alimenraçio, o b:ansportc, aa oondiçõeo do nouo BlUi!?.
nho observado neale oonvivio. É hcn do oproveitmnol euaa ex· Essa 6 a nona poroela do reapooaabilidade. Somos oo pdncipeo da
pcri&cia&.
Püria. Solll<lO oo Seoado<ea, oo banem acima do bem e do mal,
O Sr. Pedro Simon- Pcmtitc-mc V. &•um aparte?
representantes miximos da sociedade. Mas o que estamoe fazendo
O SR. PRESIDENTE (reotonio Vilela Filho)- Nobre Se- pua COIIOOpODder isso? Eose 6 o desalio que V. Ex' nos eatá prooado<.. Vi!Jolí KJeinübing, lamento COIIIlDÍcU que o tempo do v. _pondo: espero que _seja fe~rEi:ll':ta p<r parte deRa ç.xa.
Ex' está e&gotado.
-- - O SR. VILSON
ING - Sr. Pte.idenle, pua
O SR. VILSON KLEINOBING- Ii encemrei, Sr. Pres;.. -ooncluir, ogrodeoendo o aparte do Senador Pedro Simc:a, foço uma
deo.te. Permita-me apenas ccncecLer o apute ao nobre Senador Pe- última obtervaçio. Fiquei oa.tan neste plenáio dwantc cinco bodro Simon.
ra.s. e o· q1e proWzimos? Tmra gente competente e inteligente!
Ouçoooportede V. Ex", nobre SenadorPedroSimc:a.
V&IDOO aliás das soluçõe& que o Govemoestitw.....jtondo
O Sr. Palro SI moa -Nobre Senador, tenho gmndc Sllisfo. O Preaidente Fernando Hemique Cardoso 6 um homem bem Ílllen·
çio ao ver V. Ex' na tribuna, pois aoomponbei o brilhante e mog- cionado e quer acertar o lltuil juntQ C<llloooo. E oJo h' mais temnffioo lrabalho do seu Governo. Sanra Cotorina lOm oido muito fe- po, s... Senadores; nlo podemos perder esla oportunidade.
liz na eocolbo .mo, reapood.vel e competente doo oeus sovemadoSugiro que oo Goveroado<ea possam vir a e&la Casa debater
~ Nio é pJr nada que temos nesta Casa II'& ex-Govemadores,
os dramas que estio vivendo boje para govetnll" aeus Estados e
beijO Seoado<ea da Repolblica por Sanra C&tarina, que hOill'IJll e que discutalll<lO tambtm como resolver a queotio doo juro< da didignificam oo seu& mandatos. Tenho um aptOÇO IDJito gmndc pelo vida público. Nenhum pois pode prosperar quando gula maio em
povo de Sanla Catarina. Reolmenle, o orgulho que V. Ex', o Sena- juros da divida público do que ao saáde pua !50 milhões do habi.
doo: Esperidiio Amin e o Senador Cuildo Ma1daner sentem 6 juo- tanle&. Há muila gente softendo no Btuil, e p<r isso nio temos
to. SaDia Catarina ran gma, vonladc do tJabalhar, dispooiçio e mais tempo.
otimismo, coodiçlles para o dcsenvolvimeniO e aescimento. Nilo
Em esse o desafio que eu goRaria do debater oom V. Ex's,
tenho ch!vida de que, no BlUi! do fulllro, no B!Uil gmndc e pro.. ex-goveroado<ea, senadomo, juristas. Quem está falando 6 um enporo, que sobe usar ouu potenciolidades, o papel de Sanra Catarina genheiro que entrou na vida público por uma dc&sas questões do
sed. fantástico, principolmente m relaçio A segund& indústria do destino. Por onde passei tive orgulho de reprcsemor e de ltabolhor
mundo, que 6 o turismo. Florim6polis é mais bonita do que &e com todo 1mo< e carinho. Agon, no Senado, juDIO oom V. Ex's,
pode imogm.r. O povo do Sanra Catarina vive um srande momen- quero clm:r a todo o povo de Sanra Cotarin.t que, tambtm oom
to, pçu ao oi51ema de pequenaa e m6diu propriedade& que vigo- muito orgulho, fui eleito SeDado< do Brasil, representando Sanra
ra tanto no Vale do ltajaf, quanto na regiio de C!opeot, DO oe51e C&tarina,
ou no sul do ERodo. V. Ex' afmnou que temos aqui vúiu boneaEm o que tinha a di=, Sr. Presidente. Muito obrigado.
das. Poda!""""' tamb6m falar na bancada do Rio Gnnde do Sul, (Palmas!)
composta p<r mim, pelo Senador Joot Fogaça, pela Seoado<a EmiO SR. PRESIDENTE (reoronio Vilela Filho) - Sobre a
lia Femondc&, mao tamb6m p<r V. Ex' e pelo SeDado< Caaildo mexa, rcqueriroen!D que
lido pelo Sr. I • Secretário em exerciMoldaner, para honra 1101$1., dois gaúcho& ..._..,rando Smo C.- cio, Senador Ney Suossuna.
llrina; dois g&llchoo que sairun criançu do Rio Gnnde do Sul e
É lido 0 seguinte
fon.m b<llllV e dignifJ<:Or u ter1U de Sanla Catarina. Além disso,
n6s, goúchos, c:oíorinenoea e pa'""•enMs, temos
idemülCOÇio
REQUERIMENTO N' 470, DE 1995 --. reolmonte muito grande. Os IÇ<lrimoo soiram de Santa Catarina e Excelen~uimo Senhcx Presidente do Senado Federal.
fon.m ao Porto doo Cosais ini.cior noooo civili.zaçlo. Goóchoo-cotaCom fiindamen!D DO disposto 00 ut. 58 da Constituiçlo Forinen!es soiram do Santa Cotorina • g&llchoo-paranaenses sairun d<nl e na oliDeo a do ut. 74 do Regimen!D lnlemo do Senado Fedo Pll'lni e se dirigiram pra o Am~zoo•s, Pari. Maranbio. Bahia. ..,_. Y'l'nlteiro a Vossa Ex<:e!aocia a coostibJ;A"... de uma
Rcxld&úa, Rcnimo, Bnsllio, Moto Grouo, ToealltÍDI. Na minha ~-~...do Especiol compoola por 11 (onze) Senhores Seuadcaoo paro, o16
opinilo,e&... liomai&bondeiranteadoqueoope6prioobandeiun- o dia IS-12-95, analisar a programoçio de ddio e lelevido, no
tos, porque ..... &dram perccmmdo e deooobrindo 0 BlUi! l pro- PaU, e o dispos!D DO inciso ll do § 3° do ut, 220 da Con&tiluiçio
cuia do e&menidu, d,a riqueza fkil. Mu eoao noo.. genle, que fez Federal.
o lltuil de"" a6aJ1o, &aiu !ovando mulher, filhos e pettenceo,
Justlllc:açio
criou uma nova civilizoçlo, levando o verde paro regiões que nio
o tinham. Essa geraçio que n6a represenlalll<lO, e que éstá mudanA Constimiçio Federal, que garonle a liberdade doo meioo
do o panorama do Pais, 6 o exemplo do que, oom congcm, 6 pos- de oormmic•çlo, estabelece, tam.b6m. a possibilidade de adoçlo de
sfvel crilr um novo lbui1 pelo Centro-Oeat:e. como criuam o Rio """C'nitvnos legais visando l defesa da pe&IO& e da famnia CCillra
Gnnde do Sul, Santa Catarina. Acredito que 6 a esse esplrito e .o programas ou prograDIIÇileo de .ddio e televido que oJo atendam

a

sem

umo
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a fmalid&des oducacioDais, prtfsticas. wltunis e infOJlllAtÍvas e
deixem de obsetvar o xespeito aoS valores 6ticos e sociais da pessoa e da famllia.
A Associaçio Brasileira do Emi.IIIOIU de JUdio e Telcvisio
- ABERT, em seu C6di8j> doÉlica, adotado om 17 do fevereiro do
1991. criou a Comisdo Etica do.Programas pua assegurar que ''u
emissoras transmitido ent=tcnimmto de mclbcr olvel a.tt{stico e
moru, seja·de sua produçio, seja adquirido do te>:<eiroo. considem>do que a mdiodifusio 6 um meio 10gular o acesslvcl i quase totalidade doa !aros" (lllt. S").
Aceo.tu.a, tam.bSm. que "01 progrunu transmjtjdm nio terio cunho obsc<oo e nio advogario a promisalidado ou <pJ&Iquor
fonna de pezveido sexual. admjrjncJo..se, u sugestões de relações
:sexuais dentro do quadro de nonn•lidadrt e revestidas de 111& dignidade espocffK:a, dentro daa dispoeiçõos deste C6digo" (lllt. 8").
·Em outro artigo. o de námcro 10. friJa que "a vio~ncia fu:ica oo _psicológica s6 seri apresentada dentro do CODtexto noceu4rio ao desenVolvimento racional de uma trama coosistmtc e de re-levlncia artística e social, acompenh•d• de demomtraçlo du conseqil&lcias fimestas oo dosagradiveis pora aqueles que a pnticam,
cem u restrições estabelecidas neste Código".
Apeur dessu pooc:auções, Dllitoa progmoas iliO C.tio obedecendo a essoa: puimetrol e sua influ&lcia negativa 6 incontestivel. No momento em que se processa uma Iefommlaçio ooa.ceitual da sociedade, 6 imp<oscindlve1 o debite sobro a iDilu&cia
do ddio e, com maior 6nfase. da televislo, diante da qual milhões
do pessoas passam gDilde porte do suas vidas. Nós, os Semdores
da Repóbli<:a, temos a ob.rigaçio de participar desse dobole, moti·
VO por que IOQUOIOD>OI a aioçio do uma ComiJsio Especial teJDo
poriria, que ltri, cano principol fiDalidsdo, analisar os progmoas
deddioeTV.
Este ..quorimento, Senhor Presidente, 6 cópia do RequaimelllO n• 121, de 1993 (publicado no DCN D. do 2-2-93), propoato por mim, i 6poca, e que nio chegou a - implementado com a
criaçio da Comi.lsio solicitada.
Sala das Sessões. S de abil de 1995.- Salador Pedro Simon.
O SR.l'RESIDENTE (feotonio Vilela Filbo)- O IOQUerimento lido seri. oportunamoDie incluido em Otdem do Dia, ll01I
lemlOS do dispoeto do lllt. 255, D. e, do Regimento lntemo.
Sobre a m~ requerimento que seri. lido pelo Sr. 1° Seaetário cm exetclcio, SOD&dor Ney Suassuna.

COnsulta, ao fmal fommlada. com base nos fundamentos a seguir
expostos:

I -DOo Fundamentos
O Diteito Coristitucional contemplou, uma lÍilica vez. na. vig&.cia da Constituiçio do Império, de 1824- cm seu artigo 174p~evisio exp~essa segundo a qual a propoala do emenda i ConstibJiçio iniciaria sua tDoiíütaçio legi.slaliva a partir da Clmata dos
Deputadoa.
'
Com o advento da Repóblica, todas as Coastiluições lnsileiru que se sucederam. at6 a de 1988. ou nJo previam a compeUincia do Proaideote pora propor omendaa i Constiluiçio (V.g.
1891, art. 90; 1934, ut. 178; !94611lt. 216) oo, piOVOudo a compoUincia do Presidente da Repóblics pora propor alteração A ConstibJiçio, nio elllaboleciam, no enlail1o, do forma OX!X'O'sa, que a proposta tivesse a sua tramilaçio iniciada pela Clmara dos Deputados
(v.g.1937,ut.!74e 1967, ut. 30 § 3") oo, ainda. previa almllitaçio no Cong=so Nacional e. pcll' cooseguinte, nas duas Casas ao
meamotempo (v.g.1969,11lt. 48~
Há de ser salientudo. inclusive. que sob a 6gide da Cuta do
1934 vigorou a 10gra, pora a _ , a revisirual, da munitaçio a
,... iniCiada 1111ma ou nootta c- (lllt. 178, § 2"). Enquanto a do
1967 previu que a propoala de emenda apreaenlada pelas Assemb!6ias Legislativas iniciaria a sualramitaçlo pelo Senado FederaL
· A Cuta Magna de !988, vigente, tamb6m nio contemp1oo
dispositivo expresso, &ee1t:a da tramitaÇio, a partir da C!maia dos
Deputadoa, da _ , a de emenda à Coastiluiçio
de iniciativa do Presidente da Repóblics (vide art. 60), A exemplo das
domais Constituições braaileil:as eslabelooeu o inicio do tramitaçio
pela ~ dos Deputados apenas pora os projeto:l do lei de iniciativa do P,.sidente da Repóblics (-ride art. 64).

redeml

ll-DacoDSUita

Em face do exposto, possamoa a fODillar, em itens, a Consulta que rogamos a. V. ex•, seja encaminada à Comissão de ConstibJiçio, Justiça e Cidadania:
1- qual é a regra que cstabcle ter, sem:pre. início na Cimara
doa Deputadas a tmmitaÇio da proposta de emenda à Coastiluiçio
Fedmol, apresnotada pelo Presidente da Repóblica?
2 - Se inexiste pevisio expressa, quer na Coostituição Federal querem rutro teo.to llO!Dilllivo, tmla-se, en1io, de um COSIUme?
3 - O costume pode ser fonte do Dinoito ConstibJcionalllD
É lido e aprovado o seguinte
Dinoito lnsileiro?
REQUERIMENTO N° 471, DE1995
· 4 - Sendo allel:ado o costumo 6 possivel o estabelecimoro
Requeiro, nos tm::DlO$ do § 2° do art. 118 do Rc,gil:ncúo In- do pimápio da altem4ncia. isto!~§, as propostAS de emenda AConstemo, a proaogaçlo, por 45 (QU&IOnla e~) diu, do pnzo dado tibJiçio, do iniciativa do Poder Executivo, teriam a sua tramitaÇio
A Comi.lsio TeDJpOliria, aprovada pelo Requerimento n• 201, de legislativa inciada ora pela Câm,am doa Deputadoa, ora pela Câ1995, destinada a elaborar e apxesentar Projeto de Resoluçio 10for- mam dos Deputadoa, ora pelo Seuado Foderu. alternadamente?
Nestes tellllOS, pedimos e esperamos a resposta da druta
mando o Regimento lntemo.
Sala das Sessões, S do abril de 1995. - Senados !l:ey Su... • Comissio de ConstibJiçio, Justiça e Cidadania.
SODa, Presidente.
Bxasilia, S de abril do 1995- Senados Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (l'cotonio Vilela Filho)- Aprovado
O SR. PRESID~ (f~o Vilela Filho).- Aprovado
·
fi _ _ ,,,. -··•~ ,_
n~·-•·
o requemnento, seri. cumpnda a deliberação do Plenário.
o reqnenmento, tca ~~a ••-v...-.~ prazo so ';;""""'
O SR. PRESIDENTE (feotonio VIlela Filho)- A P=i. Som a ~- reqnenmento que seri lido pelo Sr. I Seae- d&Jcia COIIIlJlica ao Ple!Wio que o item 8 da poula comtou dos
tArio em exm:fcio, Senados Ney Suassuna.
avulaos da Otdem do Dia de hoje por um lapao.
É lido e aprovado o seguinte
Pwa-ael

REQUERIMENTO N' ~7l, DE 1995
Exmo Sr. P=idellle do Senado Federal
Com fulao no art. 101, V, do Regimenlo Interno do Senado
Federal, vimos. respeitosamente. requerm a V. Ex• que se digne
submelllr i druta Comissio de Coasduiçio, Justiça e Cidaclairla a

ORDEM DO DIA
Item 1:

DlscuuãO, em turno único, do Projeto de Lei
ela Cimara o• 65, de 1993 (n• 2.336191, na Casa de
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orlll"'ll), que aiiera dlopooldvM da Lc:l n• 5.1169, de 11 ~
de janeiro de 1973- Códl&o de Procc:ao Civil, tendo
Parecer, sob n• 76, de 1995, da Comissio
- de Constltuiçio, Jnstlça e CldMbula, noo termos do Subáitutivó que oferece.
Sobre a mesa. requerimento que sed lido pelo Sr. 1o Seaetfrio em exCICfcio. Senador Ncy Suusuna.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N'473, DE 1995
Roqueiro, DOO termos do ut. 258 do Regimento Intomo do
Senado Fodeaal, a anoxaçio do PLS n• 43, do 1995, ao PLC n• 6S,
do 1993 (n• 2336191, na Cua do oriJIOm), conslante da Ordem do
Dia, patO. a trunitaçio om cmjmto.

dotai oa cargos em Comisslo, c6digo DAS-100, bom como u
Gratificações pela Repre10ntaçio do Gabinete, conatmoa do Anexo desta Lei.
Art. 3" As deapoS&I dec:Cirenlft da aplicaçio delta lei 0011&tio l conta daa dotações cnçamendrias do Minis16rio Pllblico 1'&deral
Art. 4" Eata lei en1t1 em vigor na data do sua publicaçio.
Art. 5° Revogam-seu dispooiçõel em oootririo.
Clnwa doa Deputadoa, 21 do ooblboo do 1994.- Inod!aclo OHnln.
~
·
~

ANEXO

Di>cussio, em lumo único, do Projoto do Lei da
Clnwa n• 132, do 1994 (n• 3.590193, na Cua do origem), de ÍllÍCÍaiÍva do Ministério Pllblico da Unilo, quo
dispõe sobro a aiaçlo de Proc:uradoDal da Repdblica em
Muniápioo e d! outzaa providlocia, tendo
Pareoet" favcável. sob U0 74. de 1995, da Çomjssio
-do Constltuiçio, Jusdça e CldMbula.

Em discuss!o o projoto. (Pausa)
Nilo havendo quem poça a palavra, on=ro a diseussio.
Emvotaçio.
Os Sn. Senadores que o aprovam queiram J?f'""'Df>l'"«' sentado&. (Pausa)
Aprovado.
A ma~ria vai i sançlo.

É o seguinte o projoto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 132, DE f!l94
(N" 3.5!10193, na Coa de orll!"'ll)
DlspOe aobre a criação de Prowradorl• da
RepúbUca em Mualáploo e dá outns prooldEachos.

O Coog=so Naciooal doerei&:
Art.. I' Ficam criada&, 110 lmbito do Minist6rio Pllblico Fe-

deral. as Procuradorias da República noa Municlpios do Amçabl-

hL Baum, Pimcicaba, Sorocaba e Marllia, no Estado do Sio FauJo.

da Lei n• do do

(Art.

do 199 )

GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAMI!NI'O
SUPERIORES

Juatlllcaçio
: O Regimento !ntomo do Senado Fodoral pomtite, ao Senador, roqu..-or a trunitaçio om oonjmto do dois ou mais projotoa
regulando a mesma mat6ria.
A Cani..Jo do Cautiwiçio, Justiça o Cidadania do Senado
aprovou o Parecer n•76195 sobro o PLC n' 65/93, quo objoliva imprimir maior cekridado l prostaçlo jurisdicional civil atzav61 do
uso de IeaJn4X tecnológicos. notadtmcmre do aistema de fac..elado
le- incluklo pora delibomçlo dollle Plon.úio 110 dia do bojo.
Ocorre que tamblm encontra~JD Cllll trunitaçio, na Casa. o
PLS ri' 43195 - dilllribuldo o pendente de . , . - na CCJ - quo
dispõe sobro a mesma ma~ria do fonna mais abnngente, no quo
se refere u espkies processuais o do COI!Iltaçio do dados.
Dellle modo, necessária se faz a anexJÇio doa processoa em
nomo da boa l6alica logislalivL
·
Sala daa Seasõcs, 5 do abril do 1995.- Senador, Ronaldo
Cunha Lima.
O SR. PRESIDENTE (Tootooio Vuola Filho)- Aprovado
o requerimento, u proposições pusam a II'ID1it.ar em OOD.jmto, ~&
tomando i Comisslo do Constiluiçlo, Justiça o Cidadania pora
eumodoProjotodoleidoSenadon"43, do 1995.
O SR. PRESIDENTE (Toolonio VIlela Filho)- Item 2:

Abril de !995

Art. 7:' Ficam criado& no Quadro do Minil16rio Pllblico ~'&

C,arp
Dirotor do Secretaria

Coordooador

Oiefo de Divido

SUporiÍSa'

Código
DAS-1013
DAS-10!.Z
DAS-101.1
DAS-101.1

N"C....,.
02
04
011

08
22

TOTAL
*TABELA DE GRATIFICAÇÃO PllLA
~NTAÇÃODBGAB~

Qu ...tldade

Deaombuoçio

~

or~I

17

Auxilúrl

••Valor
370.545,42
363.706,00

• em.~Cl'Nc:imol tabà• do Minitl&ic P6tiioo Fedcnl.
u valera de jm:i.rd93. ·
·

O SR. PRESIDENTE (Tootol!io VIlela Fllbo)- Item Z:
.
pjlcusaio, em tumo llnico, do Frojoto do Lei da CAnwa n•
132, do 1994 (ri' 3.590/93, na cua do OOJIOm~ do iniciativa do
Minislhrio Pllblico da UniiD, quo dispõe sobro a aiaçlo do Procundoriu da Repóblica em Mmidpioo e d! oobu provid&x:ia, tmdo
P-fav..tve~ sobn"74,do 1995,daComisslo
-do Constltuiçio, Jnstlça e Cidadania
Em disêü11Jo O]irojeto. (Pausa)
Nilo havendo quem poça a palavra, on=ro a diseussio.
Emvotaçio.
Os Sr:s. Senadores que o aprovam queiram P""'"TW« sentadoa. (Pausa)
Aprovado.

A

ma~

vai l sançlo.

É o seguinte o projeco aprovado
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 54, DE 1994
(N" 215192, na Cimara doa Deputadoo)
Apro. . o tcdo do Acordo no Campo da C....
peraçio Cultunl, cclebnodo eall'e o Goftmo da Rep6bllca Fedetú!Ya do Bnall e o ao...... da Repúbl~cadaHUIJIIrlo, em Ude março de 1m, ensBnda.
O Coogresso Naciooal decreta:
Art. 1• Fica aprovado o """"do Acxxdo no Campo da C....
poraçlo CUltural, celeblado on"" o Govemo da Ropóblica Federativa do Brasil e o Governo da República da iflm8da. om 19 do
Dllll'ÇO do 1992, om BIU!lia.
Parigrafo ÓDÍco. FICU!lsujeiloo i apiOCiaçlo do c,_..
Nacional quaisquer atm que resullom em nMslo do referido
Ae<rdo, bom como quaiaque< ajlotea compiOIIIODiarel que, 1101
tettnoa do inciso I do ut. 49 da Caulibliçlo Fodeaal, acam:tem
eDCU'80I ou compromissos gravotOS ao pmim&úo naciooal
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Art.
Este sua publicaçio.

legislativo elllra

em vigcr Da data de

O SR. PRESIDENTE (Teotouio Vilela FJibo)-Item 4:
Discusúo, em tumo ánioo, do l'lojelo de Dcaoto
Legislativo n• 56, de 1994 (n• 285/93, na c&mm. doo
Deputados), que aprova o ~1.0 da Coovti!Çio IIObre o
EsUlut.o doa Apüridas, conclu!da em Nova Ia-que, em
28 de setembro de 1954, tendo
~ favod.veL sob n~> 84. de 199S~ da Comi••lo
-de Rdaçõco Eldcriorese Defesa NadoDIIL

Em diso11slo o projeto em tumo 11nico. (Pausa)
Nlo bavmdo quem peça a püavn., eDCen'O a diiCUasl.o.
Emvotaçio.
Os Srs. Selladeres que o oprovUD queiram pemwtece< seD·
t&doa. (Pauaa)
.Aprovado.
·A mat.&ia vai i Comislllo OiMio<a pora a rodaçio final.

É o seguinte o f!'Oieto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATJYO N• 54i, DE 1!194
(N' 2851113, aa Cim111'11 doa Depulodool
'

Aproft o texto da Connaçio sobre o Estatuto
d..,· Apátridu, condulda em No. . Iorque, em .28 de

setembro de1954.
O Congrosw Naciooal decretA:
Art. 1° Fica aprovado o texto da Coovençio sobre o Estatuto dos Apitridas, conclulda em Nova Iorque, em 28 de ae-bro
de 1954.
Pmgrafo dnico. F = sujeitos i aprocioçJo do Coopsso
Nacioual quaisque< atoa que impliquem revisio da referida Coo-,
vti!Çio, bem como quaisquer atos que, noa t=nos do inciso I do
art. 49 da Consliluiçlo Federal, llCOJI'Otem encargoa ou compro-

missos grav0101 ao pall'im&:üo naciooaL
Art. 2" Este deaeto legislativo eniia em viga< aa data de

sua publicaçio.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela FJibo)-Item 5:
Discusslo, em rumo ~nico, do Projeto de Dcaoto
Legislativo n• 86, de 1994 (n• 261/93, na ctmm. doo
Deput&doo), que aprova o texto do Segundo Protocolo
Adicional 10 Acotdo Sobre Transpotte Madtimo celebnldo entre a Repíblica Federaliva do Brasil e a Repí·
blica Federativa da Alemanha, em 17 de novemllro de

1992, em Brasflia,tendo
Pm:ecer favomvel, sob n• 85;de 1995, da C<ani"'io
-de Rdações Eldcriorese Defesa NadoDIIL
Em disalssão o projeto em tumo ~nico. (Pmsa)

Nio havendo quem peça a pu.lavra.. eocerro a discusslo.
Emvotaçio.

Os Srs. Scmadores que o aprovam queiram pemwtece< sentAdos. (Pausa)
Aprovado.
A ma~ria vai i Comissio DiMtor& pora a zodaçio final.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 8li, DE 1!194
(N' 261/93 aa Cimlll'll d011 Dq>utados)

Aprova o lato do Segundo Protocolo Adlclonal ao Arordo Sobre Tramporte Maritlmo celebrado
entre a Rep6btic:a Federativa do B...U e a República
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FederatiYa da Alemanha, em 17 de aonmbro de

1992, em Bnullla.
O Congrosw Naciooal decrela:
Art.l' Fica aprovado o texto do Seguodo Protocolo Aclici<>nal ao Aocrdo Sobre Transp<l!te Madtimo celebrado Clltre a Repóblica Federaliva do Brasil e a Repóblica Fedenltiva da Alaaanha,
em 17 de novemllro de 1992. em Brullia.
Parigrafo dnico. Ficam sujeitos 1 aprocioçJo do Coopsao
Naciooal quai.Jquer atol que impliquem revido do referido Protocolo. bem como quaisquer 1t01 que, nos fermol: do art. 49. inciso L
da Comtituiçio Federal. acure- encargos ou compromissos

gmvOI<lO ao patrim<lolo nacional.
Art.
Este legislativo eii!Ia em viga na data de
aua publicaçio.
Art. 3' Revogam-ao u disposições em conlririo.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho)-Item 6:
Discuslllo, cm tumo dnico, do Projeto de Dcaoto
Legislativo n• 95, de 1994 (n• 410/94, na ctmm. doo
~ Deputados), que aprova o ~to do Aocrdo sobre o Esercicio de Atividadea ReJWDOtadu por porte de Depene!.
entes do Pesaoal Diplomltico, Consular, AdmiDistrativo
e Tkni<o, oelelndo enlle o GoVemo da Repóblica Fedcnliva do Brasil e o Govemo da Repóblica do Equado<, em Bm!lia, em 22 de juDho de 1993, tendo
Puecedavomve~ sob n' 86, de 1995, da Comislllo
- de Rdações Eltferiores e Defesa NacionaL
Em disalssio o projeto em rumo ~nico. (Pmsa)
Nlo havendo quem poça a palavra, encerro a discusslo.

z·

Em votaçlo.
~
Os Sn. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentAdos. (Pausa)
Aprovado.
A mat.&ia vai i Comislllo Diretora pora redaçio fmal.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 95, DE 1!194
(N' 410194 na Câmara dos Dq>utados)
Aprova o texto do Acordo oobre o Exeráclo de
Alloldadea Remuneradaa por parte de Dependentea

do p_,oJ Diplomático, Conaular, Admlalotntlvo e
Tóc:nlco, <dobrado eoll'e o Governo da República Fede<ativa de BnsB e o Govemo da Rep6bHc:a de
Equador, em Brullla,em lldejunbo de1993.
O eonpsso Naciooal decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo sobre o Exetácio
de Atividades Relll1lDOl'&Clu por porte de Dependentea do Pessoai
Diplomltico, Consular, Administrotivo e T6cnlco, celebrado entre
o Gove<oo da República Federaliva do Brasil e o Govemo da Repóblica do Equado<, em BIU!Iia. em 22 de juDho de 1993.
Parigrafo dnico. Ficam sujeitos i aprovaçio do Coopsao
Nacional quaisquer atoa que impliquem revisio do referido Aoor·
do, assim como quaisquer ajustes complementares que. nos tetmoa
do art. 49, inciso L da Constibliçio Federal."""""'""' ene&IgOO cu
compromissos gmvosos ao patrimônio nacional.

Art.. 2° Este decreto legislativo entra em vigOl' na data de
... publicaçio.
/>rt. 3' Revogam-se as disposições em conlririo.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho)-Item 7:
Discusslo, em tumo único, do Projeto de Dcaoto
Legislativo n• 3,de 1995 (n'l33/91, aaCI.uw:a doo Deputados), que aprova o texto do Aocrdo de Cooperaçio
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&Reduçio da Procwa, Combate à Produçio o Repressio ao Tdfico llicito de Drogas o Subo!Jnciu Psicotrópicas, celebrado en11a o Govcmo da República Fedemtiva do BI&Sil o o Govemo da República Ponuguesa.
emBmlli&, em 7 de m&iode 1991, teJKio
Parecerfavcd.vel, sob D.0 87.de 1995, da Cmriq;lo
-de Relações Eúeriora e Defea Nacloaal.

ANEXO AO PAR.ECER N' ISO, DE 1995
Redaçio lloal do Projeto de Dcorelo LeglolotlTO rt' 54, de 11194 (o• 215, de 19!12, ua Cimara doa

p&r&

Em dis<:usdo o projoto. (Pousa)
Nlo b&veJKio quem peça & pol&vn., """""" & dilcouslo.
Emvotaçlo.
Os Srs. Seuadcns quo o aprovam queiram penn•!WYII" sentados. (Piu&&)
Aprovado.
.
.
A matm& Vlli à Comisslo Din:toa p&r& • redlçio fm&L

É o seguinte o JXOjeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 3,DE 1995
(N" 133.9l,oa Cimara doo ~tadoo)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação
para a Redução da Procura, Combate i Produção
e Repressão .-o- Tráftco lliclto de Dropa e Subatiuclu Pllicotróplcu, celebnodo eutre o Gonmo
da República Federativa do Brull e o Gonmo da
República Portuguesa, em Braallla, em 7 de maio
de1!191
O Coogrosoo Naciooal de=ta:
Art. 1° Fia aprovado o texto do Accnlo de CoopeDçin
para a Reduçio da Proalr&, Combate à Produçio c Rcpmuio. 110
Tri.fico Ilicilo de Drogas o SUbstinoiu Psie<ltropicu, cclobndo
eDtie o Govemo da República Fcdemtiv& do Bnsilo o Govcmo da
Repolblica Podllguesa, em Bruilia, em 7 de maio do 1991.
Paripfo llnico. ftcam sujeitos i oprovaçio do Coogroooo
NacioD.al quaisquer atQs que possam resuU. em revido do rcforido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que,
nos tcimos do inciso I do art. 49 da Constitujçlo Fedcnl a.cartetem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. r Este decreto legislativo emra em vigcr na data de
SU& publicaçio.
O SR. PRESIDENTE (Toot&io Vilela Filho) - Soble &
mesa, pareceres ccmtendo redações fmais que. no& termas do art.
320, putgrafo llnico, do RegimelllO Jntcmo, so nlo houver objoçio do Plenirio, SCiio lidas pelo Sr. I' Soctetmo om exetácio,
SenadorNey Sn•sqm•
·
Sio Jidoo OS SO!!"intcl

PARECER N'150, DE 1995
Redação ftoal do Projeto de Decreto Leglolatbo n° 54, de 1994 (n• 21SJ9Z, na Ci.mara doa
Deputad~s).
·
A Crmissio Dirctcn apooxma & rodaçio fmal do Projeto
deDocretoLegislativon' 54, de 1994(n'215, de 1992. naC!mar&
dos Deputados). que aprova o texto do Acordo oo campo da Coopençio Qdtural, celebrado outro o Govemo d& República Feder&·
tiv& do Bruil e o Govemo da Repúblie& da lfuD8tia, em 19 de
nwço de 1992, em llmsíli&.
S&la de Rouuiõea da ColllÍIIiO, 5 do abril de 1995.- Tcot6olo VBo:la FDho, .....idoote - Ncy S - - . Relator - J<*
Eduanlo Outra- Autaolo Carloa Va1adarao.
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FIÇ<> sabor quo o Coogroooo Naciooal&provou, e "'• l'resi·
deute do SeD&do Feder&l. nos teDDClll do art. 48, item 28, do Regi·
molllO lnlaDo, JXOOIUlso o soguintc
DECRETO LllG!SLATIVO N' , DE 1995

Aprova o lcldo do Ac:ordo ao Campo da Coo.
peraçio Cultural, cdebnodo mire o GoTemo da República Federativa do Braall e o GoTemo da Repú·
b&ca da Huopia, em 19 de março do 19!12, em Bl'lllilla.
O Coos!osso Nociooal doctel&:
Art. I'~ aprovado o texto do Acxxdo oo Campo da eoope.
r&çio CW!ma1, cclelndo eDtie o Govoruo da República Foderotiv&
do Bnsile o Govemo da República da fluDsria, em 19 de lll&lÇO
de 1992, em Bnsilia.
Parigrafo llnico. Sio sujeito& i ap<ociaçio do Congresso
NtcioQal quaisquer aiOs que. msultem cm revido do referido
ACO<do, bem oomo quaisquer ajlstoo c:omplomeDialu quo, ooo
tonoos do art. 49, I, da Coostituiçio Fodonl, ac:uretcm em:argoo
ou compromissos gravosoa ao p8l.rimôoio nacionaL
Art. zo Este deaeto legislativo enl:l'a em _vigOr na datá de
sua public&çio.
PARECER N'151, DE 1995

Redação ftaal do Projeto de Decreto LeglslatiYo n• 56, de 1994 (n• 2.85JIJ3, na CAmara dos
Deputados).
·
A Orniuio Dirdon . _ , . . & redlçio final do Projeto
de Docrdo Legislativo n• 56, de 1994 (n' 285/93, na C1mar& dos
D!>putadoll), quo aprova o tc&to da Cooveoçio sobre o Estatuto
dos Apollridas, cooclulda em Nova iotqUo, em 28 de setembro de
1954.
S&la de Reuniõe:s da ColllÍIIi0,5 de abril de 1995.- Teot6olo VIela FDho, .....idoutc - Ney Su-ua, Rolator- Autôolo
Carl.. Valadara-Jooé Eduanlo Doira.

ANEXO AO PAR.ECER N' 151, DE 1995 ·
Rodl!çilo llual do Projeto de Doerdo Lqjblativo
rt' 56, do 1!194 (rt' 285193, Da Cimara ..... Depu-~
Faço sabor que o Coogroooo Naciooaloprovou, o ou.-- - - - · - - - - , PresidoUe do Senado Foder&l, nos
tonoos do ort. 48, item 28, do Rogimeoto Jnlmle, promulgo o ,..
guinte

DECRETO LllG!SLATIVO N' , DE 1995
Apron. o teDo da Con'Yalçio aobre o Estatuto
doo Apitridu, eoadulda em No't'A Iorque, em 28 de
setembro de 1954.
O Coo-so Nociooa1 doctel&:
Art. I' É oprovado o tc&to da Coovooçio sobre o Estatuto
.!los Apollridas, coocluida em Nova iotqUo, om 28 do sotem!ro de
1954.
Parigrafo ónico. Sio sujoilm i aproci&çlo do Congresso
Naciooal quaisquer &tos que impliquem em revislo da referida
~vouçio, bem como quaisquer &1m quo, DOO tem>os do art. 49,
I, da Cooltituiçio Feder&l. ou:anetcm eoc&rJ!OI ou compromiuoo
gn.v0101 ao patrimOuio nacional.
Art. 2' Elte Do=to Legislalivo eolm om vigor na dala de
sua public&çio.
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PARECER N'151, DE 1995
Redaçio liDai do Projeto de Dec:rdo Leglolatlvo n' 86, de I!I!U (n' 261, de 11193, na Cimara dos
Deputados).
A ('rcnjssio bireton. apn:senla a redaçio final do Proje<o
deDocretoLegislativon'86, de 1994(n'261, de 1993, naClmara
dos Depltadoo), que aprova o texto do Segundo Protocolo Adicional ao Accsdo soln TDDSparte Marltimo celeb<ldo enll'O a Repúbfu:a Federativa do Bmsil e a Repúbfu:a Fedetativa da Alemanha,
em 17 do novembro de 1992, em BruiliaSala do RIOillOOos da Comisslo, S do abril de !99S.- Teotonlo VB<Ia Flbe, Pxesidentc - Ney SIIUIIUDll, Relator - ,José
Eduordo Dutra- Antanlo <:a!IM Valadares.
ANEXO AO PARECER N' 152, DE 1995

Rodoçio do Prujdo de Decrdo I..q;olatm> ri'
86,de 1!1!)4 (d' 261, de 1!193, aaCimarados Deputados).
Faço sabor q.te o Congresao Nacional aprovou, e o o , - - - - - - - - , , Pxesidento do Senado Fedetol, nos tmmos
do art. 48, i..,. 28, do Regimento lnlemo, prmwlgo o seguilllo

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1994
Aproft o texto do Segundo Prolocolo Acllcloaal ao Acordo aobre Transporte Maritlmo celebrado
mtre a Rep6bUca Federatln do Bnull e a Rep6bli<:a
FederatiTa da Alemanba, cm 17 de novembro de
11191, cm Bruilla.
O Congnmo Nacional decreta:
Art- I' 6 aprovado o texto do Segundo Protocolo Adicional
ao Acordo som triDSpO!I<> Marltimo celeb<ldo eD1r0 a República
Fedetativa do Brasil c a República Fedetativa da Alemaoha, em 17
de novembro de 1992, em Bras!lia.
Pm:ágrafo único. São sujeitos à aprc:<:iiÇio ·do-Cong.-eiSo
Nacional quaisquer atos que impliquem revido do referido Protocolo, bem como quaisquer atoo que, noa tmmos do art. 49, I, da
Constitniçlo Fcdc:ml; acmctcm encargos ou compromissos gravosoo ao potrím&ilo nacional
Art. 2' Este Docreto Legislativo cntta em vigor na data de
sua poblicaçio.
Art. 3° Revogam-se as disposições em. CODttúio.

PARECERN'IS3,DEI995
Redaçio liDai do Projeto de Dec:rdo Leglolatlvo n' 95, de l!I!U (n' 410, de 11194, na Cimara dos
Deputados).
A Cootissio Direlora apn:-. a rodaçio final do Proje<o
de Docreto Legislativo n'95, de 1994(n'410, de 1994, naCAmara
dos Depoados~ qoe aprova o texto do Acordo sobre o Exetácio
de Atividades ReiDlncradas por pom do Dependeotcs do Pessoal
Diplom'tico, Consular. Admjnjstmrivo e T6criiro. celebrado enlrc
o Governo da República Federativa do Bmsile o Govomo da Ropública do Eq.tadol; em BIUilia- em 22 de jmho de 1993.
Sala de Reuniões daComisslo, S do abril de 1995.- Teotonlo VIela Flbe, Pxesjdente - Ney s....,..., Relator- Antanlo
Carl.. Valadares- Jooé Eduardo Dutra.
ANEXO AO PARECER N' 153, DE 1995

Rodoçio llnal do Projeto de Decrdo Lcglsi.odvo ri'
.95,de 1!1!)4 (ri' 410, de 11194, na Cimara dos Deputados).
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Faço saber qoe o Cougnmo Nacionalaprovoo, e eu, , Presi!lentc do Senado Federal. DOS termos do arL 48, item 28, do Rcsimenlo lnkmo, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1!1!)4
Apron o texto do Acordo sobre o Exerácio de
Atlvldades Remuneradas por parte de Depcndmlcs
do Pcoso.ol Diplomálloo, Comular, Administrativo c
Téadco, celebrado entre o Go-verno da Rep6bli<:a Federativa do Bras& e o • Go-verno da Rep6bUca do
Equador, cm Bruilia, cm 22 de junho de 1993.

o CongJmSO Nacional docleta:
Art. 1' É &JroVado o texto do Acordo som o Exetclcio de
Atividados ROIDUDCilldas por pom de Dependentca do Pessoal Di·
plom61loo, Consular, Administrativo o T&llico, celebeado enlle o
Govemo da Repúbfu:a Federativa do Brasil e o Govcmo da Rcpúblcia do Equador, em Brasffia_ em 22 de jmbo de 1993.
Parigrafo llnico. Sio sujeitos i aprovaçio do C9ngresso
Nacional quaisquer· atoo que impliquem revisio do "'ferido Al:ordo. assim como quaisquer ajustes complentaes que, nos teanos do
arL 49, I, da Constituiçio Fcdcral, acam""" encargos oo compromissos gravosos ao potrim&Jio nacional
Art. 2° Este Deaeto Legislativo entra em vigor na data de
sua plblicaçio;
Art. 3' Revogam-se as disposiç!leo em contruio.

PARECER N'154, DE 1995
Redaçio do Prqjeto de ll<ueto LqlslatiTo
ri' 3, de 1995 (ri' 133191, ua Cimara de. Deputados).

fnW

Â ('rcnissio Direlora apn:sccla a rodaçio
do Proje<o
de Doa:1oto Legislativo n' 3, do 1995 (n' 133/91, na C4mara dos
Deplados), qoe aprova o texto do Acordo de Coopemção poi1l a

Rcduçlo da Procum, Combatei Produçlo c Reptessio ao T.if100
Dlcito de Drogas o Subllt!ncias Psicotrópicas, oelebmdo enlle o
Govcmo da República Feden.tiva do Bmsil e o Govcmo da República Portuguesa, cm Bras!lia, cm 7 de maio de 1991,
Sala de RIOillOOos da Comissão, 5 de abril de 1995.- Tcotônlo VIela Flbo, Presidente - Ncy su_.na, Relator- Antanlo
Carloo Valiulara- Jooé Eduardo Dutra.

ANEXO DO PARECER N' 154, DE 1995
Rcdaçiio llnal do Projdo de ll<ueto LqlslatiTo
ri' 3, de 1995 (ri' 133191, aaCimarado Deputados).
Faço saber qoc o Congrcuo Nacional aprovoo, e cu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do
Regim:>nto lutemo, proiDllgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1995

Aprova o texto do Acordo de Cooper.çio para
a Redução da Procura, Combale à Produção c R&p.....ão ao Trállco lliclto de Drogas c S..botinclu
Psicotrópicas, celebrado mire o Governo da Repú.
bBca Federativa do Bnull c o Governo da Rep6bli<:a
Portuguesa, cm BruiBa, cm 7 de maio de 11191.
O c._., Nacionalde=ta:
Art. I' É aprovado o teXto do AC<Xdo de Coopcnçio poilla
Rcduçlo da Procum, Combato i Produçlo e Repressio ao Tdf'ICO
Dlcito de Drogas e SublltJncias Psieolr6picas, celcbndo o
Govemo da República Federativa do Brasil e Govomo da RepúblicaPodUguesa, cm BrasOia. em 7 de maio de. 1991.
Parigrafo úniCo. Sio sujeiiOs i aprovaçio do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam mmltar em revislo do referi-
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do Acotclo, bem como quaisquer ajlstes complemelllares que, nos
10tm0s do art. 49, I, da Ceostituiçio Federal, IA:allelnn eacorgos
ou COJ:IIP!'Omissoc gravosos ao pllrim&io nacionaL
Art. 2° Este Deaeto Legislativo entm cm vigor na data de

sua publicaçio.

O SR. PRESIDENTE (footbnio VIlela Filho)- Os I""""""
res lidos vio Apublicaçio.

Sobre a mesa,. requerimento que seá. lido pelo Sr. 1o~
tário em exe«:!cio, Senado< Ney Suusuna.

É lido c apovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 474, DE 1995

Dlopeaa de publlc:açio de red8çio !buli.
Nos tcunos do art. 321 do Rogimetto Intemo, requeiro <fis..
pensa do publicoçio, para imediata discussio • v<Uçio, da reda·
çio fmal do. l'lQjeto de Ilocreto Legiolativo n• S4, de 1994 (n'
215192,.,. anwa c1oo Deputacloo). ~·oprova o rm.todo Ac«do
no Campo da Coopençlo OJ!tuml, celebrado entno o Govemo da
Roplblica Fedonotiva do Bruilo o Govomo da Ropóblica da Hungria, em 19 de IIW'ÇO do 1992.
Saiu das Sessões, S de abril do 1995.- VllimlrCampdo.
O SR. PRESIDENTE (feotooio VIlela Filho)- Apovado
o requerimento, pusa-se1 imediata apreeiaçlo da redaçio final
Em discuuio. (Pmsa)
Nio havendo ~em peça a polavno, encem:> a discussio.

Emvotaçio.
Os Sn. Senadores que a aprovam queiram penn•J"MMIQM' sem·
tacloo. (Pmsa)
Aprovada.

O projeto vai à panulgaçio.
O SR. PRESIDENTE (foolo!rio Vilela Filho)- Solm> a
mesa, requerimento que SOit lido pelo Sr. 1' Secredrio em oxetclcio, Senado< Ney Suassuna.

É lido. o aprovxdo o seguinlc
REQUERIMENTO N" 475, DE 1995

Dispelua de publicação de redaçio llnal.
Nos t=os do art. 321 do Regimento IDiemo, requeiro dispensa do publicoçio, para imediata discussio o v<Uçio, da redaçio final do Projeto de Ilocreto Legislativo n' 56, de 1994 (n'
285193, na Cinw:a dos Deputados), quo aprova o "'xto da Con·
veuçio som o Estatuto dos Apótridu, C<JDCiuldo om Nova I'Drque,
em 28 do selcmbro de 1954.
Sala das Sessões, em OS do abril do 1995.- VlllmlrCampolo.
O SR. PRESIDENTE (footooio Vilela Filho)- Aprovado
o requorimellto, pu....., 1 imediata aplOCiaçlo da redaçio ftnal

Em discuuio. (Pausa)
Nio havendo ~em peça a polavm, encerro a diii<Uisio.
Emvotaçio.

Nos tamoo do art. 321 do Regimetto Inlcmo, requeiro dispensa do publicoçio, para imediata discuasio e vOUçio, da lOda·
çio fmal do l'lQjoto do Ilocreto Legislativo n• 86, de 1994 (n'
261193, na ama.. dos Doputados), quo aprova o """'do Segundo l'lQtocolo Adiciooalao Acotdo aobro Tnnsporte Marltimo, celobrado ome a Roplblica Foderativa do Bruil o a Roplblica da
AleiDIIlha, em 17 do novembro do 1992, em Brasflia.
Sala das So!IIÕOI, S de abril do 1995.- Valmlr Campelo.

O SR. PRESIDENTE (footooio VIlela Filho)- Aprovado
o ~. pusa-so i imediata &J!I"Ciaçio da redaçio final
Em discualo. (Pausa) ·
Nio havendo ~em poça a palavm, encerro a dilcusdo.
Emvotaçio.
Os Sn. Seo.adorea que a aprovam qucimm poananocer scm.tadoo. (Pausa.)
Aprovada.

O projeto vai i pomnlg•çto
O SR. PRESIDENTE (foolo!rio VIlela Filho) - Solm> a
mosa, requerimento que soti lido pelo Sr. 1' Socretúio cm oXott:!·
cio, Senado< Ney Suassuna.
É lido o apovado o segum..
REQUERIMENTO N" 477, DE 1995
Dispenaa de publicoçio do lOdaçio final
Noa tamoo do art. 321 do Regimotto Intemo, requeiro <fis..
pensa do publicoçio, para imediata discuuio o votaçio, da lOda-çio fiDal dO l'lQjoto de Docreto Legislativo n' 95, de 1994 (n'
4HY94, na C!nwa doa Deputados). quo aprova o W>".to do Acado
aobro o Exotácio do Atividadoo RoiDlDODdu p<ll"_parto de Dedo Poasoal Diplomático, Consular, Administrativo e

pendon"'•

T6cnico, celebndo entno o Govomo da Ropóblica Federativa do
Bruilo o Govemo daRoplblica do Equador, cm Bms!lia, em 22
do junbo de 1993.
Sala das Sessõos, S de abril do 1995.- OIIDAI' Diu.
O SR. PRESIDENTE (footooio Vilela Filho)- Apovado
o requerimento, pusa-so1 imediata aplOCiaçio da redaçio fmal

Em discuuio. (Pauso) _ _ .. ___
.. _
Nio havendo ~cm poça a palavta, enceno a discusslo.
Emvotaçio.
Os Sn. Senadolo que a apovam queimm pemliDOCCI' sentados. (Pausa)
Aprovada.

O projeto vai 1 panulgação.
O SR. PRESIDENTE (foolo!rio VIlela Filho) - Solm> a
mesa, requerimento que SOit lido pelo Sr. 1• Socretúio em oxemcio, Senado< Ney Suassuna.

É lido o aprovado o sogum..
REQUERIMENTO N" 478, DE 1995
Dlopcma de publcaçio de red8çio !buli.
Nos tennoa do art. 321 do Regimento Intemo, requeiro disdo publicoçio, para imediata discuuio o vOUçio, da reda-

Os S:rs. Senadores que a &JXOY&m. queiram petDlllleCei' senpenaa
tados. (Pmsa)
-ç~o fmal do l'lQjoto de Docre<o Legislativo n• 3, de 1995 (n'
Aprovada.
13.391, na C!nwa doa Deputados), que aprova o W>".to do Acado
O projeto vai Apanulgaçio.
O SR. PRESIDENTE (foolo!rio VIlela Filho)- Som a de Coopençlo para a Roduçio da Procura, Comba"' 11'lQduçio o
mesa, requerimento que SOit lido pelo Sr. 1' Socreürio em exott:!·
cio, Senado< Ney Suassuna.

É lido o aprovxdo o segum..
REQUERIMENTO N'476, DE 1995
Dlopcma de publlcaçio de redaçio final.

Reprossio ao Ttifloo il!cito do Drogas o Subot!ncias Psicott6picas, celebndo ollll'O o Govemo da Roplblica Fodtntiva do Brasil
o o Govemo da Roplblica Portuguesa, em Brasflia, em 7 de maio
de 1991.
Sala das Sossões, S do abril do 1995.- 01111111' Diu.

O SR. PRESIDENTE (footooioYIIola Filho)- Apovado
o requerimento, pusa... i imediata discussio da redaçio fmal
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Em disrussio: (Pausa)
Nlo havendo quem poça a palavta, ODC<m> a diacussio.
Emvotaç~n.

Os Sn.. Sei!adoRI que a &JrOVam queiram peitDaDCCCr sen!adoo. (Pausa)
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plin&r a açlo dos govemos, aientar a iniciativa privada e lidcnr a
socJeda9c. POI' exemplo, nlo buta ufaltar uma eatrada ~i e outta ali E nooessmo ter um progtams do tDnsportoó capaz de integrar a ""giio, interligando os rioo. ·., ostradu e aoropottos, obcdocendo a um zoneamento ecoaômico-ecol6gico, ccmbinaDdo o cJo...
SCDVolvimento com a coosa:vaçio am.bicnlll..
Na AmazOoia, ccmo em todo o Bnsil~ maia do que o Oevemo 6 a sociedade civil que tem apontado u aaklas pera 01 impuoes o u soluções pano os !X'Oh!omu que 01t1m01 enfrentando.
PO< isso, ccmidoro importandaima a mmiio do PresidoD da R&póblica com u orxanizeçõe• nlo-goveDliiMD.taia. da qual tive a
opc<1llnidade de participar, juntamente com o Prefeilo de Rio

Aprovada.
O projoto vai 1 p:anulgaçio.
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidenw, poço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Tootooio Vilela rúho)- Sonackn
Marina Silva. pergunto cm que coadiçlo.
A SRA. MARINA SILVA - Peço poanissio pano falar cm
DOIDO da Liderança do Partido doo Trabalhackno.
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vde!a Filho) -Com a Btanc:o, meu oo_.,boiro 1"'11" v .......
No café da maDbl do Presidente com repreaantantes desau
aquielk:o!ocia do Lldor, a Mesa coocede a palavra a V. Ex'.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Como Lldcr, proom· entidades, ouvi u possou discutindo a quostio da OC<lDOtiiÍ&, do
cia o seguinte disrur&o. Som revido da omdo<a.)- Sr. l're<idenW. meio-ambiente e du saldas pano a AmazbaiL Cooconlamoo cm
SJ:ll. Senadaoa, minha colega Semdora Jánia Marise, oslou uunclo que o desenvolvimento da togílo o a eidadania de ..., povo Dio
o hcdrio da 'Lidoraaça do Partido doo Trabalhadores. com a por· dependem de gt>Ddos ob!u e projotos nmitu vezeo diapendiocoo.
misslo domou Lldor, Sooador Bãludo SUplicy, pano aqui colocar Para. 01 problemas mais graves. na maioria du vezu, a aoluçio
u minhu observações. preorupoçõos e algumas modoaw 111goa.. ell4 nas iniciativu mail1impleL Muitu vezea. noua id6ia de protl5os em roloçlo 1 P"""nça do Prosideue da Ropóblica na Regílo gresao • de clooenvo!vimeDo do propootu tio mirabolantes o tio
grandoi que o poquono cidadlo nom sequcr conaeguo ehogar porto
Amuiloi<:a.
No imcio desta semma~ tive a opottu.nKlade do pre&eociar o dela. F.nlio, pano problemu J!r&VCI, ido!iaa ~ propootu simples
participar do um fato que considero do gruJdo importlucia: a pi- can mtoza podem- a sóluçio.
moira visita do Presidollto da República, Femaodo Hemique CarPndemos c:casidotar essu soluç&s simples, mu de
dooo,1 Rogílo Amazbaica. Tenho insiatido na idéia do que o Bta- grande alcance, a propoota de c:rioçio do Banco do Povo, lançada
sit deve "l!Oilhecer-molhor a si mêsmo, voltando aua atençlo pma poJo Pre<idente da Rep!blica logo op6o rreunild1:om u otplliza-··
esaa metade esquecida do seu territtrio, que 6 a .Amaz&ria.
ç&s nio-govomaiii<D1aiL Dizem que quem cl110 pobm, ompre11a
A visita do Presidente da República pode sor o primeiro al>euJ. Cem certem. ~ blnco que veaha a atender ao poqucmo o
puso ncs10 auto-conhecimento tio necesdrio. Nlo pude deixar de ao mM.io JrOCiu,tar, ao extrativilta, kplelo que muitts vezes entra
pozaobor que lá uoeiiOIC& do primeiro oscalio do Govemo que em uma ag&cia do Bmco do Bnsil ou do Banco da A.mazeoia
coofuDdom o Aer!o com o Amapi. Rondôoia com Ronima. mos- """ sabor sequer como so dirigir ao gerente, 110111 coodiçio do ter
trando que a diroçio poHtica do Pafs nocesait& Dio apenaa de lUlas um diAlogo sol:t'o a idéia que elo gostaria .de ver finmciada, certade Geografia. mu tamb6m do envolvimento Jdlic:o com a realida- mo!lto sert uma novidade a!vissarein. Talvez o Gova:no ainda nJo
de lxuiloira.
. .
. .. - sai1x como opemciooaJi7M a criaçio dosao Banco do Povo, msa 6
Mesmo usim. quero dizer que foi do gt>Ddo impc)rtJncia a fundamental quo esta Csaa, <iJ• os Dopltadoo o Senadores da
preoeoça do Mmdaürio desta Noçlo na Regílo Amaz.Ooica. Foi Amazônia dSem sua porcela de coniiibuiçio psta que ele posaa ser
.
muito bom que o ~sidente e 01 Ministro~ teoham coo.venado realidade.
Tive a oportunidade de rogisttar que, no Amap6. o Govorcan os Govemadoros da Amazbaia o ouvido do S. Ex's antigas
reivindicações da xegiio, cujo atc:ndimmto foi divmu vezes pro- . nador Alberto Capiberiho ji vinha implementando essa ido!ia., atn·
metido, odiado o esquecido por outroo govemameo. Puderam ouvir v6a do Banco do Estado. A Prefeitura de Rio Branco tam1>6n, mm
tamb6m sugestl5os pano ums polllica de desenvolvimento adequada esforço muito grande, ost1 tentando viabilizar iniciativa dolla naàs cara<:terlslicas da Regiio Amuiloi<:a, espocialmmte por porte tureza, porque apresontop jmto ao Banco da Amazbaia ums fmna
dos Govemadoreo Almir Gabrie~ do Pad, e Joio Capiberibe, do pansa utilizaçio doo 1'0CUl'IOI do FNO peloo oxlralivistu, que mmAmapi.
ca fcnm beM~ per eaaes recuDOS.
Fiquei muito feliz em ver a forma como o Govemador do
-A Sr" Júula Mame- Permil&-me V. Ex' um aparto?
Amspl. apresentou um programa do desenvo!vinsento que, com
A SRA. MARJNA SILVA - Coocec1o o aparto a minha
muita alegria. vi ser absorvido no discllrso do PresidenW, do seus Colega, Senackn Jánia Marise.
Ministros o de grande parte de sua comitivL Fiquei tamb6m feliz
A Sr" Júnla Mame - Sonadon Marim Silva. 10 vcr V.
em ver o Governador do Pará-- e nio sou do Partido de S. &•- Ex• ~ tribuna, fazendo uma ampla abordagem a lMPC'ito da PfO"'
discutindo, em pi. de igualdade, com a equipo do Govomo, mos- sença do Pre<idente Fomando Homiquo Cudooo na Rogílo Amatrando IUU observações O seu P"!'SA!lW!to em telaçio 1 poHiica de z&li<:a. o mais do que iaao, pontnando os fatos positivos da visita
desenvo!viinento da Amazbaia. É dosaa foona que iremos alcançar do Sua ExceUncia, qum> rumprimetú-!a pela forma c:ooma o 6tinosso desenvolvimento. ClJega de iimos ao Govemo de 'pims na ca com a qual expõe todaa u quellllles que dizem respeito aos intemio. Esta 6 a hora de discuiÍmiOI em igualdade do coodiçio.
resaos da A.mazema. Esli certa V. Ex' quando afuma- e o faz 116
Sempre tenho dito que a Ama700ia nJo 6 um !X'Ohlema pano_ em tom do conclamaçlo - que a quo1t1o da AmtzAni• nlo ell1
o Brasil; pelo c:onlririo, é sua soluçJo, podendo, iDclusivo, oer o - restrita lque!a regílo, mu envolvo todo o Brui1 o, mais do que
seu cartio de visita no Primeiro Mundo.
is!O, o mundo. Tunb6m c:oosiderei oxllemamente poeitiva a id6ia
Essa 6 uma queatlo fhndaJJY!I1tal, Sr. Presidente. Sn. Sena- do Govemo de P"'tender criar o Banco do Povo. Slo iDiciativu
dores e minha Colega Senadora, porque nio basta atender a reivin- como essa que aplaudjmos, porque as COillideramos importantes
dicações O pedidos, muitas VOZOI nascidos de tndiçio clielltolista, pano um grande segmento da sociedado, inleiramonte JIWBÍII.IÜza·
de uma poHiica afastada daa reais necessidades do povo. O mais do. Entendo que, envoredando po< osso caminho, o Presidente Ferimportante 6 ter uma orientaçio central adequada. capaz de direi- nando Henrique Cardoso teri grande Wto .o ennminbar ~
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implomenur progrunas ofetivamelllO vo!lado.

par11

u quoo-

tõe& de intetuae da gr:mdc maioria do noao povo, que JlUDCI, teve
aceuo aos moioo do procllçlo ou aoo serviçoopóbli<OO. É por isso

quo oeste aparte- o P"'tend> oorlxovo- quero rumprimolllá-ia
pola oxposiçlo quo faz aobro a importincia o, quem aabo. oa rooultadoo quo ospoumDS so,jam colhido& oa "'giJo om tu1o da platafOIIllll, du prome.uu o dos compromis100 fmoadoa ali pelo Prosidente da Repolblica.
AS" BeacdltadaSU.. -Concodo-me V.Ex'um aparte?
A SRA. MARINA SD..V A - Pois Dlo, Senadono Balodita
da SilvL
A
Beacdlta da SI.. - Eotoo ouvindo com alençlo o
prommciamonto do V. Ex'. Nlo poderia doixar do manifoatar-mo
porque rocoohoço quo V. Ex' 6 uma peasoa
cxm o
desenvolvimento da Amazônia, da Naçio como um todo e com o
que podo signil"JC&r esse desenvolvimento par11 o Pais o paill o
povo. Eo me lembmi agono do quo, na llhima viall"m quo fiZ ao
exteriir, em ·um debate do quo participei em Loadrel, havia uma
P"''"'paçio muito gnndo em ,(açao ao quo a Amazônia podo
, _ . . , - par11 o mundo. Nosaa oeuilo, Senadono. coloquoi quo
t!Dhamoa COIIIci6ncia do quo a ~ "'!""sentava ooao cbamaOO 'Julmlo do mundo11• mu que tamb6m ~tava o ealbmaso do milhões do lruileiroa o do abod-. Por isso, seria impcxtme oonciliar o dosonvolvimolllO ocooOmico da Amsz&1ica
cxm a justiça .aeial quo so devo r...., lquolo povo llo sofrido e
que tem comnõuido ca:n CAa imcnu. riqueza que U cx~te e que.
· na vmlido, tem iido colOcado quase que na marginalidade, pcxque
nlo tem rocobido •"imulo ou ineontivo por parte doa
no
aenlido de ali implemm.tlr uma poHtica cp1e possa cmciliar estes
dois in..,.aos: o dosonvolvimenlo e o direito oocial. Por isso, palavta do Prooidonte 6 poiavra do ProoidolllO; palavta do P,sidoole
sigoifica compromisso, e V. Ex'. 11011e manento, 1raz para nós o
compromisso do respoldar o Governo Federal nosaa iniciativa. Sa·
bornoa quo ht outroo selo= que, evidentc.,...te, nlo qu=m impletnr21to oeua ila., que Dio querem fin•nci•JtVlllto par& 01 pequenoa e m6dios, a fim do que pooaam investir nas oocessidados
do povo ds no-ta, do povo ds Amsz&ia. lá esllo crilicando a
iniciativa do P=idonte do criar esse Banco do Povo. Quero, jnntamente com V. Ex', fazec coro com aquolos que-., respaldando esaa inicialiva par11 que ela se tomo ~-Agradeço a V.
Ex' pelo apute que me COilCDdeu.
A SRA. MARINA SILVA- Agradeço b Seoadons lllnia
Mariso o Benedita ds Silva pelos aportes e os inCO!pO<O ao mou
prmu:nciamento.
O Sr. Scbastlio Rodla - Peonito-me V~ Ex' um aparte?
A SRA. MARINA sn..V A- Concedo o aparte ao Senador
Sebastiio Rocha.
·
O Sr. Sebutlio Rocha - Sensdora Marina Silva. fico feliz
em presenciar V. Ex' oesta tribuna. falando sobre um assunto que
coobeee tio bem. Hoje, na coodiçlo do uma das msiores pmonslidados do Amazônia, a nobre Senadono tem a sua voz ouvida e
respeitada a Dfvel de Bruil c de muDdo e, certamente. tem lDlito a
o f = em favor daquele povo da Amaz6oia. do Acre e do ootroo
Extadoo, que esllo na expectativa do uma melhoria nas suu condiÇÕOI do vida. Salldo V. Ex' e me usocio h posições defendidos
hoje o noa dias m~s. Sensibilizo-me ao v&-la citar o Amapá e
o programa de govemo que: estA sendo desenvolvido no oosso Ealado, que serviu inclusive de base,. como disse V. Ex'.a discussões
a respeito de um modelo de desenvolvimento para a Amazônia. DO
seutido de que se respeitem o homem c a llltuteza c que nlo impcçam o desenvolvimento econômíco e. sobretudo. o :social da nossa
regiio. Tem V. Ex• um Companheiro nesta luta agueui.da em favor de mclb.OtU dias para o povo da A.mazôoia. Muito otngado.
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A SRA. MARINA SILVA - Muito obripda, Sonodor Sobutil.o Rocha.
O Sr.Poclro Simon- V. Ex' mo ooacocloumaport<>?
A SRA. MARINA SILVA- Coo<:edo um aparte ao brilhmo Seoad<r Pedro Simoo.
O Sr. Pedro Simon- Vejo, com ~mita olopia o cxm ~mita
emoçlo. a (ll'OSOilÇ& do V. Ex' nolta tribuna. Em aoo plimoiro proIIUDCÍ&IIIODto ou dizia quo tinha a coovicçio absoluta do quo o Sonado viveria diu dif..-.ntea com a (ll'OSOilÇ& do V. Ex'. E pon:ebo
quo minhu palavta~ tomarlm-ao absolutamonte IO&ÍI, mais cedo
do quo 10 pod«ia imaginar. Felicito o Prooidonte Fomando Henriquo Cordooo, quando fez quoltlo da - d o V. Ex' na oua comitiva 1 Aman'lo!ia. l..oDdo noa jomais. felicito o Proàdonte For·
uando Honriquo Cordooo por 10r feito a rounilo do caf6 da manbl
com u entidades nlo-gcmmwnontais,. por saberquo V. Ex' eatava
proxDo, assim cxmo ropros<11t&nlea do outru Oltidados. Elos vimn o Prooidonte Fomando Hemiquo. aaaim como aquolca quo conbeeem a IIWIOÍill do ponaar doo Oovemadcxes, doa Senadoroo,
du en!idsdos do baDcos, doa C!lllpo>ÚriOO. etc.. Fituam coobocendo o pooaamento daquelas ontidodos quo tem a ~ Dlo
do Govomo o doa gnndos omproúrioo, mu do con;mto quo ali
estava. E a informaçlo que tive foi. a do que o Presidente Femando

Houriquo fiCOO

imP"'ssiawlo om cooboeer, om aabor, om dialopr

cxm u entidodos nlo-govomamontaia na "'giJo da Amlz&ia.
Penso quo esae fato 6 o mais importante o quem fazer justiça ao
Prosidoue Fcmmdo Ha:tticf,le pm::pe SDi que eua ~ a diJpoliçlo
do Sua Exc:cl6nciL Por isso, quondo digo que temoo do doba ter,
que Umol do procuD1" o Senhor Proàdonte Fomando Henrique. 6
pot' eae fato que ocorreu na }tm•zArri• Nlo podemol deixar que
um lll"P" do um portido ou cp>&lquer outro tente sdomar-oo do
P,sidolllo. u6a, que o cooboe<m01 o quo asbemos quo Sua Excol&lcia 6 um homem do bom. oborto ao diáloso. disposto a buscar
um gmxlo enlendimonto. E vejo quo. daquela regilo- Dlo sei se
foi do li, - saiu a noticia da criaçlo do Banco do Povo. E. cxmo
diZ muito bem 1 Senadora Benedita da Silva, "uma grande id6ia".
Que Dlo venham os editoriais doo gnndoa jamais e alguns baDcos
dobocharem e ridicularizarem. Repito: 6 uma grande id6ia. E nlo
me venbam diz« que i' Umol o Banco do BxuiL Repito: 6 uma
gmxle id6ia. Se o Pnosidemo Fomaodo Henrique ost11ançando o
Plano Solidariedade. que visa a dar força. estimulo o desenvolvimemo e, jmto com ele, aiar uma ,emidade yoltada tma o povo,
que estA no chio, 6 uma msgullica id6iL Ontem, f~quoi emoc:ionado. Tive a felicidade do ouvir um proounciamento do V. Ex'. pela
TV. no Canal 2, em que tamb6m se enoontn.vam o Betinho e outras pes.sou. A análise quo V. Ex' fez do programa da ten:a, sobro
co:no semia a tetra e vivia a malidade do 110110 Pús foi uma das
páginas msis belas a quo ji usisti O Betinbo, como IOIIfllR, saiuse magnificamelllO, mas, Dlo tenbo DODbuma dllvida, quem brilhou
c quem deu o veztladeiro sentido naquele fantútico programa foi
V. Ex'.
A SRA. MARINA SD..V A- Muito obrigada pelas pa!avxu
carimoau.
A Sr' Marluce Pinto- Pemlite-mo V. Ex' um aparte?
A SRA. MARINA LIMA - Coocedo um aparte 1 Seoadom Marluco Pinto.
A Sr' Marluce Pinto - Minha nobre Colega, como V. Ex'
sabe. estive naquelo encontto desde o inicio. no Carajú. E quando
ouvi de V. Ex' qoe os Parlamcntarcs da .Anlaz.&lla deveriam apresentar sugestões de como deved ser instalado e como !Cri. a exccuçio desSD Banco do Povo, quero dizer a V. Ex• e aosllObR. Colegas aqui pmsentcs que, nio COID() Banco do Povo. mas. no Estado que reprcsen.IO, Roraima, o ex-Governador Ottomar Pinto tinha
um programa exatam.cnte como o apresentado pelo Ptcsidente. Na
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Serra. dos Carajás~ o Presidente menciooou que seria uu1 banco,
mas que não sabia ainda como conseguiria as verbas. que seriam
destinadas a investimeutos pom empti!limos A viabilização das
pequenas empresas, a fm de que a populaçlo da Região AmmlDica nio ficasse apenas esperando pela exploaçio da madeira e do
minério. Pois fiquem certos V. Ex's de que, DOS quatro IDOS possados, em Roraima, fomn depositodos """"""' ao BIIICO do Eslado
de Roraima. O Programa chamava-se FUNDER e funcioaava da
seguinte fonna: selecionava uma CODJJ.Didade com 5, com lO pes-soas. abria a empresa- havia o SEBRAE que acompaDh.ava o tta.balho úcnico -. e o FUNDER fmanciava aa COliipl1lS de oquipomemos, a capacitaçio de recursos humaJ:IOS e até mesmo a COIDJD
de mat&ias-primas. Com isso, instalMam-so mais de 300 microemp<oSU no aosso E!lado. Entio, faço aqui este registro. pom que
os nosso& nobres Colegas saibam que roslmeole isso pode se< feito
sem a ·necessidade de grandes vetbu. Para um Estado pequeno?
como _é o nosso, que tem a mcn<r taxa pua receber o Fundo de
Participsçio doo, EsWloo, que nio tem grandes indástrias e que
cooscguiu um grande sucesso com aquele programa, scri mnito
mais salutar um programo em nível nacional. o qual todos poderemos acomponhar nio apenas a in!lalaçlo COOlO o sou desempenbo.
Tenho a certeza de que o povo sofrido da Amaz&úa, dos Estados

os quais ~sentamos c mjas dificuldades assistimos dia~a-dia,
até mesmo pelos problemas do meio ambiente, da ecologia. pelos
problomaa indlgeoas, pela Dio-eXploraçio do min&io. seit beneficiado. PambcDizD V .Ex• c digo que, cada vez mais, me simo bonmda com a presença das mulheres nesta Casa. Tenho a certCza de
que nio s6 os porlamentares da Amm~Dia, como do Sul, do Sudoeste, do NO<desto vio colabotu com o desenvolvimento daquela
Região, que considero ser a soluçlo pom o aosso Pais.
Muito obrigads.
_
A SRA. MARINA SB..VA - Agradeço a V. Ex" pelo aparte, e incorporo-o ao meu proou.ociamcnto.
O Sr~José9ianco- Permite-me V.Ex•umaparte?
A SRA. MARINA SB..VA- Cooeedo o aparte ao iluSeuador do Estado de Roodônia, pom que tamb6m possa partilhar
das nossas preocupações COOl a Amm~Dia.
O Sr. José Blanc:o -Senadora Marina Silva, eu gostaria de
registrnr que lalllb6m tive oportunidade de participar daqlele oncoo.tro com os S:rs.. Govemadores da Regiio A mazfmica e com en...
tidadcs nio govemarnenuis ao qual Sua Excclencia, o Seuha- Presidente da República. deu-nos a hoon de compsrooer. OnnJrimento V. Ex• pela maneira clara, objetiva com que registra a presença do Presidente Jl3. nossa Região. Entendo que foi muitbsimo
importante para a Ama.zônia. a presença do Senhor Presidente e da
sua oomitiva. Cetta.meDtc, espctivamos um pooco mais de objetividade. de defurição mais clam de prognimas. Mesmo assim. a
presença do Presidente da República e da sua caniliva na Amubnia - repito- foi de muita importincis. Ao contrúio de V. Ex".
não nasci na Amazônia. DUlS li vivo, com tmita homa. hi 21 anos.
Posso. p::ntanto, testemunhar que outros Presidentes da República
tam.b.sm já visitaram o Norte e fiZ#1liD. promessas que lamentavelmente nio fOllllll cumj>ridas. Cotrobmmdo, fazendo puceria e se-guindo os passos de v. Ex•, pr<tendo muito brovememo JroPOl"
aos nossos Colegas do Senado Federal e da Cimara dos Deputados um debate maior, mais profundo. a respeito dos nossos problomas. pom que nio se ateubam apenas, à passagem do Presidente.
aos <liscl=o>. Vamos busear soluções pomos problcmaa da Amaz&ria. E. no meu eotender, devemos discutir a Amaz.ônia, partindo
da Amazônia. Proteodo JKOPOI", no múimo 116 a próxima ser:oana.
a criaçlo de um fórum pom debatermos os aossos problcm.u. par·
lindo da Amazônia e chegando em Bmsllia. Agmdeço a V. Ex"
pel? a~ que me concedeu e parabenizo-a pela maneira clllla e
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concisa com que expôs a ~ do Prcsideutc da República na
região Amszônica. Muito obrigado.
A SRA. MARINA SB..VA - Agn.deço a V. Ex" pelo
aparte.

O Sr.Eduardo SupUcy- V.Ex"mepenniteumaparte?
Poço pem>issio à Mesa pom conceder um aparte ao Uder
do meu Partido. o Senador Edwdo SUplicy.
O SR. PRESIDENTE (Antooio Carloa Valadaros)- Permisaio ooocedids. Goltaria apenas <p~e V. Ex". obse<vando oRegimento, enceause com l:evidade o seu discurso.
Muito obrigado
O Sr. Eduanlo SupUcy - Senadora Marina Silva, cump:imento V. Ex• pela forma como expõe o encontro dos diversos GovemacL:rcs, Prefeitos. inchlsive Jorge V uma. de Boa Vista. de org•nizações nio-govemamentais com O Presidente da Rcpóblica.
Na oportunidade, foram coloeadaa as "'ivindic:ações e a problemá.
tica da AmazôniL Considero extremamente im.port.ame o fato de
ter V. Ex' acomp111b•do esses encontros c pocundo? de fama
objetiva, resguardando sua disnidade de representante do PT no
Senado Federal. um partido de oposiçio. oeguindo cada puso do
que era tnlado pelo Presidente da Rcpúblk:a. O debate sobro o
BIIICO ilo Povo é in""""sanle. Em alguns paises, como Banala·
desh, essa id6ia frutificou. possibilitando a muitas pessoas a reali~
zaçio de pequenas iniciativa& e e:z:npmendimentos. Essa idéia. que j6 vem. seDdo objeto de CODSidcmçi.o em diversos ODtros lugares.
está sendo analisada por alguns prefeitos do Partido dos Trabalhadores. Em P<>10 Alegre, cogita-se um banco IIU1DÍcÍpal para fmanciar pequeoos empreendimentos, possibiliw- que pessoas levantem
eqristimos de pequenas quantias. como a de cinco mil n:ais.
Essa i<Wa merece ser e!lndada em profundidade. Pennita'me concluir, Senadora Marina Silva, dizen<'o que. no horário da Lidenmç-. do Partido dos TrabalhadOres, eu gostaria de mgistrar a visita
realizada boje pelo Govemado< de Brasilia, Cristovam Bum:que,
ao Presidente do Senado Fedem!. Senador José Samey. e ao Prosidenle da c.lmaia doa Deputados. Lu!s Eduardo. Na oportunidade,
S. Ex• ~ a import.lncia de haver maior intcraçlo entre o
Govemo do Distrito Federal e o Coogrcsso Naciooal. para que se
possa t:uscar maior autonomia política e fmanccim pam. o Distrito
Federal. O Governador Cristovam BuaiqUC gostaris tra= esse
tema ao debate de todos os senboros Senadores. Pedin-me o Sena·
dor CootiDbo Jorge que cu faluse a V. Ex•- S. Ex• foi submetido
a uma ciiurgia - que, por esaa IUJ:o, nio pôde compam:er para
aparte!-la. embora desejasse faz6.lo, até poique tamblim acompa.
~ nbru a viagem do PresideDtc Femando Heurique Cardoso.
A SRA. MARINA SB..VA - Muito obrigado, Senador
Edwudo Suplicy. Muito ainda haveria a dizer com relação a essa
visita, da qual participei juDtamellle com vários )>arlamontares da
Amazônia. Tenho certeza de que os parlamentares que nio participomm do euoonlro tiveram algum impedimento, até de otdem pessool. para nio faz6.lo.
Aproveito, j!. que nio pso finalizar. psra fa= uma ob=vaçio: a idG11. do Bauco do Povo 6 muito boL Temos que tnlti-la
de maneira especial. tal como aquela históri& seguodo a qual um
Pài recebeu um telegrama que dizia: 'Pai. me manda dinheiro! Teu
fllho Joio". O pai. raivoso. olhou o telegrama e disse pam. a esposa: 11 Mu isso 6 maneira desse menino áizet? ''Pai. me mmda diDheiro! Teu filho Iolo11• A esposa. argumentando que a entonaÇio
era difeta1tc, respa:ldcu: "Nio' assim. É assim: "Pai-. Me manda
dinheiro.-Tcu ftlho.Joio.11
A i<Wa do BIIICO do Povo é boa. Vamos lt.la como a mãe
leu o telegrama do filho Joio.
O Sr. Nabor Júnior - Pemlite-me V. Ex" um breve aparte,

nobre Seriadcxa MariDa Silva?
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A SRA. MARINA SD..VA- N8o sei se ainda dispoobo de mesa e disaJ.tir es&c tema. Vamos discutir c. privil6giol. V liDOS
fazer u CXl'lleÇÕCS. Vamos verifJC&t os DJlmcrol. da Pmvid!ocia.
tempo, nobno Senado< Nabor Júnio<.
.
Foi por isso que flZCDlOI acpi. no dia 9 de março, um Rlqlle()SR. PRESIDENTE (Alllooio Clrloo Valadamo)- A no. rimonto ao Ministro da Providlncia, aolicitando que iDfOIDIO ao
Imo ondon. ji ultnpossou o seu tempo em 15 miDutoo.
Lamentavelmente. neuhum aparte pode ser mais ccuccdido. Scuado Fodenl, 1 Naçlo, aoo trlbalhadoros e apoooDiadco a radioA SRA. MARINA Sll..V A- Podo ser ooocodido, Semd<r grafl& da Provid!n<:ia Social ao BraoiL At6 boje, aio n>eebi reopoo. ta. At6 boje, o MiDist6rio da Provi~ncia uJo ~ a um s6
Nabor JWrio<.
() Sr. Nabor ]6olor -Associo-mo is oportunas poiaviU item que o Senado Fcdealoocamiohou pua que pud6tiCDY'" v<ride V. E>:', que rolata sua participaçio oo enconlro ...tizado na ci- ficar .. a Provi~ncia 6 viável ou nio. Quoremoo abrir aquela caidade do Manauo, com a - d o Prosidomo da Repolblica, Go- xa pma, porque oo o6meros, na voroado, nio t6n refletido a roaJi.. ·
vcrna&xca da Rcgilo o Parlamentara. Inf..Ji:nnerle, Dlo tive dade com que o Púlse defrom.a neste mommto.
No mo posado, o ex-Ministro S6rgio Cutolo afirmou o seopcrtmidado do COIIIJ'Ol'OC«, mu ,.; que V. Ex'~ conclignomellfo DOIIO Eatado. Eu ptaria que 01 problemas que hoje guinte:
estio atligindo o Acro, que slo problomu muito pvoo, f011<1111
colocadoa ao PresidoDIO da Repóblica pelo Sr. Govoroad<r do Es"Felizmente, can o resultado do ccmbl.te à sooe-tado, Orleir Camoli, pua que Sua Exoo~acia possa, -m.onte,
goçio, b mudes, aoo deovioo • i C<XIIlpçio, • Provid&tajJdar noao Eatado na suponçio desau dificuldadoa que iDfolizcia ea"- com um su.peri.vit de 17 bilhõel."
meulÕ exiltein por lL
- A SRA. MARINA Sll..VA- Muito obrigada, Senado< NaA impoeasa noticiou.
borJúnio<.
No imcio deste ano, uma nova infouna.çlo: "A Pmvid&lcia
Concluinào, Sr. Preaidemc, a id6ia 6 boa. Se jf. cxiato cm tem um supeúvil de 1 bilhlo c 700 milhões".
outros poúcs o 116 mesmo oo nosao Pais, pois que digamoo da aoÉ comum lle$fe Pás oo ministros afirmamn que a Provid&tguinte forma: a id6ia 6 boo, ji M juri.oprud&lci.o, inclusivo ji esú cia Social esú falida. Quomoos saber por que ela esti falida e
dando corto. Se ainda uJo existe, a id6ia 6 bOI e podo vir a dar cor- quais sio oo roopoosivoi:s por osaa f~DCia. A Provid6ncia Social
to, desde que ooa exf<reemoo pua i:slo.
nio pertence ao Govemo nem ao miniJtro que, eventuahneu.te,
Sr. Presidente, Sr's o SIL Seoado<N. .,.... forma do fazer ocupa o referido cargo: ola pcdA:IlCO aoc IIal>albadaoo, i sociedapolítiCI., nio valo o exclusivismo. uio valo o querer fazer per CODta de, aOI
propr;a. Nmgu6m consegue governar este Pú• som o· diilogo,
Sr. Proaidente, S .... o S11. Sonadoros, o Ministro Roinbold
principGDente com a sociedade.
Slefbaoes parece realmeote um pouco doscoolrolado. S. Ex' tem
A prosença do Govemado< do Distrito Fcdeal jJDio aoo CCJOCOdido algumas ootrevi&lal que c:ettamonte nio [azom o porfd
PresideDios da Cimua dco Dejluladco o do Senado Fedcol, pedin- do Ministro do Ealado de um Goveroo que rooonheço lesftimo,
do çoio para. o seu Governo, 6 sinal de novm tempol.
polqUfl foi apovado pelas umu; um Govemo que tem um PresiA figuu. do Presidente da Repóblica 6 uma instillliçio e, dente legitimado pelas umas, como o6o todos oqu~ Senadoroo da
como tal, nio pode ser Jrivllilada.
Rwóblica. Nlo exi:ste oeobum Senador billoico ..... Cua. FolizPortanlo, Senador Pedro Simoo, em IIODIC do que i flgDIII moDIO, a figura do Senador bi&lico foi banida, e todos D6s aqui.,..
do Presidellle da Repóblica devom ter aoouo todas as COD"elliOS do tamoolegitimados pelas umas do oooao eleitorado, que DO$ elegeu
pensamento deste Pais que possam levar as suas Rlgestões, ~ uma para defeodermoo os Eatados e a Federaçio.
proposta muito intc~te. Fiquei muito feliz de ver--u entidades
O minístro esci muilo preo(:upldo coai a -qucstlo que tem
nio-govern•men••is participando c ofereoendo alternativas pua a sido lovlllllada, uJo s6 por mim. mas por virioo Pl~Ilamootaros e
potitica de desenvolvimeDio da Ama7.0aia.
pela i.mp:ena em gcnl. som sua aposollladoria.
Era o que eu linha a clizer, Sr. Prosideoto. (Muito bem!)
E>:o -i:sta i Folha do S. P•lo: "Stephaoes admite~
seo.tadoria
precoce". Recoabece que se aposentou com 22 IDOI de
Duronk o discw:so da sr- Mtuina Silva, o Sr.
Teotonio Vilela Fillro, J•Vice-Presit:knu deim a codet- S«Viço, como ~ tamb6m 01 outros meiol c artificial Je..
ro da presidência. que é OCMpada peW Sr. antôni.o Qu. gais cp1e iDccq:1orou à sua aposeo••doria para totaliDr os 34 11101
de serviço."
los Valadares, Suplente tU Secrea:fria..
Isso nlo ~mais segredo. S. &• teve a ooo.tagcm. em dobro,
A SRA. .JÚN]A MARISE - Sr. PrósideDte, poço a polavra de f6rias e liceoça-pofmio uJo gozacias. Foi DOJDeado, em 1963,
comoL!der.
pua a Profeintn de CUrilibo. Sois IJlOI depois, em 1969, foi coloO SR. PRESIDENTE (Anlo!UoCadoo Valadares)- V.&• cado i clispoaiçio do Ministáio da Agricultura. E>:o maK> do 1975,
tem o tempo de=lado pelo RegimeDto Interno pua falar como COilJOguiu sor colocado i clispoaiçio do dois Minist6rioo: o da P,..
L!der.
.
vid&>cia e o da EàJcaçlo o Cultwa.Isao ootre 1974 o 1975.
A SRA. .JÚN]A MARISE (PDT-MG. Como Llder. Som
Em 1978, otxeve licença pua. a sua nmpnh• a Deputado
rovisio da otadc.n.) - Sr. Prosidente, SR"s. e Srs. Sonadoroo, devo Fodoral. A partir do março do 1981 a~ 31 do março do 1983, foi
clizer, com aboolutaiiallqililidado, que at6 C<llllpiOCDdo o ·compor- colocado i clispoaiçio da Socrotaria do Eatado da Agricultwa. E>:o
tamento tenso e descon""lado do Ministro da Providlacia. S. Ex' 1983, obteve Iioeoça pua exeroor..,. nw>dato. AposeDIOU-ao em
está boje poegaodo uma rofoana que o PW todo rojeita.
II do clozembro de 1985. Pottaoto, 22 aoos do serviço. Isso depois
Uma pesquisa da Daa.Folha demcmtra q1e
de 70% de tornar-selimcionúio, som COIICUDO, da Profeiblla do CUrilibo.
dos brasileiros rejeitam a i:efa:ma da Previd&lcia. tefODD& esta que
Pua completar a sua aposeatadoria. o ministro iu:otpotou
altera o rojdjaoo dos cidadios, altera o Pás, alten todos oo $0g- 4 oooa, 7 o TI dW de sorviçoo ao &&cito, ou soja, o tempo
moDIOI da DOSsa sociedade.
de ..rviço mililar. Inco<porou, ainda, 3 aooo e 8 ,..... como aluno
Todas is vezes que ab:xdo este usunro, tcoho manifestado, da Escola T6aúca Fodenl do Par&DL Admite que utiiiz.oo des,..
cem absoluta :rcspomabilidade. a DOQC'sjdtde de discutimlol a ortillcioo e clispoaitivos legais pua incolpori-loo como tempo de
questlo da Provid6acia. Nós, do PDT, aio aos
a ,...... 1 serviço. Ainda incorporou os 2 anos que prestou seni.ços no Mi.
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Dist&io da Agricultura c o tempo cm que pestou serviços ao ao.. dade. JamaiJ percorri o caminho da leviandade. jamais discuti sem
dad,os e jamais aceitei a condiçio de denegrir oo. _denunciar sem
vemo do Paraná: 1 ano c 6 meses.
O documento do Departamento do Pessoal da Prefeimm de que pud&semos ter as provas necessárias -palã ItOS dirfgirmos oooQuiliba msta o seguinte: " O funciotWio ReúJbold StepbaDCs é ttaa honra e a dignidadcdequemquerque seja.
integrante da classe de ecooomislas, lotado no Depait.amcnto da
Quem pode falar do meu mandato de Senadom sio aqueles
Fazenda. contando. para todos os efeitos legais, com o tempo de que me elegeram: os mineiros que me ttruxeram para esta Casa,
setViço de 22 anos, 2 meses e 7:1 dias. Coosidmondo inCOIJ'Ot'Çio cujas pesquisas, em meu Esta®, revelam que cetta.mcote contido f6rias, licença-~o e ainda, pm. efeito do aposemadoria e nuam satisfeitos por terem D.o Senado Federal a primeifa mulher
eleita por MiDas Gerais.
disponibilidades, o tempo do 12 anoo, 4 moses o 17 dias. Do
do com a Lei D 0 5.975, i.ncorporou o tempo de serviço militar, no
Por isso, mais uma vez, digo que Dio desejo p::.lemizar nesGovcmo Federal. DO Govemo Ea:tadual e ainda como aluno da Es- te campo, mas cotJ:tpl'CCndo a sua situação, oeste momento, porque
cola T6cnica."
est.j, pmgando uma reforma que o País rejeita, esti pregando Uma
O que IIC!wms?Temoo aqui umaSI!m!la do Trit.mal do Coo- reforma que os tiabaihador'ea: rejeitaril. que os servidore$ públicos
tas da Uniio, a SúJmda do TClJ n• 96176. Veja bom o que diz, Sena· rejeitam. que os profeSSOR:S rejeitam. enfun. que a sociedade rejeicb: Pedro Simoo: ''Coola-oo, pua todoa oo efeitos, cano tempo de ta e s6 o ministro deaeja.
Apreseotaiemos sugestões e alternativas, porque teiDOS a
serviço polblico. o p<dodo do tmbaho pmiado na qualidado de akmo
apm>Wz em eooola polblica profissiooa1, deado quo bajo vinculo em- responsabilidade de diswtir a PrevidSoc:ia com seriedade. Dentro
dessa linha. aceitae:mos discutir com o Presidente e com o Minispogallcio. rittibuiçio poc:unWia 1 """" do Orçamento." -- Nesta qucstio da n:foaoa da Previdencia, nio estamos dis· tério da Previd&cia. Conheço S. Exa porque aqui convivi quatro
cutindo DCDl queotionando 05 ortil!cios legais oo, quem sabe, at6 anos com o Presidente Fernando Henrique. Sei da sua vocação deum tanto quanto nebulosos, como esse pedodo na e3COla, que con- mocritica, porque foi S. Ex• também um dos instrumentos da luta
tou pm. incolporar i sua aposentadoria o tcmpo do aluno da·Esco- democmiica em riõiso Pais. Sei do seu respeito aos mandatos pola na~ica Fodaal. Mas o que csiAil:IOO discutindo é: sem 6tico, puW.., como também do "" respeito às manifestações do Conseri moru pm. um Ministro do Estado que está defendendo a ..... 8"'550 NacionaL
fonoa da Previd&lcia. que se aposentou aos 46 anos de idade. queQueremos. nessa hma em que se discute a refonna da Previ:mr c.JlC os trabalbadces deste Pais se aposentem no mínimo cOni -dência, mais uma Vez. Cxigir que o Miliis~rio da Previdência preste 05 devidos esclarecimentos ao Senado Federal e A Nação, con65 anos do idade?
Ele nio aceita a poosibilidado de uma professam primária, foone solicitado através do n:quorimento do infonnações que cnde 1o grau ou de 'r grau, que trabalha 2S anos no magistério. nas caminh!U!Jos à Mesa no dia 9 de março e ruja resposta ainda nio
escolas - sejam escolas rurais, ~niçipais -, dedicando sua vida chegou a esta Casa.
nio apcm.s dentro da sala de aula, mas fom dela, ACducaçiO daa
Esperamos que o Sr. Ministto faça uma radiogmfm da realinossas crianças, contar o tempo de serviço de 2S anos. Elas nio dade da Previdencia Scx:ial para que, enfio, possamos discuti-la.
cootam sequer um dia, um m&. muito menos o tempo 4J1e passa- Vamos conbecer os DÚmeros, vamos conhecer quem são os_sonemm nos bancos escoW.. no "" aJRDdiudo pm. formoçio cdu· gadorcs da Previdência, vamos coohecer quem estA fnwdando a
~vido!ncia. Os tmbalhadorcs - que hoje eslio aqui em !iente ao
cacional daa nossas crianças.
O ministro quer,:mvcr tudo isso, quer acabar com a aposen- Congresso Nacional - estio a exigir um corilbate duro à conuptadoria das JXOfessoras. O ministro quer mexer ca:n a aposenf.ado.. çio. à fraude na Previdência e. mais que isso, que nio se faça uma
ria do tn.balh&dor do campo. Este:, sim. oio vai contar tempo ne-- refoona de forma impositiva., de cima para. baixo, como pr-etende o
nhnm de escola, porque sequer teve o direito de passar po< ela. O Sr. Ministro.
miDistro quer acabar com essas aposentadcrias; ele que reconhece
O Sr. ArliDdo Porto- Pemlite V. Ex' um aparte, Senadom
que se aposelltoo cedo, aos 46 anos de idade, que ,.,.,.,W,ccc que lá Júnia Marisc?
na Prefciblm do CUritiba tmbalhoo pouco - porque dos 22 anos
A SRA. JÚNlA MARISE - Com muito prazer, SenBdor
contados na Prefeituia de Cuiitiba estio incmpomdos outros tantos Arlindo Porto.
anos aos quais passou pelos outros ministbios.
O Sr. Arlindo Porto- Senadora Júo.ia Marise, gostaria de

=·

Sr. Presidente, nio vou polemizar com o Sr. Ministro. Nio lamentar a entrevista do Sr. Ministro da Previdência. Em Minas
vejo nele sequer CODdi.ções para qucstioo.u o meu mandato de Se- Gerais. chegou a noticia de que S. Exa concedeu uma entrevista à
nadam da Repolblica. Tenho feito a minha COITCinl politica, desde imprensa do PliilUlá, dizendo até da possibilidade do n:ntlncia do
o tempo de Vereadon em Belo Horizoo.te, onde fui a mais votada; mandato de V. Exa. Nó~ mineiros. lamentamos que issO tenha
Deputada Estadual mais votada. Deputada Fcdoml com cem mil - acontecido, porque a hisl6rla registra um passado que nio merece
votos, Vice-Govemadom de Estado e Senadom da Repolblica. de- ser relembrado como vitória, um passado que denigre a -imagem
fendendo, nas ruas o nas praçaa polblicas. a sociedade, brigando nossa, de brasileiros~ que detmDinamos cada vez mais a democrapela democracia. mvindicando democtacia e liberdade pm. O DOS· cia como pouto de partida. A época do cassação de mandato já
so Pala. Enquanto, quem sabe, elo fRSIOO, suboetvicntemente, ser- acaboo. e a domocncia s6 sem fOI'te quando for n:speilada. quando
viços ao Oovem.o FederaL. Portanto. Dia Ibe dou o direito de qU.es~ -oS direitos dos cidadi.os forem respeitados, quando a convivência
tiooar o meu mandato de Senadon:. Nio tive. como o Sr. Ministro, -possa -acoo.lecCr mesmo nas divergências de opiniões e nas divera opommidade do trabalbar nos serviços polblicos. convidado para géncias parti<ürias. Ttago Dilo apenas a minha solidariedade, laexercer as suas funções. TCDb.o tido oportunidade de exercer as mentando a entrcvista do Sr. Ministro~ mas ta~m o meu testeminhas funções com a legitimidade daa umas. e aqui estou no munho do pessado, da luta, do respeito e da comgcm do V. Ex• e
compromisso sério, iosponsável. de dar a minha contribuição ao daa vil6rias que conseguiu galgar: fomm vitórias politicas, partidáPús na discussio de uma queslio que, hoje, é uma daa mais im- rias e, principalmcn1c, vitórias domoctálicas. Essa manifestação
portantes para a vida naciooal.
infeliz do Sr. MinistrO nio abalará V. Ex'; muito pelo contrário Tenho tido a oportunidade - e os que aqui cqnviveram. c.o-- _ teol!Q certeza-. fortalcceri. V. Ex• e _dar-IQe-á mais disposição para
migo, nestes quatro anos, tem esta certeza- de discutir com scrie- que .defenda os. intere.s:ses dos mineiros que l'eprCsentamos e tam-
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b&n o interesse de todos os bnsileiros. O p:JVO, neste mOiilmito,
espora do nós, Parlamentues do Ccogrosso Nociooal, llilndos fir.
DlC$. de apoio c de solidariedade a tudo o que for im:pcrtmlc, prin·
cipalmcnte a expectativa de c:pc u refomlU da Coostituiçlo J'OI"'
sam acomccer c que jamais v d-emos em detrimento da nona CODI·
ciência ou em desrespeito ao cidadio l:ruileiro. t "nwml!ID'IOI, 1im.
mas fiCa. sobetudo, a nona soliduiedado e o nouo apoio. Muito
obrigodo.
O SR. PRESIDENTE (Anlolúo Car1oo Valadarea)(P....,..
do"""" a campainh•)- Oolltaria do infoanar l nolmo oradon quo o
""' tompo ji osli osJIOiado o que aiDda ootlo inlcriloo doze ondores. AI6m do mais, osli COilVocada uma aooslo do Coogroaso Na·
cioaaJ pua ls 18 bons. Por isso, pediria quo V. Ex' alroviuso o
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que o IOU prommci&merlto aeja bnvo, muito embcxa todo o
tempo ~egimcmtal t~~mja a lU& dispnsiçlo. haja vilta 01 doze CJl'ldo..
res inaerltos o, dopod, a aoaslo do Coogroaso Naciooal mm:ada

IDOI

pua u 18b. Agradeço a V.l!x'.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB.PA. Como Lldor. Pronuncia o ooguimo c!Uamo. Som revido do orado<)- Sr. Presidoote, 1amonto quo V. Ex" ebamo apouu a atençio desta Lidonnça. DO
uaodapalavtL
TO<ia que falar obrigata'iamont bojo pcrquo tntarei da via·
gem do Pnllidente Femando Hemique Cudolo l Amrllni•, tema
tamb6m do dUamo da..,... Sonadono Marina SilvL Quero CÜ2lo<
que tive a alogria o o pnl1lf do tamb6m oor convidado polo Preaidonlo pua ir l Ama"""iL
Pui no moomo avilo quo Sua Excel&lcia 1116 C.uajú. IJu.
1Uie a viagem o Senhot' Pmaidcnte teve a pntiloza do DDI coo.vidar paa a .,. cabiDo e, durante baata!U tompo, pudemos COGVor·
ur, de monoim leal o fnDca,"' pr6pcio, o Sonadór Coutinbo 10111"
• mais l16o Doputadoo Fedonia polo Estodo do Pari.
O que toDbo <lito aqui oobro o PiaDO EcooOmico o u quostllol quo teiDOI poananon......,ntc oofoeado oobro a Ainaz6nia pudcnm ICI' abcxdadu na coa.vcna mantida com o Scnbor Praidea.te da ROpdbli<:a.
EntmlalliO, uio tenho a mesma alogria da Senadora Marina
SilvL Pua n6a, _..... e, aaoditD tamb6m pua o povo da
Anlaz&lia, aeio quo a viaita do Presidente da Ropibli<:a trouxe
uma ceda fmstnçio. Nlo foi o quo olplrivamos. Ao cbogsr a Ca·
_rajú, uma iDsdDcia irolada, um Ollado douoro do Estado do Pad,
aumimol ao Praidenlo ao Jatlr DWDI mesa. Ao aeu lado eavam nove pemadci'es doe elt&dos da A.mazônia e os eeua miJlis..
trol, exoeto a Govemadora RoleaDa SUMy, ~va-a o vioeGovomadoo-. O Presidonlo falou durante lougo tompo, om seguida
falaiam 01 nove Govemadores. e a mm.iio foi encarada par SUa
Excel&cia.
.
O quo pm:ebomos clarameDo 6 que a visita do Prelidolll.o
F......OO Homiquo Cardooo 1 Ainaz6nia uio foi nada mais do que
uma allisfaçlo ao grupo doo palies mais ricoo do mundo, ao G-7.
A voz do Presidente on oomplotamr:Dte dif....,te da voz doo Govemadoros, o a pl'6pria carta, usinada poloa DOVe GovODIIdores
da A Dllrfmi•, era completamente dif«ent.o dos disamos ~e eles

seucli=mlo.
A SRA.. JÚNIA MARISE - Agradeço o aparto do no1:n
Sonadór Arlindo Porto, meu COGI«dDoo, quo c:hoga a Olla Cua
depois do uma 1Iajot6ria brilhanlo pola vida pibli<:a: Prefeito Municipal da oidado do Patos do Minas o VJCOoOovmwl<r.
V. l!x' eortamonte tamb6m tem tido a oportunidade do, DO
coov(vio com oa :mineiros, ~eotir de perto a pcçlex.idadc e a indignaçio com rellçlo a essa prop:ma do ref'CXlll& da Pnwiclencia.
V. Ex• enseja acpi um momento de grmdo ''mineiridldo".
Sompm digo quo estou aoootumada aos snodoa dosafios. :U. ..,..
frenloi DO regjmo autoritirio lodoo os ombstcs.l frente daa sraudes
mobilizaçõos quo tulizamos em DOSA capilal. quando sril'vamos
contra 01 atos instituciooail, cootra u cantçõoe do mmdato c pela
libotdado.
Hl uma quostio nebulosa com reloçlo a qual<U acooaoJha.
ria o-ministro a jUstiflCU'-se perante o Pals: neua sua aposentadoria, bi aqui ll:fs aoos e alguns .,.,_ como aluDO da Escola T6cnicaFodolal. Creio' que '"""ta do uma quostio muito nebulosa.
O jomalista Jlnio do Freitas, que tamb6m foi, do uma fonoa
dcscort&, sobincalhodo polo minisoro, ebamou bojo a atcnçlo ou.tomonte pua osso filO. E ooocluo. regisballdo .,.U esso pooto do
artigo do jomalista:
''Nio 6 vozdado, portanto, quo a aposouradcr;a do Roinbold
Stej:ilanes esteja 6tica, mont o logalmonte CO!l'Oia, ,. prestou 110<·
viços à Prefeitura do Cmitiba per monos do quatto aooa o per apenas wtros dos oito anos em miDist&ioa e, sol:l:eludo, se eovolve
suspeita acuDDiaçio do dispooibilidados o R'm""'Çio osoolar IIIOIIIICO apmo!Uramnaquolammilo.
ainda por ser comprovada.''
A c:uta viaava aponu a uma allisfaçlo l oeooomia Enf<Ddo quo o ministro elevo infoanar iuo 1 Noçio; uio a volvida do l!lliDdo, algo que apoiamoo o com a qual ostamoa do
mim. mas aos trabalbadoroa, aos apooontaOOI, 1 ÍDipl'<ll&l, pua acordo tamb6m. Os OIJl'Oll"'l, pai,.. do 0.7, estio mais preoou·
que, efetivamente. possa se aedcnciar a promover uma refama da padoo com a quootJo amhiontal, qual ooja, com a prosavaçlo daa
..,.. indigouu muito mais do quo todos n6a. Ponao aor oxtr<maPre~ncia; refonna que coofliCa direiiOS e garantias a se impot
aos IIabalbadoros. S. l!x' ji uio p-ocisa mais da rofouoa. pois ji molll.o vilido osao aapooto da reuniio o estou do ploDO aoordo que
osli aposentado aos 46 aoos o ji incaporou' mdo.
o Presidente deva atidar seriamente da quootlo do desenvolvimenMas OS tiabaJbodores do campo, U DOIIU professoras, OS to auto-sustentado.
nossos servidol"es, estes sim, estio preeiaaDdo do oóo. E somos
Mu, a par disso, bi que so VU" a Ainaz6nia da vida roa!. bi
nóo, DO Congresso Naciooal, que temos a l'Oipoos&bilidado do que soVO< a difiouldado do povo. E oobro isto uio ao falou abaolnouvi-los o discutir a refOIDI& da Previd&lcia Social quo, eortamoo· t.amaltc uada, dopoii do uma reuniJo em quo ningu6m falou, a uio
te, iiá dofmir a vida do cada cidlliio deste Pa!L
- o Presidente o os nobroa Govomldom, dopoia de uma reuniJo
Era o que eu tieba a dizac, Sr. Prosidootc. (Mum bomi.Palmu)
em quo dozonaa o dozenu do pnofoilos o voreadorel que quiseram
O SR. AD EMIR ANDRADE- Sr. Presidoote, poço a pala- ter aceao a ela eram nwistadol como Mndidol na eotrada da
vra como Lide<.
Co~ Valo do Rio Doce. Passaram polas maiores bumilba·
O SR. PRESIDENTE (Attooio Car1oa Valadares)- Anita ÇÕOI pua cbogsr at6 osra reuniio, simplesmente paa ven:m o Pre·
do concodor a palavra a V. Ex', gostaria do lembd-lo quo, do ICO<· sidoote da Ropllblica.
do com o art. 14 do Regimento Intemo do Souado Fodotal, os Lf.
O que sentimos 6 ~e a 00111. realidade CODCI'eta nlo foi
dores t&n dáoito a falar per vinte miuutos. ap6o a Onlom do Dia, atingida. No flll&i da mmiio, com rolaçio a osss bisl6ria do "Ban·
com JnferSocia sobre os ora.d.orcs inscrito..
co do Povo", o que o Presidente da Ropiblica foz foi um tooso
Trago esta lombrança 1 Cua porque uio so IIa1a do um pri· discurso abotdando virias C<llllidenç&s. dentte u quais aquela
vil6gio. mas de uma prenogativa mgimental concedida ao Lkler de -com relaçlo ao SEBRAE- Serviço do Apoio 1 Miao o Pequena .
Partido. Dispõe V. Ex" da palavn per vinte minutos. mas ospom· E - -, Wzondo quo aquele 6rglo dovO<ia fazec monco propa·
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Puece que o Govemado!' Dante de Oliveira es"- apesenganda e agir mais, porque 16 uma entidade que tem muito dinheiro
- e Sua ExcelBncia falou em USS3SO m.ilbõea por mo. Em vez de tmdo uma soluçio nova. de melhoria da elt.nda que vai at6 Porto
fuerpropaganda, ease 6r;lo deveria fuDdar o ''Banco do Povo''.
Velho para, attavM do Rio Madeira, li """ confma do interior do
O Senhor Presidente da República nio eofalizou a idma da .Amazolw, lovar-10 a mercadoria e a procllçio agdcola do CentrocriaçJo do banco do povo, mas IIÍm a id6ia do pepr o dinheiro do Ooate al6 a Europa. Nio ao diaso D&da a tespoilo di!IIO, nio havenSEBRAE pua fazer o banco do povo. E estou do pleno oc«do do uma 1lnica palavra do Presidente abordando caso problema.
No dia seguinte estive no muniápio de Xinguara. B, no dia
ca:n isso. Penso que realmente o SEBRAB só sabe fazer propa~
aotericr, haviam sido morloiJ seis colooos. seis trabalhadores mraia
pnda D& televislo, só sabe gasur dinheiro póblico com
da, mas no concreto o SEBRAE oio r<aliza, nio facilita a vida do assasllill&doo por causa desta luta fDlricida pela IeDa na nosaa
microomp<esirio, razio do ...-deste organismo fedonl, quando hl A !DizArtia E eue tema da luta pela terra nio ~ nenhuma
· palavra II&QIIOlo encontro. Nenhum teCU1'IO sequer foi prometido
tanto recurso pua aer aplieado.
Pucc:e quo essa biJtória do discurso do Presidente topercU- para a quostio da refooma agrúia oo pua o INCRA molhonr os
tiu pua IUrgir a sua afumaçio de quo vai ser aiado um ''Banc:o do asaontamontoa quo foram foiloa al6 bojo.
Povo". id6ia com a qual estamos de pleno e absoluto accxdo. Mas
Do fon:na que easa. visita, pua DÓS, foi uma ~atisfaçio ao
as rciviudicaçõcs feitas pelos nossos govcmadores nlo fon.m sc- Grupo 0·7 e ac:. ambientalistas intemaciooaiJ, mas nlo uma visita
qu..- comontadaa pelo Prollidonte da Ropób!ica, nem a quollllo daa pua tii.Zm' o desenvolvimemo, paill tuzer a melhoria de vida ao
integrações do tnmporte, da energia o do nOMO doaenvolvimonto povo que bojo vive naquela tem..
O Sr.Scbutlio Rocha- V.Ex' mo peanite um aparto?
regioÔal, unii>do-so i vida do povo da regilo. !1110 nio foi aoquor
comcm11do. Ac:bnito c cmsidero coaeiO que teDbam sido diJcuti.
O SR. ADEMIR ANDRADE- Ouço V. Ex' com PIO=
du u questões i.odlgcna, ambiental o do deaeo.volvimento autoO Sr. Scbutlio Roduo- SOD&dor Adomir Andado, al6m
susle%Jtldo, mu uL) se tocou em nada que diuesse :respeito .llUJ. da impotl1ncia do V. Ex' abordar temas quo eonhoce l1o bem, teDOCCSIÍdadc, naquilo que malmentc pock trazer o de.crnvolvimeoto
mu da" Amazônia. aeu JrODilllclameoto trata de aspectos qUe ain·
o a melhoria do vida do povo da ,.,... Rogilo. ·
da nio fcnm discutidos no'"' plaWio, quanto 1 viaila do PresiOUvi ainda- e quanto a isso temos uma discordlncia IWito dente da R~blica 1 Amazllaia. Associo-mo a V .Ex' em vlriu
gmxlo -Ir& dos novo SOV<rD&dorea dofondmm a jmçio do Ban- dessas abordagen&. PI1xlcupa-me - disse isso oorem no plenhio e
co da Amaz&úa com a SUDAM Pott:Obemoo quo essa idma 6 da repito - o Presidente, at6 agon.. t.er definido como interl<x:utotes
da Ropóbliea. o Presidente nio diaso D&da a respeito, da Amaz&úa e da populaçio amazônica apenas os novo sovemamas ~ govemadoo::s cituam esse pooto em seus discw:sos. Seo.- dorea da Rogilo. m algum tempo, a Bancada do parlamentares da
ti, cm conv..... após a reuniio do almoço, quo todoa oa SOV<rD&· Amazônia, Senadolu e DepJ.tados Federais, Mivindicaram uma
dorea jl. estavam sabendo dessa id8a do Governo Fedoral Mas ela ~neia com o Presidente da Ropóbliea pora diaa!tirem o apreosli aondo diacutida cm gabinete. Essa id6ia nio esl1 aondo colosentarem id6iaa quanto b soluçllos para oa '"""lemas da Amazôcada do maneira claia. É estmnho quo Ir& govemadoros lei!bam- nia. sm. que os IIO'iê govem.adorcs ou 08 ttfs govemadores que
propuseram a fusio do BASA o da SUDAM xofi<tom a idtia da
114 dofeodido.
Quero dizer que nos seDtimos extremamente dec:ep:;ionados maioria da populaçio, das 1idoranças pollticas dessa Regilo? Tocem a visita do Presidente, porqu~ ao final de um Imgo disaJno -- nho à!vidas quanto a isso.
O SR. ADEMIR ANDRADE- Pueoeu-me, Senador, ser
~ do que Sua Excel6ncia maia faloo foi do discurso -, promotru
iniciar a Hidrovia Araguaia-ToCantins, porque o Minisb.'o dos uma forma do agradar o Presidente da R~blica.
Transportes, que estava a seu lado. mostrou que existia uma emeu·
O Sr. Scbutlão Rocha- O Nordeste tem o Banco do Norda que foi salva. Nlo sei poc que razio, entte todol c:. mcursos deate, a SUDENE, o nio esrou vendo ningu&n falar em fuslo desque existiam destinados A Amazônia. quatro milhllea e meio do ses dois (qios. O Sul tem. outros mrçanjs~ e 6tgios incentivareais destinados a um lrccho da Hidrovia Araguaia-Tocantins fodores da oconomia.. Nio sei se o caminho rcalmcnte 6 este, mas se
ram mantidos. O Presidente se aproveitou, eotio, para dizer que ia o Presidente da R~bliea se limitar a esa~tar apenas oa governapriorizar aquela hidrovia.
dores, posllivehnente haverli a fuslo do BASA e da SUDAM
0.., um Presidente da Repóblica discutir com nove gover- Realmenlc isso nos preocupa. Por esse motivo, estamos fazendo,
m.dores num aníllealro, na presença do centenas do peuou, 116m mais uma vez. um apelo daqui deste plcnMio no sentido de que o
da grande imprensa, pam ao fmal dizet que apenas ia iniciar a HiPresi.dem:e decida urgentemcnte ouvir tamb6m m parlamentares da
dmvia. Aragua.ia-Tocantins. E nesae início da hidrovia nlo sequer .Amazônia, promovendo uma n:uu.ilo de trabalho entre seus minishavia se pensado nas oclusas da Hidrelé<rica do Thcmu!, porque, tros e os porla.mcDtares. Rcafmno, ainda. o que disse ontem. oo.
caso se leve mais tempo, ficario i:nótcis. E assim mmca mais vai seja, que Dio hi necessidade de fazer uma :mmiio com os goverhaver a cootinuidade do Rio Tocantins na história deste Pafa, caso nadores e uma com os parlamettares distintamente. Parece-me que
nlo sejam feitos i..mcdiatamcD.te os serviços nocessirios. Por se tra- o ideal6 uma discussio conjunta cnlre os govemado!es e os parlatar do questõos punmeDle t6onicas, oio sei identificá-las. Mas, meot~Rs. O que estoo. vendo, ~ 6 que o Presidente pn>certamente, um ano sem que as eclusas sejam cuidadas. estará de- tendo =tabeloo..-, neste Pais, o Colegiado do sov<rll&dores o a pofmitivam.entc destruída a possibilidade de o Rio TOC&Dliris se tal'· Hiica doa sov<rll&dores, sobmudo com xolaçio 1 Amazônia. Pronarum,rio navegável do Centro-Oeste~ a DOSsa Belá:n..
testamos. Nós. Parlamentares, somamos, na maioria das vezes.
A salda, nio se tntoo, cm absoluto, da quellllo eiiCQ!6tica. com 01 govemadorea dos DOIIIOS estados. No meu caso, em parti·
Nio ae disse que seria colocado um centavo pua levar a energia cular, somo com as id6iu e os pujetos que o Govemador do
da Hidre!!lrica do Thcurulal6 o Estado do Amazonas, al6 o Estado Amapl esli propoodo pua o estado o pua a xogilo. Faço quosllo
do Amapl, at6 • margem esquerda do Rio Amazonas. Nilo se falou
de deixar claro que o meu t'.nlendimeoto tS: que o Presidente daRedaa esuadas, nio se faloo da interligaçio do transporto do toda a póblica e os seus Ministros devem escutar os parlamentares. Muito
- ---região, inclusive a questão da Sanlllré~;~6 lia-impor- obrigado.-- -- - - - tante pora ttazer toda a produçio agrlrola do Cenlro-Oeste brasiO SR. ADEMIR ANDRADE - Agradeço o aparte do V.
leiro, atrav~ de um porto em Sant.u6m.
Ex', Senador Sebastião Roeha.
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A Sr" MariDaSill"a-Pemútc-mo V.&.•umaportc?
O SR. ADEMIR ANDRADE -OUço V. &•com prazer.
A Sr" MariDa Slll"a- Senador Ademir Andndo, goswia,
em primeiro lugar, do pombeniú-lo, pois V. Ex" tem domnn!!IJJdo,
no plenúio c1osto. Casa, uma~ atuiÇio CODiundonte o corajou. Por
isso, siDo que o Estado do Pad está mnito bem repreaelllado na
pessoa do V. Ex'". Nio acomplllhei a Visita do ~sidere ao seu
Estado. Só poderia. portanto, POferir·mo lquilo que vi DO Estado
do A.mazoDu. Quero dizer que o tema abordado por V. Ex• tem a
sua razio do ser, mu ao dofondor a ~ do desenvolvimento ,.,._
tentado, o Plesidentc devo, DOCeS&II'iamente, levar em conta 01 a.
poeiDS estruturais para que ease desenvolvimento pooaa ocorrer,
priDcipalmente DO quo se "'fere l parte do commicaçlo o ollCl"gia.
As estradas sio limdamemais, a quoltio CllOQ!6tica ria AmaZ<loia 6
um dosafio pua todos n6ri: pcxque 01 mcgapojetos podem resplllder em grande parte a algumu queall5ea. OUUU. talo que ter aaldas mais aimpl.ificadu. E V. Ex" osü coberto de IUio nesao upoeto; No. oritanto, ocho que devemos reaaaltu um upoc:to poeitiv o. Primeiro, a preaeoça do Preaideme lá e a sua atitude em assumir algumas bandCiitu que. historicamente, ronm dcfcmdidu por
alguns se.tc%c$ - e era como se clamusc no deserdo a id6a do desenvolvimonto sustentado~- do levar a melhoria da qua1idado do
vida pua o seringueiro. pUa o ribeiriubo, piD aqueles que nunca
terio acesso a megaproj!tos que muitas vezes sio implaJIIados na
Amazônia l =-e!ia deasu populações. N""" sentido, de.uquoi
esse aspecto positivo. E acho que nós, que pensamos estrategicamenle a AmnAaia pua o presente e o futuro, devemos somar csfotÇOS. V. Ex" ji esü dizendo que eatá do acoroo com a id6ia do
Banco do Povo pom que o P..,idente nlo ,. sinta isolado nesse
propósilo que beneficiaria muito aquela regilo. Sou de um partido
do oposição, do Partido dos Tmbolbado!es, mas nlo poderia jamais me furtar em acompanhar aquele eveniD, mesmo Ião fazendo
parte da ca:nitiva ofiCÍal do P..,idente. Primeiro, pela J:OSpOilSObi·
lidado que tenho em colocar o que penso pom a Amaz&ria IOb
pena de omisslo. Segundo. pua ouvir o que foi compromisso c o
que nlo foi assumido .como coiDjrOIIIÍSIO e poder ter autoridade
moml para oobru dos 6rgios govcm•mm••is esse comprouiisso.
E mais: entendo que faltru uma articulaçlo do P..,idente, pelo
meDOS com os (Jl:'efcitos de capitais. Sio nove (Rfcitos que poderiam muito bem dar sua parcela. de colalxnçio e que, infelizmea·
te, nio fonam ouvidos. Eles IDclsam ser ouvidos, porque exala·
mente 6 no nmnicfpio onde u coisu esllo O<lOII1lDdo com o maior
grau de difJ.CU!dado. P<X1mto, as cdticas &io pertinentes, mas ao
mesmo tempo vamos tentar "'forçar aquilo que 6 positivo e deve
ser cobrado no tempo devido, para que essa vi&ita do Presideotc
não seja. apenas uma pose para fotografia, como acabou de dizer
V. &•. Muito obrigado.
-- ·
O SR. ADEMIR ANDRADE- Agndoço a V. Ex", Senadom Marina Silva.
Volto a "'pttir. ICbo que as preocupoçõeo doG-7 sio pmo- ~
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O SR. PRESIDENTE (Anlalio Carloo V~)-~cm
iDfotmar ao nobre Senador que V. Ex" dispõe do um mDmto.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Vou encarar, Sr. Pnooidente, e deixo aqui uma manifestoçio l Meu: quo 11011& queollo
regimeillal das Lid<nnçu. se for feita a popooU. do quo oa Udorea nio tenham esse privi16gio &obre 01 cxadores inlcDt.oo, oootari
com o meu voto.
O SR. PRESIDENTE (AIIIonio Catlco V~)- Souador Ademir Andnde, em DCDhum momr:ato esta Plfti.dtacia faku
que 01 1ldoroa nio podtriam ter .... pre!l'Ogativa, pelo cmttmo, o
Regimento lntcmo pomútc, e a ~ncia está aqui pua guantir,
nio só a polavm do V. &•, mu tamb6m a do 001r01 Hclorea que
queiram usar desac dimto.
O SR. ADEMIR DE ANDRADE -Talvez oeja um pouco
injusto, porqueO SR. PRESIDENTE (Anlalio Carloo Valadaroo)- Se V.
Ex"ICba in}lsto, aprooente, onllo, uma propooiçio neaoe sentido.o,
quem sabe, a Casa poderá acatá-la.
V. &.• ainda dispõe de 2 mimltos pua o lbmiDo do leU ditcurso. tendo em vista que V. Ex• ofel.'!leeU esse puecer sobre uma
mudança DO RegimeniO.

O SR. ADEMIR DE ANDRADE - En diria que talvez
possa sec in)lsto porque temos, na vctdade, duu ocasiõel em que
podemos nos manifestar durante u sesiiÕos: uma, em ~

hora da sessio, pos S minutos; ooln, opó& a Onlem do Dia, pos 20
minuiDS.
Pareceu·me que V. Ex• chamava a minha ateDçio DO inicio
doiJIQl~pcreotar..,nsandoesoedinoilo"'iiÍ""""'•l

O SR. PRESIDENTE (Anlalio Carlos Valadam) - En
nio chamei a atençio do V. Ex", tanto que a Senado(a Junia Marise estava falando e eu pedi a S. Ex" que abeoviuao o IICU lliacuDo,
tendo em vista a powta do otad<ns e a sessio das !8h do~
so Nacioual. V. Ex•, em nenhum IIIOIIIedo, foi chamado lateoçlo.
A. P..,id&lcia garantiu e garante o dimto das liclorançu do falarem de acordo com a pn:aogativa regimental.
O SR. ADEMIR DE ANDRADE - En agnc1oço o espero
quetodosn6sta11wnosaooo!"""ibriadeqoehámW>pcx-serfeito.
A visita do P=idonte da Repoíblica nio ....olv<U 011101101
problemas oom me pcecc que possa IUOlv&.Ios.
A questio da uniio dos Parlamentares da Amazhria, a diJ..
cussio efetiva dos nossos problcmu c talvez esu. quellio da 1JDi..
dado Senado e CIDwa 6 quo talvez esteja criando nm compliosdor. Se lrabalb"semm exclusivamonfl> easa questio aqui no Senado, e deidsse11100 que a Clmara dos Depuladoa cuidulo do sua
parte:. talvez pud6sscmos. ter mais sucesso DOI objDtiv01 que queromos alcaoçu. Nlo vamos aceilar a cortinuidadc do JOfiimemo G
do descaso que continua vivenciaDclo o nosso povo. N6s queemo~
muilo mais do que noo foi proposto.
É essa a nossa manifestaçio, nesta taido, com~ l viiita do P..,identeFemando HemiqueCudoaoàDOII& ..,giio.
cupações noosas. Temos l""""''p&ÇÔO' com o desenvolvimento
Muito obrigado.
sustelllado, com a P"'serviÇio do ambiente, com a domaPOIÇio
O SR. PRESIDENTE (Anl&io Catlco Valadam)- Caldas letras indíg~ que estamos defendendo e que sempre defen· voco o p<6x.imo ondOI: iniaito, Senador Humbesto Lueona, lomdemos,desdeaConstibliçiodo 1988.
·
bando a S. Ex"quo esta seasio aed ea=nda b !8h, teodo em
Mas o que eslalooo assistindo, na realidade, 6 o pt6prio Go- .. vista I. iCOolo do Coopsso Nlcioaal, antcrioanel!le couvocada.
vemo Fodoral, hoje em dia, estimular a briga en!Ie o tmbolbador
O SR. HUMBERTO WCENA (PMDB-PB. Prommcia o
twa1 e o fndio. O que estamos vendo, a eada instante, 6 o grande seguinte discurso.) - Sr. Preoidonle, Sn e Srs. Senadoroo, como
latifllndio protegido pelas instituiçõos o o lrabalbador rural, sem havia liii!Dlciado DO """ pronunciamento anterior, elevo doler-mo
tctra., a invadir pc:mwlCSltc e insistentemente as terras dos iDdios hôjc na IJáliBe da atual situaçlo fUWlCCim intemacioaaL qUe, a
na nossa Ama:z&üa. Isso 6 o ~c estamol: a ver.
- meu ver. em face do seus aspoc::to1 c::ática., estia exigir uma DaVa
Quer dizer ainda <fJC
uma fachada, uma carta assinada ~flexio JOI:n; o pocesso da chamada globalizaçlo da cc> •• •itba.
por nove govemado...s que oó lrata desse uaunto e nio do que ~-o qual, porti<:ulam!enle após o término da guena fria, com o fim
eles falanun na reuniio.
da ex~Unii!o Sovi6tica e a dosativiÇio das forças do Pacto do Var-
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sóvia, ganhoo CQIPO, I<Clllllando, por parle do copilalismo, a busca
de um oovo ordenamento em esca.la mundiaL
Enfu:nla-se hoje em dia uma gnmdc II:IOVimontaçio de capitais que. atra.v6s de uma celeridade e volatilidade inéditas, teuninaram
colocar em xeque todo o sistema financeiro mundial, nio
~itando. como tem se visto nos últimos dez anos, qualqu« naçio. De tal sorte que chegam mesmo a promover a subversio do
próprio conceito de Estado-Naçio, plasmado doado oo prim6rdioa
do copilalismo. 1!. deasa fama. vem tendo um popel porticularmeDlc controvertido e pmxupmte no trato com oa mercados financei:roo doa pmO. perif6ricos, os men:adoo cm«JIOII!eo, on~ 01
quais está o Brasil. pois ..,._ atuaçio vem oonlribuindo fortcmemc
pm. desestabilizar u moodaa nacionais.
Na verdade, Sr. Presidellle. Sn c Srs. Senadlns. repetindo
as palavras do jomalisla Rolf Knntz, expressas em artigo publicado no dia 21 de março óllimo, no Jomol da Tarde. de Sio Paulo,
!'&pilais de codter especu!Wvo, repito, acaborun por lrlnlfomw- o me<cado fmanooiro intemaciooal cm um vordadeiro mogacusino. onde u relações fmancciru podem. hoje. pnr focça doo

1! no inlcio da d6cada de 90, deu-se o invemo. Com a ocxrrência de um eJ:CC$SÍVO volume de liquidez no ma:t:ado mundial
oa pai,.. referidos. rodos cam>tes de recursos pon. empreender
seus :rrogmnu de. dcaenvolvimento, vitam-se transfomwios,
como diz a oconomista Maria da Couoeiçio Tavares, ~ "absavedores forçados de poupança extema. qualquer que fosse a sua situaçio de balanço de pagammtos ou a sua capacic1ade real de &hS«Çio de investimento". Mas. aeSm:amellle. fiz<nm iaao com bue
na olevaçio acentuada daa taxu de jJros intemoo, vis. vis. u taxu intemacionais sabidamente em nlvcis bem iDfeti<ms naquele
momonto.
O Mb:ico, como todos sabcmco, foi justamonte o paá q,;e
se tDmou o paradigma dease tipo de ajuste, sendo, por isso. louvado nos qualro cantDa do mundo. E ao esm«ar-ac em seguir u índicaçõea do FMI c do llaDoo Mundial. desenvolveu uma ~meuda
depell<Mncia deaac• copitail de curto JllUO pon. poder fmanciar o
""" CODJtllDO, Algum tempo depois. revolou-ae c!uauionte que a
propolada refoana CIIIUIWa! que teria omprccndido,tob o aval daquelas inatituições multilalc!:ais, c que seria o real motivo doo elopndes avanços tea1016g;icos,. ser infinjt•mr:nte agilizldas e avul- gioa. Da verdade, Dlo linha sido dirigida r-r& sob.Jciooar ~fetiva
tadas. Tanto assim 6, que grupos privados. c :mesmo pessoa isola- mente 011 graves problei'J1I..!I: do pafs.
daa, podem desencadoor a débicle de inatiluições bancúiu imCom efeito, segundo a revista EDDie. de 29 de maiÇO óhiponantes, como foi o caso recente do tmdiciooal Banco Barings, mo, aquele paá regimoo, ~ 1992 c 1994, um consumo adicioda Jnglatem., que ahalru a pt6pria Coroo brilinica.
na!. oo sqa, acima de sua real capm:idade de ahS«Çio de importaEnfim. uma esp6cic de feiçio neurótica do referido fen&ne- ções, da cmlem de 70 bilhões de dólares. financiados pelos capitais
nod&~.~dinem;z•rdeJDC?dofm:l'ticc?um.Qux?fman- ... ~~~·E, cntio, com~ dólares sobraDdo em sua eooceiro. ~ segmldo o BIS, o Banco Central Intcmacioa.al. com nomia, o Mb.ico viu valorizar o pelo mexicano frmtc ao dólar, de ·
sede na Sulça. gina em temo de 13 trilhõeo de d6lares. em busca de tal modo que, de repente. tinha-se a Ílnpl<ISiO de que aquele pais
hlcros cada vez maiores, e conseguindc:HJs, l medida que. a cada estava no melbcx dos mundos.
dia, desenvolvem fOIDliS DOVU, e extn::I:I:II.mellte sofi&t:ic:adas. de
O que. como disse antes, se reveloo. intcinm:l"ente falso. E.
defesa oon1ra os riscos !10!ID&ÍB doo mercados em que atuam.
com C<rteZa. uma análise mais detida teria logo demonslndo que
Seria, enlio, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadlnl, o caao de aquelea capitais. ao invés de fmanciarem a moclemiuçio. estase questiooar qual a razio de vários púses terem buscado tio avi- vam. isso sim. propjeiando muito mais o consumo sup&fluo e osdamcnte recolher esses capitais, abrindo-lhes as poltU de seus te~tatlrio das camadas privile,pdas da socied.ade mexicana. Tenmercados, para, bojo em dia. em maicc ou menor medida, se en- do sido butanle que as taxas de juro1 americanu voltaasem. 1. suoontrarem com suas eoonomias pnlicamonte halizadas pela sua bir, indicando a possibilidade de reduçio de fmanciameiiiOs doo
própria movimentaçfo, como bem o demOII.Stitl) clara.mcnte a eco- gasiOI da, ecoo.omia Asteca, para que aqueles capitais batessem em
nomia mexicana., a ptUlir de dezembro do ano passado.
retinida. p-ovocando nio s6 o desastm mexicano, mas uma teação
Na veldade, como é natural. esses capitais especulativos em cadeia. negativa. em particular, sobre oo demais mercados lalinio trouxeram s6 mazelas. Afmal. foi -vés delea que Dlill>are5 no-americauos.
de emprcsu em todo o mmdo. impossibilitadas de captar mcursos
E a mim me parece. Sr. Presidente.
e Srs. Senadores,
de oolro modo noa men:adoo de Bolsas. pudcnm capitaliDr-se. O que eua slnteac dispensa a ncoeaidade de demonr-100 aoble o
que contnõuiu evidentemente pua que se tivcue uma certa dioa- fortc ünp.cto deuc processo de abertura aos capitais intem&ciomizaçio daa coonomias doo seus respectivoo palseo.
nais aoble oobas economias, pelo que abstenho-me neste momen0 problema é que, com igual ru maior intensidade, elea to de deter-me clcmoradamemc aoble o quadro eoon&nioo Algentambém se encarreguam de gerar gnmdcl problemas enio apenas tino, por eaemplo, ou, ainda. sobre as condições da Venezuela,
aos pafSes nM:nos desenvolvidos. Os bancos centrais das uções que, como todos sabem. vem h4 anc:. lutaodo para vencer seus
capitalistas adiantadas, do mesmo modo, l&n-se visto às vohu gmves problemas. adotando, apesar de fortes rcaçõcs da sociedade
com suas manobras, sem que delas pude110 escapar moamo os Es- venemelana, tDdaa u terapias ortodoxaa que lhe fonm recomontadoo Unidos, Cl\ia moeda foi levada ao o6mer da deavalorizaçio. dadaa pelas inatiluições multilatemis, mu sem qualquer b.ito
frente ao marco e ao iene, cm niveis ~ da c:xdem de S9% e maior, no que tango 1 soluçio de sua grave crise IOcial e polf:ticL
66%, "'spe<tivamonte, no inlcio do m& de março óllimo.
O que quero mais resaaltar, pelo que tem de caacncial, 6 jusLogicamente. 6 preciso oomprec:ndc:r em que Cóotexto isso tamcnte esse fato, fundamental no meu euteoder, de at6 agoa. cm
se deu, pua se avaliar melhor todo esse proceao. Cem efeito. no1 que pese todos esses ajlstes, nio se ter conseguido resolver o mais
anos 80, quando a questlo ena falta de liquidez no mercado inter- importante, isto é, atacar e aoluciooar, de fato, o pecocuponte quanacional e. ~epteme!lle o dólar se enconln.va fortemenlc dro social desses polaes. Mesmo OOJDilli'Ondendo as fortes diferenvalcaizado. esses púSes. cujas dividas extemas eram significativa, ças que o nosso Pús gull'da em :Rilaçio a eles. me faz temer que os
entruam em profunda crise, do que nós brasileiroa fe1!101 sólido efcitDa danosoa de ajustea dease tipo também venham a impedir
coohccimetto. Foi a éPoca da mon.t6ria mexicam. a partir da qual que reaolvamco, no tempo requerido, os n01101 poóprioo proble..,.. palscs passanun a obrigatoaiamente peracguir oontinuadoo mu de distribuiçlo de tenda c outros, nio menoo negativos. dela
supetávits comerciais, para tcnar viáveis c. pagamentos doe ser- doc:ouenlcs.
viçca dessas dividas, com todas as dificuldades internu da! natuÉ bem verdade. devo di=, que. para noasa for1Dna, o Brasil
111lme111e decorrenles.
·cbegru por 6l1imo neoac procesao. Esli claro pon. mim que ago<a
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a equipo ecoo6mi<a <IO.(lovein!' já pôdo sacar portinenlemente tc>du u 1içõos advindas dessa aúc IIIUlldialo """""""'te lem procurado evitar que sigamos l risca o mesmo modelo de inspinçio
neoliberal, mais do ~c social-demoaata, como seria de se espe-
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Coréia do Sul, levaram 30 anos para ooocluir, exemplo tantas vozes lembrado, neste Plenário, pelo nouo ilustro Sonad<r Joio Calmon, onlcm homenageado DCSta Casa. teDdo sido indicado o ~eu
nome para titulm:izar a Comissão de Educaçio do Senado Fodenl.
Sabemos o quanto isso mpl'OSCilla de importante pono. que
possamos almejar a cJecentad1 mOOca,jdade Aímal. o CODbecimento 6 hoje o faror inm::redivel desse pirocc~ em que a competitividade mundial se faz pmaente de l'o!ma cada voz maia oolotiva
e unplacl.voL Para nio mo· delongar cm coesidonçõol 6bviaa a
respoilo doa aspectos ooncomentes à wldo, aos tranJpode&, à ,._
cessidade de maior !l'l'&çio de emprego o reoda deate Pala.
Sr. Presidoolo, Sr'a e Sn. Senadores, nio dovomoo qu...,.
para o nosso povo o destino que os povos mexicano e arge;otiDo.
por exemplo, ealio a mostar bojo em dia. No México, oom efrio,
já neste ano, teremos maia do 700 mil desempregados. Milb- de
empresas, sobretudo tuicro, poquenaa o m6diu, ledo auu poliAS
fechadas. E, apesar de toda a recessio, o Pais ted que eufrontar
um ooom10 aumenlo da inflaçio. Som falar no pie< de tudo, que 6
o fato de aquele Pafs ter sido obrigado a colocar o seu hist6rico e
mais importante: patrim&tio CICOI18mico, que ~ a PEMEX, sua em-

nr. fato que, DO meu enteDdcr, flCOU clammcnte evidenciado pelo
Seuhoc Pmidenle da Rep!bliça. Fomando Henrique Cardmo, cm
sua roc:ente visita ao Cllile.
N-quola opcxtunidado, em que bu"""' eatabo1ocer bues do
maior apmimaçio oc:<JOlÔmiC& com ""'ele pois andiDo, cujos cuidadol p~m nlo deixar que os capi.tail de curto pram viessem a
projJC!icl.-!o fortemente, que do bom coohecidoo, Sua Eaco1bcia,
c:an propriedade, alenru pono. a noceasidadc do que rapidameme
se CDOODtrc uma nova fl:nwla de controle do sistema fma.ncciro
mundial. Tarefa, segumlo o Pmsidonlo Fomando Henrique Cmloso, a~ aqui nogligeuciada pe!o próprio FMI, que nio maia estaria
cumpriDdo com oa obj<tivos ost.tbolocidos na Confen!ncia do Bretll:ln Wooda, em 1944.
."Ealrolinto, Sr. Pmidonte, Sr'a e Sm. Senadores, nio podemos afirmar peranp10riamento que estamos totalmente a salvo dos
reO.Xos nogllivos dou& siluaçio lllli generú do m=ado fln&llCOiro intemacional. Infoonações oficiosas, por exemplo, dio conta do pesa petroU:fera, à. med dos seus m::dores, em uma demoDI~
que pcuco mail d& metade de nossu eservas intemacionais-cons- çio éabal do pmmente perda do autonomia e do soberania. .
Na Algentina, por seu turno, as ooisas não são difemnlel. O
titui-se boje doaso capilal ospoa~lativo. Capilalesso que potencialmeoU> catá plldo pono. fugir do 110111& 6roa diante de outras even- caminho tamb6m ~ o da recessio, depois que, em ~ da
tuais myf•nças que o mCICado mundial possa vir a apiUCDtar.
crise mexicana, viu~se nosso vizinho platino h voltas com um cl6.
Sio, soJP!Ddo esii&S fcntes nio oficiais, cerca do 16 bilhões ficit re<:o<do na sua balança comon:ial, do 5,8 bilhões de d6larea,
· ·de d6hrea do um total do 34 bilhões do d6hrea, que compõem o ao que se IIOIDaDDl 10.4 bilhões de d6Iaies referentes ao d6rJcil em
conta corrente.
mcDliD.ta de nouu reservo ablais. nu mios '-gcis e cãlculistas de
Situaçio que levou o Ministro Cavallo a apc11r dnmatice
ospoa~ladoroa intemacionais. Infocmaçio ..... oliás, que estou na
expoc:t.ativa de vm: ou nio confmnada, DO mc:mento em que rece-- men1e ao CongiOSSO Al:gontino para que aprovaase do imedialo, o
ber ~ofiCial a requerimento de minha autoria nesse sentido,
som emendas, um programa radical do aumento de impolllOa do
recenlemCDte aprosenlado ao Senado Fodeml, dirigido ao Sr. Mi- cousumo, de allquocas do importaçio, enc&r!JOS pattonaia, costa
em benel!cios As exportações, mocho ll&larial doa 1\mcionmoo
nistr<fda F&2l0nda.
No q~t&nto, coof"IIliiO-se ou nio e&ll& infounaçio, quanto ao ·públicos e redoçio dova!ordaaponsõos e daaaposemadoriu.
1110111an1e preciso desses
na oompoaiçio do nosau mserA Algentina eoti agora na expectativa, do moamo medo que
vu. a realidade é que c;Ies t&n sabidamente um peso :razoivel nes- o México, de que o FMI, o B!RD, o Bán<:o Mundial venham om
.._ 6roa. FlllO que explica o justifica a proncupaçio governamental seu socoao, dcveoOO-sc aaesccntar que o país tem hoj& cerca de
em im.e:nsificar momcntanea.mcntc as restrições às importações, ao 2,6 milhões de pessoas desempregada& e subempregada.
aumentar do 32% pono. 70% aa allquolaa doo impostos incidenles
Concmtamente, em si oonscibcia, neuhum de llÓII podeat
sobre coroa de 109 produtos de no&ll& pauta de impodados, entro querer que o Brasil caia tambán nessa verdadeira •!DladiJba E 10eles os automóveis. Pois, l medida em que começamos a eufronlar nbo certe"' do que não caid. O Pals conta bojo com uma oooooseguidos o fortes d6f!cits em nosS& balança C01IlOicial, como foi o mia ~tiva pujante, que vem crescendo, apoll&r de toda& adcaso do re<:o<do de 1,095 bilbio do d61ama do fevomiro- e já, em versidades, desde outubro de 1992. e consolidando ainda maia
tnaiÇO, 900 bilhões do d61ams -, aumentava ainda mais a probesse processo do crecimenro, il medida que o Plano Real pôdo traabilidldc de quo uma gtandc ~voada do capitais, nos colocasse zer pecspec:tivas de concreta estabilizaçlo mo:netúit pua o Pata. O
diame d& grave perigo oconômico-rmanceno, como foi o caso do Presidente Fernando Henrique Cardoso. com a sua vi.do de O&tadisra. deve eslar vigilanle, no sentido de evitar nov01 acidentei do
~xico.
Enfim, Sr. Pmsideute, Sr'a e Srs. Senacio<es, toda essa inter- pm:uiSO no processo do estabilizaçio da nossa OC<lllOIDia, qoo tan
vençio, oom que dou seqübcia a meu prorllUICÍ4ll:llo anterior, poc oJliotivo fmal melbocar, sobretudo, as C<llldiçeol de vida da
atrav& do qual me pautei poc enfatizar a importJncia de defender- imensa maioria de OOSS& gellle, 00111fituida de tmbalbadoroo urbamos a cstabilizaçio ec:olliÔ~ via Plano Real, visa reforçar a nenos e rotais.
cesm•cJe de termos esclar!lcidos os novos tulllO$ de nossa pol.(tica
Sr. Pmsidonte, Sr'a e SIS. Senado<es, nio obstante aljplliiU
eooo&nica.
reações em cootd.rio, a sociedade brasileira sabe que
que 10 U.
Nio se trata., evidentemente. e nísso sou ~ de que en- plementar o maia dpido posslvel as nmdançaa estruturai& do Pall,
tendo que esses rumos devem ser es'"'Ci•lnumfe diferentes dos principalmente as de cunho ecou6mico, para podeamo upimr a
que fcnm originalmente tDÇados pelo Oovemo Fernando Henri- um futuro de cmscimento e de pleoo desenvolvimento J6cio..eco.
que CUdoso. mas. objctivam.ente., pua que tc:uhamos claro que o DÕtuioo, sem quebra da soberania nacional.
nosso Pais nlo tem por que seguir 01 mesmos caminhos amarguraEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
doa doa nossos parceiroo omorgentea, o México e a Argentina.
Sem dúvida, Dio devo paaS&r desporcobido ao Governo, por
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carloa Valadams)- Conexemplo, a tamfa fundlmental e ina.di'-vcl de que noGso povo cedo a plsvra ao nobm SenadorGuilhoano Palmeira. (Pousa)
avance em sua buc oWcaciooal. Nesse sentido, temos hoje dianl.c
Concedo a palavra ao nobre Senador VdSOD Kloimlbinade n6s o desafw de ter de supemr cm 10 anos o que paiseS, como a (Pausa)
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Concedo a poJam ao oobm Senador Joel de HollaDda.
(Pausa)
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O SR. ESPERJDIÃO AMlN- Noln Smadol:, ootcm Jl<l>-

·

cum. o Deputado EdilcD AndriDo, que 6 do..., Partido; procurei o

Concedo a polavm ao oobm Senador A.n-'o Culoo Maga- Deputado Mmo Cavallazzi, que 6 do meu Partido; o Senador ViJ.
lhiea. (Pausa)
-aoo KIOÍDIII>in& o (Xli!C]aii!O V.l!x' tam~m, ponL que n6o todoa,
Concedo a polavm ao nobre Senador Esperidilo Amin.
com lantoo qumtoo pouam qu....,. ajudar, 1100 mobilizemoo paa
O SR. ESPERIDIÃO AMlN (PPR.SC. Prommcia o,.. caueguirumaooluçlo,que6um&lodejulliçul.....,.or.
guin"' diJ<:uno. Sem IOVislo do <ndor.)- Sr. Presidoae, Sx'l o
O oogundo pooto que quero ID2lOr 6 uma manifostoçlo do
Sts. Seuadores, oemi muito COilCiso, porque aoi que baved., a ,.. 81SII'Ie preocupoçlo. Toabo aqui, dian"' do mim, um "'xto do jorguir, IIOISiodo ~ao Nacioo&L
na! Guda M......,ti, de quinla-feim da...,..,. pusada. E este 6
Qlero aboldar Ir& usuntoo.
umjaual a6rio na ' - OCXlllllmica. indiscutivelmente. O joma11101
Primeiro, doeejo fazer um registro de emoçio. é umUIUDto infoana:
da minha tam. Hoje, faz um ano do um ine6odio lmrlvel que aiO TOICIW'O Naciooal deixou do fazer, em uwço. o pagaeançou '!"' potrim&lio do Santa Catarina: o Hoopilal do Caridado. monto do 1 bilbJo o 300 milbõoo do d6larea da divida extema e
F'lZ o regillro h1 um mo. O enfio Ministro da Sal!de, diu dopoil, tert do posar em abril mail 1 bilblo o 200 milbllet do d6laret, em
esteve em Plorian6polis.
_..,do - e o m 01 aedoret eiiDDjJeiroo foilo DO aoopollldo.
Pan. que ao tm.a uma ~ia, 'o Hotpitll do Cuidado tem
Eaemk,l,2bilbõoo;m&puudo,1,3 bilbõoo.
du2l01l101 o quarenta o ...., anoe do exitt&cia o 6 retlmentc um
O Senador tfumbe1to Luc:ena fez uma aboldagem mais amboopit,al do caridade, oomo to<lu u euu que ..U"'m polo pla tobn> quet11o ecmOmi<:a, du preocupiÇÕ<II. E eu quero
BruiL
trazei' ao Plmúio a DOIA (DOCUpi.Çio na Crminln de Anuntol
Aquele inc&dio lliDgiu u iDitaltçõoo do hoopital, maa pr&- Bc:onbmiooo. Nlo ~ caueguindo obl« do Govemo infor.....,ou a Capela do Menino Dout, oodo repouta a imapm do Se- maç!iel que condigam com a retpOillabi1ida que o Senado tem
Dhor dot Pauoc, cuja jr()Ciulo tive a ulitfaçlo do IICOIIIplllbu pela fOIÇ& da Coolliluiçlo. Bata1I!OI tendo 1111J11'0"ndidot com miDOI ól!imoo úbtdo e dominso- Procilllo quo ao repete h1 cm,__
mmoo preocupm- 4 bilbõooo 400 milh6ot do cl6!aret foi o saldo
too e trinta 11001, doado que a imagem do Notao Senhor doa Putot,
negativo DO btlanço do pagaDWJtoo em IIW'ÇO- é uma taxa do juque 10 dootinaval cidade do Rio Grmdo, DO Rio Gmldo do Sul, 10 roa obtoena. N"mgu6m a p<Wca DO IWDdo int..iro,
O Goveii!O poocitad, s-dor Pedro Simoa, do mail dois
recusou a ir. A imagem rocurou-ae a ir, pois Ir& vo,.. o navio te
foz ao Jarso e a bomtca o UM&ÇOO e, "'tio, o commdt«• poroo- Pundot SociaiJ do ~ ponL posar 01101 jurot, porque liO
beu que tinha alguma coita a maiL O mvio doixoo a imasom. que bilbõoo do d6laret do divida int..rna reiiiiDOI'&dol a 4,S% ao m&,
boje6floriaDOpolitanaportodoaoalltulol..
livre do impooto.do renda, df. mail do 2 bilbllet do d6laret por
A procialo 0000'0 h1 230 &DOI, o botpital tem 247 e h1 um mk Se for DOIIl !DIId>a; ...t 2S a 30 bilb6ot do cl6!aret por ano.
ano boove o in<:&dio. Duzentot lcitoo jl f<DID reativtdoL Qlero O Fundo Social do Emrqeoe;& p<tendia 16 bilbõeo do cl61aret.
registrar a simpatia que t..ve o eodo Senador AlbtDo Franco em Bntio, l<ll'io nocessúioa dois fimdot, s6 ponL pagor oo juros do
deferir o opoio financeiro via FIES C. Mu a rocuperaçlo do botpi- uma dlvida int..rna que ottA tondo fODW!tada pelo iDc&dio dot jutal6 uma tarefa mooumentll. O hospital chegou a t..r SOO leiloa.
roo, que lllo obocoooo. S6 bl dois coojllltoo' exprossivot que estio
Onk>m visit..i o Ministro Adib JllleiiO. Levei-lho o choro do pa8ando 01101 jurol: o Governo, na medida em que COiliiOgue 1<>
Santa Catarina, jl que al6 agora, do Gove1I!O Fedenl, Dlo foi nada mar o dinheiro da toeiodado; e o agricultor. Fon a 'IR.
- zero-, apetar do Jl'0010SSU feitas pelo onllo Ministro Henrique
Os Bstadot cem 01 peque001 produtoret runis, cano Rio
Santillo, que faloo em ..,..., do Govemo. Nio toi 10 o Senador Grando do Sul, Santa Catarina, ontro outros, tio 01 que oallo IOD·
Ctsildo MtldaDo< lomba.-oo da vitila do Minill1o Homiquo Sanlillo.
do lmçtdot. Nlo sei te v lo posar, nem ao, hoje, podom posar.
Faço o registro, porque voo cooclunv toda a Bancada liga- Houve praatot cooiD a 'IR do Norte a Sul do Bruil. O Govano
da, do alguma fomJ&, a Florim6polis - a quostlo 6 C&luinonsc, ubo que 6 impcoávo!IUIIoDtar a 'IR. N"mgu6m fecha .... coota.
mas piDcipalment.. da minha tem - ptts que 1101 mobili2lemot
O que vai ll<Xlllt..cor, pod&DIO, 6 que .... cctta aed.lançaponL eDCOOIDr uma soluçlo digna.
da. Por exemplo, fulano do tal dove taDto, mu n1o vai posar, poil
Este 6 o primeiro registro, que acho 6 do men dovor fazer nem entregando a tona COiliiOgue pagf.-Ja. Pua que, entio, 01 juros
como Senador por Smta Calarina.
da dlvida int..rna ottio tondo ol.evadoo? Pan.sust..ntarum dinheiro
O Sr. c..Jido Mlllduer- Antes que V. Ex' vl ponL o ao- que ottl indo ombcn, aquele que cbllDIDl do dinheiro etpeCUI.IIigundo t..ms, "' gootaria do dar um aparto, 10 V.l!x' mo pemritir.
vo, capital etpeCUiativo, Olllm ou troo nomeo.
Itto 6 motivo do preocupaçlo, já que Dio estamot coo...
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Poit Dio.
O Sr. C..Ddo Maldmer- Nobre Senador, tolicitei o apar· guindou infonnações ponL oco_,m.r e poder ajudar. Qlereii!OI
te ponL endoooar e dar o ,.,..,J:Dil!lbo do que 6 proc:eclom o que V. a}ldar.
O Sr. Eduardo Supllq- Pennite-mo V.l!x'umaparto?
l!x' esáexpoodo hoje l tude aqui na Cua. O ine6ndio, que ocorO SR. ESPERJI)IÃO. AMIN - Ant..1 do coocedor o aparreu há um ano. afctou o povo catarinenac e deixou todo o &tado
do Santa CatariDI preocupado com a retinda doi paciontot do boa- t.., piaria do lombnr que V.l!x' tompro manifestou a sua proocupoçlo quanto a DOU&capacidado do botuv 01 DOIIOI tcadot da
pita!, do toda aquela trag6dia que occmu duraDie a madrugada.
dlvida ex tema em funçlo da pottlvolevoluçio du DOISU IOIOIVU
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Uma trag6dial O ine6odio cambiaia.
foi à noite!
Ouço V.l!x' com JliU01'•
O Sr. CaoDdo Maldaner- Peoaou quoimadu, uma IDJ!6O Sr. Eduardo Suplq- Senador~ Amin, ainda
dial Um lmllendo druna! Sou teslemullba tamb&n do que o entio hoje, DÓo, membrot da Comissio do AIIIUIIIOI BconOmicos, estiveMinistro Heorique Santillo li esteve, com o Presidon"' Naciooal 11!01 visitando o Pretidont.. do Banoo Cemal, Sr. P6nio Arida,
do meu Partido, Deputado Luiz Henrique. Na votdado; 6 um cla- ocuiio em que DOI foi demonslrado como funciona a meu. de
mor de toda a sociedado. Por isso, queria b:l2ler este testammho a oponções do chnbio. No loogo dillogo que ali tivomoa, procuraV.Ex.• aqui nesta tarde.
moa propari-lo molhO< paa que o - comptlOCimonto l Comia-
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do de Assuntoo E!calOmicos, no pt6ximo dia 18, ~eja o mais produtivo pou!vel. V. Ex' foi um doo Senadores quo ospocilioou lllgun:u infocnaçlics que desejamos ter esclarocidas com DJJita pmcislo. Solicitamos ao Prooidente Pmio Arida quo, oo dia 18, lnl·
ga-noa euas informações. dentre as quais uma que se refere exatamem.e ao ponto abordado por V. Ex-: em que medida o Bruil esU
respoitando a norma defurida pelo Senado da Repóbliea, do n•
82190, ~egundo a quolsó podomoo pagar o """iço da dlvida <IX !orna de acado oom a eapoeidade iDioma de po-101 do Pala, dofmida como a difetmÇ& fll1lrD a receita e a despeu govenaame~Dtal
mail a JeDboriagem ou a em.inlo do moodu mficiente pua. fmmciar o aescimento Dlo inflacionhio da ccooomia. Auim cxmo
tambán u infOilDOÇÕOS completai sobm o taltelldo da bolmça de
pogiDIOiltDS no ...u upocto comm:ial. do OOlVÍÇO fiDIDCOiro, e u
inform•çi5e• IObm o custo do C&Jl'l!lgammlo du reservo intlll'DIciooais; quais -iDStitUições fmanceilu tiven.m efeito~. e que tipJ do
roJUitado. nu operoçõos combiais, oomaudo oo podado <lllrO 20
de fovmiro-ci 20ae owço. s. Ex' dov<ri ilx:llaive onvior a
Comisllo e aos Sm. Souadaos a mecodologia indicoda pelo inotituto estlllJtico sobre osso usulllo, amea mesmo da rouniio do dia
18, pam quo pouamoo ter eoohoeímeato e melha< o atBiJitmol.
Solicitamo& tamb<!m que defina ca:n claroza qual a porte du-infa<mações que o Banco Central, o Governo brasileiro, com:iden. impcdltte manter ~serva. do ponto do vista de defeu do intereue
DJciooal, o quol.a porte quo aio p;ecisa1t ter qualquor .....,.a.
Port&Dlo. cabed a nés, Senadores, a anüiae desse uRmto. 116
JlOl'IUC• ainda ht pouco, o Senador Humborto Lucoua meocicaava
a gmvidade da situaçio do M~ico. Procisamoo estar muito cooocientes sobm em que modida nJo eoti o Bruil próximo do uma situaçio de riJCO como a CIIÚmltada hoje pelo Mtxico.
·
O SR. FSI'ERJDIÃO AMIN- Agmdoço o aparte do V. Ex'
F"IZ mençio muito .tpida ao prolllliiCiamento do Smodcr
Humborto Lucena, ath JlOlQUC Ex.' fez uma abordagom ecoo&niCI. muito mais ampla. Todavia. repito, mesmo 11e nlo tivmmo~
nada a ver com o MWco, potquc a nossa situaçio cslnltunl 6
· canplctamentc difmenle,. hi uma cin:unst&ncia que nos W1CI ~ele
po!s.
O capitalista que nlo vai 10 M6xico tam.Mm nlo quer' vir
o BrasiL Enlio, se o dono do dinheiro, quo. poJa IDOIDI& razio
que nlo quer ir ao M6x.ico, ~ :mluta em vir ao BruiL e~tabo
leoe ossa afuridado, nJo adianta DÓo IIIStemmnol <piO alo IIODIO&
afmados ou que nlo temos nada a ver com a situaçlo do M6x.ico.
O dono do diDheiro nos coloca, se nio no mesmo prato, pelo menos na mesma coziDba.
Essa a teflcxio que gostaria de deixar lançada aqui.

s..

O Sr. Humberto Lucena- Pctmito-me V. Ex• um aparte~
nolre Senador EsperidiJo Amin?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Pois nio, nobre Senador
Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Luceao- Estoo oovindo o dir<:uno do V.
Ex•, que realmente tem muito a ver com u preocupaçõel que expendi ht pooco no meu prommciamento. Devo lho di= quo, do
meu ponto de vista, a 1105sa sorte iJ que o que aconteceu no México c está ICOiltccendo na Argentina nio chegou a OCCIIlM aqui oo
Bruil. Nós temos, portanto, a SOI1e do pcdonnos. a tempo e a
bom, conigirmoo alguns aspocros do próprio modelo que foi &dotado no Bwil que tem muito a ver com o modelo que foi &dotado
DO Mtxico e na Argelllina, para efeito do estabilizaçio da nossa
economia Porque tan10 li no M&ico, quarto na Argemina e no
Brasil. todos os planos elaborndos c executados depositavam muiti. cooftança. DOS chamados capitais especulativos, sendo de acenruar. como lembrei no meu prom1nci.amento. que, oo caso bmsilciro, segundo a última edição da revista Exame, das atuais reservas,
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quo oolio cm ta:oo do 35 milhõea, mais oo mo1101 iuo, cerca do 16
milhõoa do do capilail especulativoo, que a quolqu..- hon, portanto, podem fUgir do Pala. Da! a opor11ma intmvonçlo da iro&~
mica, DO IIOiltido do OllaheJooor DOVU I011IÍÇÕCI U importaçõea,
aeo1o a coiJa faria pior. Realmente. JDidoo a con)mtura intemacioool. o teria que l!lldar a ~mura uacioo.ol, poJo meooo no que
IIDgo aoo "'m6dioo do que o Govemo lança mio.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - eoo.x.do pleoamente com
V. Ex.. e agndeço o IGU aparte. Reaovo a upre11lo c:pe teti:lo uu.do: o copital oopoculativo, que WltOI ecooomillal ODtolldom que
devo lulroar o deloa.volvimeDto ~. pca mim. continua
llllllllo dinheiro do motel. É dhlhoiro que vem puar uma noite, faZ« uma av<lltum; 6 alia -avidade, nio tem cotll(liOOlisao, aio
vem pam par faD'Iia e muito ma100 para fazm filho. Enquanto
quo o capital que D6o qumolllO& 6 o capital quo veuha uaociar-se
ao Btuil, 6 o capital do ri&co, 6 o capital de ~ o
..... Dlo procila de juro o!ID, pelo <:OIIIrhio. Eate alo .. imtalari
cmquanto o Bruilootivor popDdo _;,roo iDcompot!vei& ca:n a llividado ec:m&mica. como D6o 011am01 popndo. Neuo euo, Smodcr
Humborto Luooaa.1011101 01 ÓDicol do mundo, JlOlQUC 110m o ~
xico ""ma ArJputi!IA popm 01 juroo que o Bruileoti popndo.
Em o quo tiDba a di=, Sr. l'l<o&id<Gte.
O SR. PRI!SIDENTE (ADialio Carloa Valadares) - Concedo a polavra ao odn s...adO< Carloo BezeiDI.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronuncia o ooguinte dilcuDo.) - Sr. Prosidell:o. Sr's e Sn. Senadores, gost.u!a·
moa bojo, 1111m bnMuimo disaJDo, do C01J81alulamto-!100 com a
Univonidado Fod<nl do Mato Oroao. om razio da escolha deaa
imtituiçlo do easino mporior como oedo da Segunda Reunilo Ex·
peciol da Soo~H~Mk IHru;/clra pora o Protpe:t.to 4,2 Cilncia. A
Univenidado FedoJal do Mato Oroao Dlo oomonte hoapodad a
rouniJo da SBPC, mu tamb6m tem ummido a coordocaçio da
comiaoJo que oqanizut o evento, a roalizor-ao oo podado do 24 a
28 de abril, om a.iaht, capital de ooaoo Eltado.
.
Do fato, a mmilo da SBPC- talvez o mais JXOSiigiooo foro
do debate ciol!llfico e cultwol do Pais - transr... ..., a nouo Extado
om ocuilo butante apropriada. Em primeiro lupr, a UnivenidadoFod<nldo MatoOroao-a UFMI'- toti<llOOjodo apno-.r a
produçlo da """"'"jdado aademi<:a e cioD~fica do Eatado, diwlg&ndo-a pam ooc:eatrol c:oaa&>etea do .....,te do B...U. Em oogundo lugar, tem-10 nma opottuDidado do chamar a ateoç1o doo
cia1tiltu; doo inteloc:ouaia e doo fOIIIIUiadonoa do politicas po!blicu
na iro& do Educaçlo, Cilncia e Tecuologia u imoDSU dificuldadoa que a UFMr lllllionta pam cooseguir dotar o Extado do
Mato Grouo de um ..,.;,., superior do alta qualidado. Dificulda.
doa que Vio desde a clistbcia geogrif"ICII que DOa separa dos gran·
doa controll ciemffico& O<XIIl&nicos do Pa!s &!h o pouco apoio que
o Mato Grosso tem =ebido du instimiç&s fmanceilu que ampammapoaqui&a.
Por um lado, a diJt.lncia do Cuiaht em relaçio aos grandes
C<lltroll w:baDoo, que ofm>COm melhores ooadiç&• de lnlholho e
do poaqui&a na iro& academica, - o efeito do doaoslimulara aaçio do pro!iniooai& de melhcr titulaçio- a UFMI'. Mais gravo
do que isso ' que at6 mesmo os Clludau.tea: e profesSOI'CI matogroua>aes que portem pam o mi om busca de cumoo de pó<-graduaçio o do aJlOÕC'içoamonto sintam-.., ltlntadoo, poJo motivo aJ.e.
gado, a li p&iiWübCUUIL.
Pa< outro lado. oaa CODC<IIltra~ do profusionais
ooo de alta qualifJ<:&Çio 1101 cen1r01 e nas universidades do Sul do
Pa!s, num clrculo vicioso, acabo por impedir o acesso da UPMT
aos IeCUrsos disp:mfveis nos 6rgio oftciais de fomento à pesquisa.
Msim. como o corpo- doceme das universidades e dos centros de

-mi-

pesquisa das regiões mais desenvolvidas conta com grande

núme~
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ro de professon:s ti miados com pn de mestre c de douto<, o que
aocJiliOCe t que para esseslug&I<S vai a quase totalidade do dinhciro pma essa fmalidade existente na CAPES, no CNPq e oa FINEP.
Al6m disso, ao coo.trúio, -por exemplo, de Slo Paulo e de OUI1'o&
~ nio somos ricos o suf:ICieDlc pua dispor de uma forte iJla..
lituiçlo estadual de fomezJ.to i pesquisa. como 6 a FAPBSP pmüs.
ta. A hem da venlade, esse DiD 6 um publoma somonlc do &tado
de Mato Grosso. mas de todos os E&tadol que esllo ~
nas úcas perifáicas do País.
Como. eDIJo, romper esse Circulo vicioso - cm que DiD hi
iD=>tivo i. fiXaçJo, em nosao Estado. de llliÚ<l< mlmoro de profü..
siooais qualificados porque lú. pouco estfumlo fm.auceim i pcaquiaa o em que poucos rocunoo oio deotioadoo i. ~ oo Mato
Groooo potqUO h& um mimero ímuticieDU> de proiisoiaWs de aha
tib!laçio? A resposta 6 simples: 11011101W> pode - rompido oaao
cht:ulo vici0110 pela açlo de amporo c de compemaçio, por porte
do Govemo Fodcml, aoo Estados maio pobres. Cuo C<llllririo. o
dcocqililfl:rio regional iri pell)OIDU-oo. Diga-ao de pauaacm que,
no cax:cito de desoquillbrio regiooal, uma s6rio de ÚIOlel se ..,_
molaçam. OCDdo impmtanUsoimo pm. o clcsenvolvimmto oooo6mico- fato de que ningum:t <ilvida- o doaenvolvimento ciendf:100
o culbiral. Com ciontiotao e in~loctuaio hem pnpandoo tDbalhando em DOSIJO Estado, debruçados aolln: 01 problomu oopeelli<:oo
que afügem nossa regiio, ~ c:ondiçõoo, cm """"" intervalo
dc - · de ultrapassarmos o fosso que ainda nos sopora das rcgiõcs mais acJjanrad•s.
_____ _
Portanto. Sr. PI<sidcn"' SI"s o Sm. Sell&doreo, precisamos
de mais recunos para nosso ensino superiol' e mais apoio. por pu~ das instituições oficiais de fomento i. pesquisa, 10 Mato GrooiiO
c a todas u regiões perifmcao que lu- com diflCUldade na ire&
da ci&1cia e da lccnologia. Todos aahemoo que a int<riorizaçio da
ciencia 6 coudiçio sine qua non po111 alcançonnoo o _ . . . , , de
forma equilibrada. nesse imeDSO cootincnte que 6 o Bn1il
Jm"""" nesse eopfrito, dcaojamoo que a Scpada Reunlio
Espedal da SBPC seja a maio proflcua pooável. Com toda ceMza, Maio Grooso """bed os cientistas o oo imoloctuais que dela
participaria com tlltla a cotdialidadc de sua geme. Nooao Estado
hoje coastitui-se numa ftonteim de desenvolvime,.o que assiste,
ano apúo ano, ao crescimento de sua produçio e que ~m reccb\do.
p01 isso, pndes contingen~s de populaçio. Noac ocntido, villumbramo< o caráter simbóüco dessa mmilo, a ta: lugor om Cuiabí.. cidade que se localiza no ccmro dessa regiio em aescimento o
... portas da Amazlloia. último desafio i capocidade de empreendimemo do povo brasileiro. .
Muito Obrigado.
0 SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadareo)- Concedo a palavra ao nobre Sallldor Guilhezmo·Palmoira.
O SR. GUll..HERME PALMEIRA (m..-AL. Promncia
o seguinte discutso.)- Sr. Presidente, Sl's o Sn. Seoadoroa, no dia
vin~. e novellkimo, o programa da Rode Globo de Tolovislo Joroal Naciooal acusou alguns Sc:o.a.c1cRs. cmm 011 Cf1&is cu catava
inclu.ic;Jo. de.''fa.zer turismo a. custa do Ermo Pábüco11, em refcdrt.
ci.a i viagem que estávamos r...ndo a Madri, capilal da Espanha, dcnúnci.a essa que ~e seguimento tamb6m p01 certa porte da im~nsa naciooal.

Quero de pronto manifestar meu voemon~ repldio ao conteúdo das matérias veiculadas, que paoaam ao largp do real o elov ado objetivo da viagem questionada,. que foi o de puticip.çlo na
Nonagtoima Terceita Confdncia da Uniio Jnlmpllrlamentar, organiamo mundial que oongrega 01 parlamontoo de cento olrinta c
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xedig<m esti eivada pela simplicidade com que tmtam os negócios
uaciooaia. Afiaal de coatas, um Sallldor da República 6 um homem de Eltado e sua 'IIÜPiO no exterior deve ICI' encamda. ll6 que
se dcmoastm o cmtrú:io, como um evento ungido do interesse púbüco pua o Pata.
Eu.u pcuou IÓ v&m u coisas pelo lado exclusivo doe .oo-g6cios simples da vida privada, onde tudo ae resume, de foona relativi.JDXlte mail lingcla. aos ÍI:URIISCI .interpeaso..is. is relações
eDim 01 cidadiol., aem _os inexod.veis ritos e complexos mccanismoo de tntamooto c soluçlo das queotõeo de &tado.
Alaim, peQ!1Il1IO aos nobre
como podemos codlibuir
pua llllJd•DDOI. eu& menfelidede tacaDba de que bldo o que se faz
"" cor- púbüca 1om oigaj[IC&do apeou pela locupldaçlo que
~ polticoo o autoridades, pelo gozo de vontagens
próprias ou pelo p6riplo om vilcgiablru ootm.is ou hipotcti(:amcn10 oscaodaloaao? Como f....- ioao?
Espero ~- alguma coatnõuiçio ao deba~ que se
com u ~a~AÇÕCIIloviaou das mat6rias. de fo=a serena o eficaz,
daDdo i. IJOciodadc brasileira, a partir clcsta IIibuDa do Senado Fod<nl, cm atençio tamb6m aos nomes doo demais parlamentares
que in.tegnram a delegaçlo. Medpmente dos Smw:Jor Carloa Wil""" • Ronaldo Cunha Lima, u devidas ÍDfOI:!Il8ÇÕCI som • Ílosoa
miolio, tio gd!Uitamonte q~ootionada.
Componoci i. referida Coofdncia, na quaüdadc de ViceProsideJlle do Grupo BJUi!ciro da Uoiio Inr.rparlamentar, em
ateodimemo exclusivo b demandas desse cargo e da importJncia
da agenda a ser diaeutida neooc fÓ!Um intemacionaL A pauta de
seua dias provia 01 trat.lbos intetpulameJUJ:u de vinte e sete de
março, segunda-feira, até o dia primeiro de abril, sibado, podendo
sua ~ scr medida, inclusive, pelas pesenças ilustres de
Suu Majoaladco, o Roi Juan Culoo e a Rainha Sofia de Espanha,
i. cerimbuia de ahedunr. das oouõea.
Enlro outros usuntos da pauta de disaJssio, ~ tr::abolho extremamente produtivo aolln: lomU importan~ para o
ca><:ato mundial, tais como a participaçlo intemaciooa! em face
doo dcaafioo colocadoo pelos desastres resultan~ dos conllitos armadoo e catútrofes D&tunda oo causadas pelo homem, e a açio
ncxmativa e judicial COD'Clata dentto do6 Estados; a bio&.i.ca e o
dcaafJO intemacioaal pela proteçiO doo direitos d a - homana;
a simaçlo poltica, cc:oa6mica o social das naçiloo dentro do cootexto mundial.
A representaç1o b:uileiia, sob a compdeDte presid&cia do
Depltado Homique Alvos, foi hem lllUan~ duiDnte os seis dias de
trabalho da Confetfncia e ela se dou, como se d.l. nesse fómm, por meio do Grupo Brasileiro filiado i. Uniio Inteq>Orlamentar, 6!po cologiado do ~so D&ciooal. fundado em vinte e
cinco de outubro de 1954 e formalmente IOCODhocido p01 mOia da
Roooluçio do Senado de m!mero oovc, auinada quando era Preoidcn~ do Senado FodcJlll o ilustro homem público Noreu Ramos o
pela Roooluçlo da Ciawa doo Deputados mimero vinte c oito, de
cmiulo do ICIU pui.dcntc. O a:DÍDol11'e Carlos Luz. ambas de junho
de 19SS.
_
_
Solln: .... Grupo, ~ta- que ocupm.m a III& peooid&K:ia parlamen- do maio aho valoc moral o politico da hiatória 10p1blicana do Pais, os quais pocoo citar meu aaudoao
pai, Ruy Palmoira, o Tancredo Novos, Satumino Braga. Djalma
Marinho, Flivio Manilio, Manool Vllaça o Tano Dutta.
Sr. Presidente, SrL Scnadorm, vale a pena aproveitumol:
eooc infeliz episódio pora, ao lado dcooa prestaçio de CODtas que se
faz mjllerida por parte da delogaçlo parlamentar brasi!cira, divul-

p...,.,
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uni poises.
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As ma!érlas desconhecem por completo o que oo poderia
C!Wnar de questões públicas do Btuil. A ótica doo homens que ao

cooclPe mundial. qie 6 a Uniio Jn~rparlamentar. o que faço agora, com a devida v~nia de V. Eo's

anblcedentes-1ii316rioos ~abjctivO. <!e-tio~
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A origem d>. Uuiio Inl<lporlamentar remoota ao mo do
1889, quando, sob a iniciativa do dois porlam<n-. d>. Gri-Brdanha c d>. França. respoctivamcllle, Sr. William Rmdal Cmnor e
Monsiiur Fr&lmc Pusy, foi realizada a Primeim Confdncia,
com porticipaçio do delegados do nove pai..., pua - d o questões ligadas 1 orl>ittagem intemaciaW, UIUDio do pDdo interease 1 época, em vir1udo d>. exist&lcia do inl!mol<lo lidgioa aobre u
fronteims intemaciooais.
A patir do Sucesso dessa primeira tentativa. a coof«ducia
sofrou pDde evoluçio e, j! em 1894, foi inslilu!d>. uma orpnizaçio permaDOnte, dotada do IIOQ1)tariado próprio, "'• ao do Uniio Parlamontar. Desde enllo, nio obotaDte paquenu int«mpções durante u duas gucnu mmdi•i•, a Unilo tem.~ae mllllido
atuante, pcncverando no tn.Mlbo de din:n"lo dOI uamtol do izl..
teresse das .nações. tendo realizado at6 eldo·mail DOVeDta o uma
coofidncias, e cada vez mais •mpli•ndo -... lmbito do atuaçlo,.
ÍI1COlJ1<"'Uld oovas repreoent.açõel coiltando bojo, como j! diae,
com cento e trinta um paiaea-membroo.
Em termos formais, a Uuiio Intapodamentar tem per finalidade propiciar os contatoa entre 01 meinbról pelioW do todol 01
parlamentos, reuniDdo-oa em uma ação C01D1J1D. de modo a: efeti·
var a colabcnçlo m6.bJa dos respoctiv01 pli-.; a favOft!Clll' o de--

c

senvolver u instituições dcmocriticu das DIÇ&&. e a pomov« a
paz e a cooperaçio co.trc ex povot.
Na realizaçlo do seus objotivoa, a Uuiio l<m-ae praiUIIciado sobre todos oo problemas do Oldom imemacioDal que poasm
.... solucionodos pela via pocif>ea d>. discusdo inlerparlamalla,
&JftSftlfando sugestões das medidas o açõoa que t&n p:opaciooado o dosenvolvime!liO doa COIJ81'eSSOO porlam<n-. doa JlOI--

membros.
Em temJos orpnizsciooais, a Uniio ~com
põo-ae do grupos DliCimWs, à aemelhODÇO d>. repreaentaçio lruileira, fonnados pelos mspecti.v01 e exclusiv01 ped•!JM"'tol de &tadoa que sejam reeonhecidoo como paasoa jul!dica do Direito Inl<macionsl, excluil>:lo-se, por conseqü&lcia, 01
nio mtônomos e asuçõeo associadas a Estadoa sobennco.
A nível inlmlO, ~e, a Uniio, 6 ddada: do comisslo
Executiva, órgão dimor composto do com membroo; do Cooselho
lnteipSrlamentar, constiluldo do dois ~ do cada grupo
nacional, que ap=ia as propootu e resoluçllea d>. Comiado Esecutiva; e do Confel&.cia lil<elparlam<at, fomwla por dolopdoa
designados pelo grupo do cada pala.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como se podo v«, !Dia-'"' do
um f61Um intemacional da mais alta relovlncia pua oo i n nacionais que sejam voltados pua a cmvivfocia paáfica e a c:oopemçlo entre todos os povos. Nio é uma inveaçlo :aoaa. l:nsilei,., do cunho exclusivo e destinad>. a propiciar regalias e bmol!cioo
a seus membros pessoais, como pena parte da mldia naciaW,
mas organismo geral quo CODclame um uniVODO do paiaea do todos os tama.Dhos c ideologias.

-oa

Ao fmalizar essa manifeslaÇio do repldio, prestadas u infounações ii sociedade brasileiia, espero. SÍ!lcoralllolll, que DOIIO
gnndc imprensa. cm atendjnymto ao JetViçopóblico que deve fttl.·
lizar, procull> melhoo-)Zlleirar-ae doa UIUliiOI do &todo, divulpndo aquilo que reailuellle ajlde o Palie f~e u instiluiçõeo.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1oo Valldatioo) - Na
preseDle sessio tenninou o piUD pua a-taçio do - à s

seguinte$ mat&ias:

-

amam

-----

- Projeto do Lei da
n• 6, do 1992 (n°11..0S511!6, na
Casa do origem). do iniciativa do Preaidonte da Replbli<:a, "'e autoriza a reveaio ao Municipio do Sio Paulo do PolaljJi, Eatado do
Rio do Gnmde do Ncxte, do ...,_que JIM'D"iona;

Al>ril de I 995

- Projeto do l..ci da ~ n• 84, do 1992 (n• 4.439189, na
Cua do origem). quo albn o § 2" do art. 213 d>.l..ci n• 6.015, do
31dodozomb:odol973;
-Projeto do Lci d>.
n• 101, do 1992 (n• 894191, na
Cua do origem), que oqescollla allnu ao inciso II do art. 275 do
Código do Proceao Civil;
•
- Projdo do Lei da
n• 126, de 1992 (n• 95&191, na
Cua do oriJ!Om), que dispensa a publicaçio de 110s constitutivos
do peuoo juridi<:a, pano efeito do registro público;
-Projeto do Lei d>.
n• 135, do 1992 (n• 734191, na
Cua do OOpln), que
mdaçio do CAfA!t do ut. 4° do DecmoLcin03.689, do3do ootubrodo 1941-Código do Processo Penal;
- Projeto do l..ci da
n• 11, do 1993 (n• 3.053184, na
Cua do oriJ!Om), que dúpõo sobre a publicaçio do nomes e fotogmfiu do vflimu do crimca c:cldra os COitumos;
-Projok>do l..ci da
n•112. do 1993 (n•2.444191, na
Cua do origem~ que dúpõo sobre dispensa da multa referente ao
•ti.,.,., eleiloal jnranpNiivo. aa""CCC"arvJo parigrafo Wrioo ao
ut. 8"daLoin•4.737,do 15dojumodo 1965 (C6digoEieiltJnl)e,
Projeto do lei da
n• 33, do 1994 (n"7.866/91, na
Cua do origem), que disciplim. a libemado ..tigiosa. regulamentando Ól inciaoa VI o vn do..._ 5• da Constiluiçio Fede<al.
Pmjotoa do Lci d>.
n's 6, 84, 101. 126, 135, do
1992, 112, do 1993, e 33, do 1994, nio t=do recebido emendas,
IOdo inclufdoo em Ordom do Dia, oportunamente; o o do n• 11, do
1993, per ter recebido uma emenda acú. despachado 1 Comissio
do Ccmtimiçlo, Justiça e CidadaniL
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - Na
preseDle 101Sio, teuninoo o pnm para apiOSOillaçio do emendas
ao Pmjdo do Rori!Çio n• 38, do 1995, do autoria da Sensda- I.uiz
Albodo do Oliveáa, que cria a o..maio do Ci&cia e Tecoologia.
Ao projo10 nio fon.m oferecidas emendas.
A marmia acú. dospo<:bada 1 Comi>sio Temp<riria, criada
anv61 do Requ«imenk> n• 201, do 1995, destinada a elabonr e
aJll"l""'llar projeto de resoluçio refoo:mando o Regimento lntemo.
O SR. PRESIDENTE (Aillooio Carlos Vatadares) - A
Meaa lembra 001 SB. Senadores que havmi sessio do Congresso
Naciooal às 18b, à qual deve=nos comparecer para uma volaçio

amam
amam
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amam

amam

amam
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amam

nominal
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos V atadores)- Nada
mais havendo a tratar, a Pres:id6ncia vai encerrar os ttabalhos, de..
signando pua a seuio OldiD1ria do l.ll10Dhi a seguiDle

ORDEM DO DIA
-1PROJEI'O DE DECRETO
LEGISLATIVO N" 30, DE 1993

DilaiJiio, em tumo llnioo, do Projeto do Decreto l..cgislalivo n• 30, do 1993 (n• 218/92, na
dos Deputadps), que
aprova o te>r.to d>. Conveoçio Intemmericana sobre ConJliloa do
Leis em Mal«ia do l..ciiU do ambio, Notas Promiss6rias e Fatoma, cmcluida na Cidade do Panami, em 30 do janeiro do 1975,
a I Conf016Jcia Elpecializlda Interamericana do Direito
Intemaciooal Privado, tendo
Puecec <Xllllrúio, aob n• 80, do 1995, da Comissio- do Re-

amam

laçõeoExtcriorae ~NodonaL
-lMENSAGEM N" 67, DE 1995

Escolha cietbde de.Mboio Diplomática

Di>alllio, em tumo llnioo, do parecer da Comissio do Relações Esteriorea e Defesa Naciooal solx-e a Mensagem n• 67, do

ANAIS 00 SENADO FEIDERAL
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1995 (u• 2$7/95, na origem), de 2 de DW'ÇO de cam>te ano, pela
qual o Senhor Preaidente da República submoto i delibet'açio do
senado o nome do Senhor Solo Tabajara de Olivein, Mini>lro de
Primein Clu&c da Coneira de Diplomata, poia . .....,.. a funçio
de EmbaiXador do Bruil junto l República Dominic•n•

-3MENSAGI!M N" 68, DI! 1995
E..,.lha de Chefe de Mblio Dlplomif1<11

Dilalssio, em ll1mo olnico, do Pm«< da Comissio de Rclaçõco l!xteri<nS o Defesa Nocloml sobre a Memagom n• 68, de
1995 (n• 2$8/95, na origem), de 2 de DW'ÇO do commte ano, pela
qual o Senhc!r Preaidente da República aubmoto i dolibonçio do
Senado o nome do seobcr LWz Heorlquo
da Fousoca, Minislro de Primcin Clu&c da Cam>in do Diplomata, pon. ex=er a
funçiÓ de l!rnbaindor do Brasil juDio i República de 1!1 Salvador.

Pemra
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pronunciamentos que foram feitos naquele-enContro pelos eminentes Depo'"dos Henrique Alves, Leur Lomanlo. Pacs de Andrade e
Nilsoo GibooD. represenlando o pensamento do Coog=so bmsileiro.
Com essas palavras, Sr. Preaidente, e pedindo a -.criçio
nos Anais desses quatro pawncia.mcDtos pela !Ala re1ev4ncia e
pela importlncia com que se revestiu aquele conclave. reuovo meu
agmdecimcnto i Ptesid&:lcia pela escoJha de meu nome para integrar aquela Comissio.
Muko obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SE·
NADO R RONAI.DO CQNHA UMA EM SEU DISC!JRSO
DISCURSO PRONUNCIADO PELO DEPUTA·
DO HENRIQUE ALVES (PMDB - RN- BRASIL) NA
93•CONFERtNCL!.INTERPALAMENTAR:

Sr. Presidente, Srs. Parlameiilares, Minhas Senhoras; Meus
Senbores:
Eis que Dos acolhem esperança e destemor, genialidade e
vislo, pmx i terra e i condição humana que nela germina c se
Dilalssio, em tomo olnico, do Parec:u da Comissio de Re- afmna.l!ssas caractedsticas atávicas do povo espanhol alçaram dilações l!xtericns e Defesa Nacioml sobre a Mmaag<im n• 83, de mensões sublimes de criatividade atrav~s de Cervantes., Garcia
1995 (u• 281195, na erigem), de IOde março do COITCDte ano, pela Lorca, e tanto outros, com as quais a Espa.nba captou o espirito do
qual o Senhor Preaidcnte da República submoto i delibonçio do· mundo.Na vertente das ttansfonnaçõcs do nosso tempo, mebataSenado o 1101D<> do Senbor Robelto de Abreu Cruz, Mini>lro de don.s e ilimitadas, cada um de oós tem. em sua maneira de ser,um
Segunda Classe da Cam>in de Diplomata, pon. exo=r a funçio pouco de D. Quixote, que DOS infunde O fasánio pelo DOVO e pelo
de Embaixador do Brasil junto l República do SUriname.
descoohocido.
As mndallças que se processam na Espanha se confundem,
. O SR. PRESIDENTE (ADiooio Carlos Valadares)- l!stá
em ritim e substância, com as que ac:Ontece:i:n no reSto do mundo.
encerrada a sessio.
(Levanla-se a u.ssãoâ.r 18h02min.) - J\qUie al6mse realiza a antevisãO de Teilbard de Cbardin,que. na
DISCURSO DO SR. RONALDO CUNHA UMA db:ada de 50, vislumbrou a tend&lcia para uma crescente "tecnificaçio, racionalizaçio, privatizaçlo e COÍIVerg~ncia na te= bumaPRONUNCIADO NA SESSÃO ~DE 34·95, QUE SERE· ila". 0 conflito ideológico da época, dilacerante e impiedoso, nio
PUBLICA POR fiA VER SAlDO COM INCORREÇÕES o knbia em pR>Ver o fim das ideologias e a universalizaçio da vida
NA .ANTERIOR.
· da•
~
pnva
O ímpeto da v_iolência que ainda se conttapõe ao sentimento
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB-PB. l'romm·
cia. o seguinte discurso. Sem fevisão do omdcc.) - Sr. Presidente. universal de paz e solidariedade, não contém a ma.rcha de expansn Senadoras e Srs. Senadaes, honrado com o convite que me sio da dign;dade humana. Foi nessa coo,)mtum que assistimos
foi formulado pelo Presidente José Samey para ittegrar a delega- rupn.u:as no bloco político oriental, com seus desdobramentos em
çlo brasileinl com tq:rnlC!l!açlo junto à 93' COOfer&lcia da Uniio que as tensões deram lugar à coopemção e ao entendimento.
O Bmsil, em processo pacffico e llllliClldo pela convergênInteq>arlamentar, comparoci lquele encontro juntamente com os
Senadores Guilbenne Pa.lmcira e Carlos W'tbon. além dos eminen- cia, rompeu os grilhões do autoritarismo. O l!stado de Direito foi
tes DcP.utados que representavam aCAmara dos [.)q:uta.dos.
conquista da vontade nacional, gerada numa hisl6ria de bravas re-Àquela ConferCncia compai'CCCl1.ID ~tes de Parla- sistencias. E o Parlamento Brasileiro foi o centro mobil.izador des-mentos de mais de 130 pafses. homando aqueles encoottos que se sa luta. Hoje, a formação e manifestação de uma. opinião pública
"'alizam bá cerca de mais de 100 """"com tomas da atualidade. • livre e reivindicante, revitaliza a ação parlamentar. O conflito
A exemplo do que se disaltia cm Copenhague. quando a numa. so::icdade democrática é garantia de um ~so renovador
fome e a miséria cnm o .tema central daquele encontro, em Madri. das instituições.
os inlegrantes daquela Uoilo Interparlamentar manifestavam tamEm clima de grandes esperanças, a Assembléia Nacional
bém esta proocupoçio: se a bioética fazia porte como tema centtal Constituinte promulgou em 1988 nova Carta Consl.iruciooal. O dida Conferência, a disalssio dos conflito6 mmyli•i•, principalmen- namismo da conjultun.. interna e externa, em pouco tempo exige
te, os que surginm nos últimoo dias. foram objeto das prooc:upaçõ- inevitáveis alterações no texto constitucional Especialmente na
es dos ParlamentaiCs que naquele evento tinham assento.
ordem econômica e sociaL A celeridade das mudanças cm todo o
Por designaçio e escolha de todos oc integrantes bmsileiros mundo impõe revisifo de procodimell!OS do processo legislativo. A
daquele cooclave, o Depu!Bdo N"Jiaoo GibloD 6eru ctedenciado sociedade avança e exige ágil com.patibilizaçio do Direito com as
para elaborar nosso relatório, juntamente Com a Embaixada do novas realidades. Os graves_ problemas econômicos- brasileiros
Brasil.- que durante todos o~ encontros se fez presente. participan- pass.amm a ser enfrentados mima ordem democrática. O pais mu<:Jo de forma efctiva e ativa, -orientando-nos com Subddios pua os dou. Sua oca1omia se abriu e amplia sua participação na dinâmica
debates.
economia intenlacional. As importações aumentam. O processo de
Sr. Presidente, a despeito do reWório "'e o Deputado NU- ll'ndernizoçio do poitJUe induslrial, a modemizaçio tecnológica e
sou ffibson ofenoceti, quero solicitar, como ~tante da "molhcr quolid&de da Úlatéria-prima, tomaram os produtos brasileiUuião luteq>arlameutar, a transcriçlo nos Anais desta Casa dos ros competitivos no mercado intemacioDa.l.
MENSAGI!M N" 83, DI! 1995
Escolha de Chefe de Mlllliio Dlplomillc:a
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Assim

o Brasil "' o!evoo a patamarea do produçiD ...,.

lhaDioo """ pnciOo o tndiciooais expolWlc<oa na Amáic;a do

Norte, Europa o Orioute.
O Calpslo Naciooal do Bruil, pela livre manifcotaçlo do
suas wu Cuu, o Souado Fodonl o a amam doo Deputado&, 6
eoutro gravitaciooa! do todu euu tmllfonnoçlloo A iDfloçlo, que
erodia a lusca do ampla jlatiça oocial, Jll'OIIUPOIIo para um doaouvolvimento intesroloxibo, &JIOI'Il, iudiJ<:u~voio Indico& do doelfnio
o coutro!e. Desde o primeiro ...,....,.., do 1994, aliallça-ao DOVO
IDOIDOI1Io hilt6rico. Caljlgam-oo Ollabilidado ...-ma o iDdicadorol do um procesao do moocimomo O<XliiÔmÍCO. Nouu ooadiçiles se proco....-am u o!eiçõoa gerais em 3 do outubro do IDO paaaado, cpanc1o forun oloiiDI o Prelidonte da Rop!blica, Govomodoroa
do .l!atado, Soaadoroo da Ropdblica, Dopuw!oo Fodomis o Bota·
duais. Eua ucrmalidado do!IIDCdlica tamb6m 6 preciou ccmquilta
do quaoo todoo 01 povoo da AJ1!Miea Lalina. As poucu oxooçlloo
se debatem com manifooto inooafomüsmo do ouu populaçlloo.
Nlo ,.; COilltlin o ideal do!IIDCdtico.
Temoo C<llliCUncil das aMa~ltoo rolpCliiUbilidado do Poder LogWalivo, hoje prooidido pelo Soaodo< 1016 Samoy, ostadista
que f.Riidiu o Bluil na poDOA fase do aua tmnaiçio, IDm :mtroceaos nem CCDVUls&l sociai.a. veodo-lc em todol 01 JIIOIDCIIIIlc., a

poz o o diilogo. Eu po< que o Calpslo 11Dplia sou papel cano
dosaguadoum da vontade D&ciooal, iocluoivo modionc!o ooallitoo
Olllro a sociod•do, o Exorulivo o o 1uclicmo. B ouu
legitimam po< sou compromiJao do olimiDar u dilparidadoo aooioilo do
coocntizlrde modo in'evetsfvel, U justa aspimç&1 n•cion•i•
Camilo Joo6 Colo, o gnndo ooc:rito< ospaoho~ Nobel da Literatura. exalta em sua obra o cidadlo COllllm, o bOIDI!ID. do povo,

os&o"'

mesmo quo, uas odes do Camões o Fomando Poosoa, num oontmpolllo do 400 11101, foz a gnndoza do Pa111galo cunhou o ooprito
ILOCÍOIW basiloiro.
Em DOIDO dosl<> ooprito a dolegaçiD tnsiloira ou\da a todoo
os presentes.
As minhas últimu palavras do do osponoça 110110 Pala do
"" papel neste mundo novo. As Camvolas do . - do 180'1' o
camiDhare o caJUrde um povo que se idco.tificacom.ossomos e
os ideais do 11« hummo om todo o qualqu<r lugor do mundo.
DISCVRSO PRONUNCIADO PELO DEPUTADO IEUR LOMANTO (PFL- & -BRASIL) NA 93'
CONFER2NCIAINIF:RPARIAMENTAR:

Sr. Prosidouto, Sro. l'arlamonlarol, Minbu SonhonJ. Mouo
SenhOlOS:
Bm abril do 1992 realimu-se, na cidade do Rio do Janeiro, a
''Conferencia Intemacional som • nova mdcm intemacional •••
oudo expnossivas ponoualidados do divorsil puto1 do mundo dobateram exaustiva.menle os upcctol essenciais coofomw:krea do
cen1rio mundial eonlompodnoo.
Sob o impacto das gnndoo tmusfonnaçllol vivoncildas DOO
anos recentes, tal CODfer&lcia ensejcu uma l6rie de ~e•ioo•rntln·
tos sobro • p<6pris c:amcterizaçio da roalidado intemaciooal: .,.;...
tiria uma :nova ordem ou uma nova desonlem iltcmacioaal?
Passados quas& tr& anos. a ciivida pciD1IDI)Ce Vilida e
ablal Assim, a oxpoetotiva do que o fim do COilÍroiiiO looto-oosto
xedundaria em um mundo do pti.Z, ODdo u naç&ll conviveriam em
intema b•nnoo.ia e integn.çlo, logo ril-.e fmatnda pela realidade
dos ooallitoo annadoo loealizodos, pela roalidado da IÇio poodafó.
ria do homem o pelo agravamouto das disparidados J6cio.O<Xlll6micu enbe os povos.

En1rotanto, a liull!r&Çio inicial dessa oxpoctaliva Dio devo
ser motivo de deslnimo e siDal de que a humooia eub:e as naçõe1
é mero exm:!cio do ficçlo. Ao rov6s, devo BeiVir do esl!mulo a que
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ponovoromoa na lusca do Ul1Uljoo institueiooais o iDfOI'DIOÚI que
privilegiem o bom-ostar da maioria das populaçlloa, com o que oaW'Omoa CODiriluiDdo doeillv..,.,.. para mudar a potV<raa realidade em. ~o eatamo1 inser:idol. BaliciJJ'M"Dff\ MIN lll'llljol ciDvem ter c:az*o:r poovallivo o devem II1I1'!Pr do fOliO oonv<qb:la do
intereuel, o que Jhea dm a J.WmicJ"'e oeoe"'"' pua cxmcilia:rem um mfnimo do IUtooomia eatatal can um mhimo do integraçioo~ameu

IJI9'lol.

Em do ooallitoo amwloa, talla-lo impoltante • adoçlo de ~gial de dil••••lo que iniban iDic:i:ativu belicocu loco lincho Dai a importJDcia da IÇio pol!lk:a doo orgoni"""" in-

ttJmlcinn•il o rosimaio institu!doa, vioando a r6pida dotocçio o
&lll1açlo do virtuais ooalli101 miJil.uoeL Nouoo tamoo, u açlloa
dimu OClCllmWn IOIDOilte cm cuo extremo, ap6o osga.
todu toc1u u inciltivu pol!licu pootinaitoa.
Quanto a açiD poodaklria do homem, dostJ<amol CODK> pooblemu Q'OICelllel o toaorilmo, o ~ e u agmsiÕel 10
meio ambõonle. Slo quoa0ol que impiram um forte apoio do c:ooponçlo 0111r0 01 diforontoo paúoa. Um oficionto o eficaz aiJtoma do
troca do iDfoanaçlloa aproooota-10 como oosoocial 110 c:ombate ao
terroriaDo o ao D&rqJt:df"ICO. A defesa do meio ambieato, illcluaive
em roláçlo a p<OVODÇio do ealútrofoo naturais, podori ser IIIOIIb!da pela utilizaçlo c:roocon1<> do av&DÇ&du toeDOlogiu, principabnoute na - d o aa!Qiloa, o pelo fortaiN:inmto das aç11os do
vigillncia du Ol'8'"iuç~Ses ~govemementM, dessa átea. e pelo

incaltivo ao delenvolvimento auto IUJtentado.
Do oul!:a parto, u clilpa:ridadol o6c:io-ocol>olm
ptUeJU~ na ceoa intm~•cinaal apvam.ae a cada dia,. potmcialiZIDdo o moocimomo da polnu ahooluta, da fomo, da dollllllriçlo
e da inuúçlo. Someoto a aolid•J'iedule entre 01 pov~ poded. vmO<r oota <piO 6 a piei' guc:aa que ostamoo vivoudo: a guom da oobrovivtoci&. Auim, todoo 01 moico imagin1voil devem sorutiliucioo para que D ""hJUD&DO, em qualquer parto do omxlo, poaaa ter
u mlnimu coodiçlloa do oobroviver com dignjdodo,. Este 6 o gnndo doasfio que so pilo ao ll>lDdo ,...,. fiD&l do a6eulo.
A D6a, da Unilo Inle!parlamolliar, oa!á l'OIOIVado papel pol!tico do mlevo na superaçlo doa flllnl que deterioram a atull cena
intemacioDal Nouoo po!ss, apesar doo rroJ>!emu dom6oticoo
que <llfroDtam, diJpllom do todu as ooadiçlloo para dosonvolv<rom
eficazoa inicialivu coqjunJu om prol da gradaliva molhoóa do !dvol do vida das populaçlloa doaasaistidu. Caho·IIIJI inm>açlloa oapoc:lficu DOI 110&101 paúoa, DO intuito do aJ«tar OlrospoeIÍVOI govomoa para 01 pa:igoo que o p;ocouo do globaliDçio om
ll!ll'dla podo rop-ooartar, cuo Dio l<>jam dofinidu llrJ<IliOI polUieu do atendimenlo à populaçlloo mail pobroa. No c:onj~Do dao
D&ÇÕOI, cabo-DOO IIJaDIOr <XlllltiDIO O am-ada vigillncia ooboo 01
poalvoil ma!eo CJIO a a>da
podo causar aoo r-f- ,_,.

glnl»•-•

dosouvolvidoo, - · - dodúeito- que .......úio
Seahoru o Seah<re1,
CalfotmO podomoa com!&tor, os dosafioa c:on~
estio poGol e someDlO podmio ter supetadol pela constante CtJOo.
ponçlo o inte~ do iniciativa do todoo 01 pa!soa quo almejam
uma """' Oldom inl«naciooalll1&11:&da pela pu. prooporidado o
solidariodado bumaoa.
Muito obrigado.

DISCVRSO PRONUNCIADO PELO DEPUTADO PAES DE ANDRADE (PMDB- CE- BRASIL) NA
93'CONFER2NCIA INIF:RPARI.AMENTAR:

Senhor Pro&idoDio,
Seahcxos Dologadoa:
Mais um& VOZ !aJho & h<Jma O O privi16gio do !ma:l Coofo.
I&cia da Unilo lnl.eqlalilmeD! a polovra da ropmsa:!I&Çio lnsiloim.
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O Brasil que ergue a Bandeiia da Paz ccmo ofmbolo maior
da sua história vos sa1!da -1& bon. do . . _ - . e aJ18ástiAsSomos exatamenle iguaiJ na f~ c:om que •JÜ!wJt•!!lCIC o futuro de c:ooc6ldia univenal. irmlol que soux.. de um IDUDdo que
se toma cada vez menor. a a1dei& global que DOI faz oio apenu vizinhos, mas !mimo& pelo sentimelllo o pela cmvi~ncia fraleruaDeixo aqui Snbo< Presidente, Senhorea dolegadoa, o penasmenta de Alborto Camua, que está no p6rticçl do ...., livro - "A
lntetporbmentar e 00 Direitoo Humsooa": ''É preciso defend« o
diilow:> e a ccvnnniç•ç"' universal dos bomeDJ UDJ com 01 oulrol
. - a servidlo, a iJijustiça, a viol6ncia o a mentira do o flagolo quo
bilt.6ria naciooaL
-- ·A palavta, Sr. Preli<jente, 6 a 1lnica arma do que dispõe os rompe essa COJDJDiceçlo e inteirctita o dülogo".
parlame- do mmdo. E com ela que telllOO do manifeotar DOISenhor Presidente, Senboreo Delegadoa, sabemos DÓI e a
A f6 e DOIS& esperanç&l"'lo cJestiDo do homom DO planei& destino
história nos ensina que a paz é um ccmpromiuo da bumanW•de.
que Dlo pode ser., depoiS de mi1&lios de vida em sociedade, o do Sua violaçlo. no mais remoto doi tearitório&, afeta todo 01 pov01.
promover a m.on.e c a rufna.
_
O - ü tom uma lcoJ8o tmdiçlo pocifista na Amlàca l..alina 6
DISCURSO PRONUNCIADO PELO. DEPUTAcm ocino deasa 1rlldiçlo que temos pleiteadno fim de todas a s DO NIISON GIBSON (PMN - PE- BRASIL) NA 9J•
•SOD:ll:» contn. a conida IIIIlQDelltista. Scmos conlia a lou·
CONFE/IDICIA TN1ERPARUMENTAR:
cura de alimentar a mAquina da gueli'i. e da morte cem. 01 recursoa
roubodoo 1s necessidades_ de alimentaçlo, saáde eo de educaçio das
Sr. PnDidcntc. Sn. Pa.rl.amentares, Mmbu Senhcxu. Mcua
carentea do mundoSe aqui o allpuecels vezes haver frutifiCado nosso eifo<ço SenhotOS:
pela eHminaçlo das gumu. ~ para n6s um vexa.mc e uma dccepA gueaa 6 própria da nabJreza bumaua. Gost•riwmos muito
çio verificar que a poz continua ameaçada pela louaJra !raticida
que nlo fosse usim. mas' usim.
om tmas partes do planetL
.
No enl&tto, essa fal&lidade Dio devo impedir a luta do todos
Se pcxum lido esperanças poaitivu se desenham DO Oriente M6dio, com os progressivos, enta>dimemos en1m !lnelo a Pa- os homens de boa vontade, principalmente os poHticol com usenleáiDa, pcx outro lido, a instabilidade da poz 6oioda a rotina enlre to no Legislativo pua que os 110frbomtoe dat gucrru, c::omo das
poisos e min<Jriu 6ti!licu DI regiJo do Golfo e DO epi<=tro do fra- caüstrofes naturais, se nlo pudel:em ser cJjmjnacJos, sejam. pelo
que, af.!vada pelo bloqueio eCooOmico que penaliza direWneute menos re<kttidoo.
apop4o
W. muitos <XganUmoa intcmlcioaais que ICI .ivc.:x:am o 1»Eslc quadro, tamb6m, se repoduz em Cuba e DI Repo!blica pel do dar usiltblcia a esses sofrimenl05. Outroa, oioda, pootenPopJ1ar da Cor6ia.
dem intermediar soluções paálü:u para os conflitos, ou dar indiNa p<6pria Am6rica ~ velhos lit!gios de fronteiias çações que oriemem a poz. Todos eosos <><ganismos slo excelenfD1NÇOm liDda d e - em confliloo amwlos, ji cmcretameote
em•iaclos entre os povos irmlos do Peru. e do Equador. E os con~ tes- Todavia, permanoc:o anoce11idade doo ropresentantes do povo,
:Oitol imemol em DOS!'O' pabes latino &mericanos slo também nos diversos ParlamcDlos do Pttmdo fa..zem:n sua parte. Temos DOI:
uma dolorosa milldade, que r6 pode ser su~rada, oomo no peri- Parlamentares que es!Jil' na linha do frente desse combsle pela paz
goso foco mexicam de Chiapas, com a solidariedade mundial ua intemacion.al e pela eliminaçlo das b.ltas OU. dos maleflcios de
_suas CQDSeqllências.
luta contra a polreza e a exploraçlo econômica inlema e extema..
O desped•çamento do bloco IOY~tico. por :ma v-ez. trouxe
A evoluçlo tecnológica tomou o mundo cada vez mais superisooas explooões dentro das próprias fronteiias da Europa.. A jeito l desequillbrios, interfereDcias e convidativo ao lazer, todavia
llllip Gllhia sovi.6tiea pode ver multiplicadas as trag6dias ds Te- transflgiJI'OO.-se em suu dimensões, ~zindo-o ·grtÇU ll. rapidez:
chetch&Jia, ao mesmo tempo cm que o cspetkulo de loucura da
das telecomunicações.
B6loia DOI castiga e nos env~a cm todo o mundo.
Os fatos ganham espaço siJ:mlllnco e iDst•nt•ne•IDCDte e
Finalmente, como bra.rileiro, com vinculações, hist6ricas,
61Dicu e cuJturaiA com os Palses africanos de ~a portuguesa, podem desapsiocer com a meoms velocidade. Em ouuu palavras,
tomoo o dever de de!IIDciar aqui maio ctUcl das guerras que eo- os eventos estio disponíveis no DlCIIDento que acontecem e em todos os lugares, nio r6 •!'<""imando-os, mas tambán propagando
ctJKI•liza a conscillllcia da humanid.de nea&e mcmcnto.
Refuo-me a gueaa intoma que eoangtleal& AJJsola- a Na- suas dtamu negativas.
çlo arade t:nOl'tml mais pcaaou pol' mimto cm todo Mundo. num
Neote contexto, toma-se clificil redlzir a úe& geogrifu:a. o .
conflilo que i' dura maio de trinta moS, e onde se configura o política de conflitos c desastres, rujos rostos sociais e OCOJ:l6micol
maionmmoro de criançu muliladas em todo o planeta.
· sio tDnsmitidos para outroa poises. Thdo isso demanda o envolviA~ aqu~ puece que apenas o Brasil e POIIUgal t6m dsdo
mento de organismos regionais e au! nmudiais.
aiaum passos em defeoa da poz do DOSSOI irmloo de mça negra DI
As ealislrofes natunúo, po< serem involun!Arais o de clifiReplblica do Angola.
cil controle em sna proporçio, permitem polit!camente uma IIUaA solidlo de Angola. diante do sil&lcio e ds indü...ença dss
poteociAs 6 o maior esclndalo intemacionsl de nossos dias, como çio maio simples, pois qualquer ajlda humanitma intemacional 6
demmciava,. recentcmcDtc, o repmsentante brasileiro Jo~ Apareci. bem rocebida e oio fere sentimentos naciOillllistas.
Além da oportuns assilt6ncia bumanitiria após o fenômeno
do de Oliveiia, Embaixador em Portugal e f;mbaixador eSpecial
para todoa oo poises do Hngua portuguess na Africa durante o úhi- catastróflCO (tetTemoiO, ÍJJJDdlçio~ fi.lraclo, etc.) os Pafsel maia
mo govemo de nosso Pais.
desonvolvidoa possuem recursos tecnológicos quo podem eoloear
Em nome da ftatemidadc c da nlo-discrlmiri•çilo ra.cial en~ i\ disposiçlo da bnmanjdpcle na detctmiDaçlo prevcnliva de tais si~
tre 01 se~ humanos que a unilo Interparlamentar declare. tam- nistros, i' que normalmente sio conhecidas as proviveis 4reas de
btm em documento oflCi.al. como uma de suas propriedades mais oc:<m&lcia (Japão, Calif6mia, M6sico, Colômbia, etc). Em resuUI(!CDtes, a atonçio das Nações pora a restauiDçlo ds paz em An- mo, a Cooperaçio Tknica e a Assist&lcia Hnmanit6ria se destagola e nos: demais países da África negra.
cam nesse tipo de acontecimento.
A vocaçio imemaciooal do nosso pois, em 173 IDOS do indepetd&:ria tem sido invariavelmente a vocaçlo da paz.
Como perticiplnt& do grupo bruil.oiro e dunmte algum tempo oomo seu "Jmlsideolo nlo trooxc aos plenúios desta instiwiçlo
outro te~temUDho ~enio do clamor de nosso ptia c de nosso povo
pela dof- da poz mnndiaL
O Plrlamonlo bmiloiro, como 1 própria bilt6ria do meu
pois, tom um COillp<OI!Iisso inlltedvcl com a poz enlm asiiiÇÕOIA guerra extcma esti mesmo expreasamente pro1bida eD1
noosa c:omtiluiçlo- Eslc prinápio 6 uma CODitanto que tem resistido a todu u ciiles instiblciouais e a todu u vicis11tudcs de noua

-laçõe·
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Na conjuntnn.IIIUDdial. o a« humano tem produzido coofli:..
tos (de causas as mais variadas posaívcÍ$) c agressões ao meio am,.

biem.o em sua cootíma busca pelo descnvolvimenro tecnológico
ou ocoo6mico. Nellc mi>IM, as grudes potblcias I!C jllgam no dimito de u.suhuir da c~ocia e da tocoologia disponível. eotrctao.IO
procuram nogor oo difiCUltar sua oblellÇlo JlOl" porte du Noçõoa
~ sobalopçio dequopodoriam dmificara vida na lmL
a paz c evitar a guezra, ~jetivo 9'-lO só

:(...) pmyromover

tem sido ~do em poucos cuos; ertrdanto ptcr sena sem
elu. Voltamos a falar na necessidade da paz c ua natuiu.a do ho-

mem. que insiste em USU' a guem. como uldm.a ratio pua soluçlo
doa c:oof1ito& que Dio poua adminiJtrar, Mu 01 Parla""'"""' do
Mundo podem exen:ec papel de amortecedor e, at6, evitar avenbl·
ns em gue sovemoo ptOtoadem levar u nospoctivu Naçõoa.
E fundamental a mum.tmçio inc6lume du sobenniu naciooais. pois...., I!Ciá o camiDho Dio ..S pora obtençlo da~ com
o mlnDnO de lmlmu, como le1f. pnde val<r na futwa 'perman&lci& em estado de pu", evitando que o f1m de um problema semeio o emb<W> do póximo.
. O Bruil 6 CCDID. o guemsl O Brasil 6 pela olimi••çio da
polnza cano causa oscoadida delul O Bruil 6 pela nopartiçio
hUDWIÍIÚÍa do dispoolvol pora amcuizar o so!iimoaiD du vllimu
du caWirofeo, du catú!rofes na!Urais e du criadas pelo homem.
que "' au!D-illlitula de animal illtcligeo!c.
,
Aqueles paii!CS mai• ricoo o molhOl' IQIIinhoado& loalo16gica e a1lbJralmemo devem faur c. mesmo,Iidcnr a voz dos Parlamentos pca que seja cada vez maior a putic:ipaçio inta:Dacia:W e
a dispooiçio das Noçõos pora o enl'noDWnelliD dos noaultados .,...
fastoo das dispu!U.
Era
tillha • dizer.

o-

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. LÚCIO

ALCÃNTARA. NA SESsl.O DE 0#104195 E QUE, ENTREGUE À REVJsl.O DO. OR/t.DOR, SERIA PUBUCADO POSI'ERJORMENTE.
O SR. LÚCIO ALCÃNTARA ()?SDB-CE. Prommcia o
seguÍII!c disa!tso.)- Sr. l'rcaidme, Sr's e Sm. Seuado!oa, desde o
início da atuallegislabln., pôdo-se sentir claramente nesta Casa um
clima. de illquietaçio enlrlo os Sonadonos que desejavam uma porticipoçio imediata na disaiSliiO du emeudas C01151ituciooais que eolio seodo nomdidas ao Coogresso Naciooal pol" iniciativa do Prosiden!c da Repolblica.
·
Como dispõe • C<JIIslituiçio, ...., emeudas tramitam sepa-

radamente, ou seja, primeiro em uma Casa c. cm teguida.. na outra.
E & ttami!Jçio inicia-se pela Cimm. dos Deputados, onde IDllilu
delas jt eslio seodo apeoeiadu.
Muitos Senadores t!m manifestado o desejo de porticipor
dessas diacui&ÕCS, IIUcl1do suas p<OIIOBiu. Todu ...., cmeadas
vonam sobno maláia da mais alta ÍlllpOithcia pora o futuro do
Pals. pora a noeo!nltwaçio da ooooomia. da vida polltica, do funcio~to das illslituições o. porlaiiiO. de gru>de oicance, de oonsidertvel interesse pua a sociedade.
Cogitou-se inclusive, em determinado momento, de se
constituir uma comi>sio de Senadores para acompanhar 01 debates, discussões e a tramitaçio dessas emendas na CAmara dos
Deputados.
. Felizmente. a meu ver, essa id6ia foi abaiJdoo•da •.Ela Dio
leria !lOilhuma conseqii6ncia pólica, uma vez que lodos nós, como
Senadores. temos acesso a todos 01 documentos e malériu que
tramitam na amm. dos Deputados, como tamb6m a todos os debales o tlisalaões. Dai Dlo hav..-, portaniD, razio pora se OODJii..
tuir eaaa caniJsio. E o11c 6 o mruvoi deis& id6ia ter sido sabiamede abmdonada.
Nio me c:onfoanei apenas com 0110 .edimeo.to que pmlomina DNta Coa, de que oo Sc:nacl<ns J!051ariam de ~cipar.
iDJMj•t•meDte, dei:SCI debl.tes e diac:ussõea. Portanto, fu11 Constiluiçio Foderal pora vr:r o que ela dispõe solrc a ID.mitaçio do
e~ à C<JIIslituiçio, de inicialiva do Presiden!c da Ropóblica.
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Art. 60. A CoD5tituição poded ser emendada· Diodiànio

proposta:

amm.

I - de um lerÇO. no mfnimo, doa membros da
doo
Deputados oo do Senado Fodoral;
n- do Presidenic da Repolblica;
. .
.
. .
m- de mais da metade das Aasembl6iaa Legislativa -das
unidades da Fodouçio, manifelltando-se, cada uma dela&,. pela
maioria relativa de seus membros.
' . · .·
§ I" A Comtiluiçio oio podezt I!Cf omendad& na vig&lcia
de intrrvençio federal, de estado de dclfesa ou de estado do sfiio.
§ '2:' A proposta sexá diaculida e valada.em cada C...- de
Congresso Naciooal, em doia tumoo. CCDSideruJdo-lc aprovada ao
obtiver, om amix:o, Ir& quin!os dos votos dos mlpeCiivoomomllmo.
§ 3" A emenda i Cooslimiçio m promulgada pela& Meaas
da
dos Dop~tados o do Senado Foderal. com o nospoctivo
número do ordem.
§ 4" Nlo
objeto de delibmoçio a proposta. de cmonda
..
.
. ·
!cuden!c I abolir.
I- a forma fedcntiva de Estado;
_ .
n-o voto diroto. -·universal o periódico;
m- a seporaç1o doo Podenos;
IV - os direitos e garmtias individuais.
§ so A matm& coostantc de proposta de emenda rejeitada
oo havida JlOl" pre_p,dic;ada oio pode ""'objeto de nova proposta na

amm.

m

mesma SOaio le815JatiVL
Encemo-so usim a Sub...çio n. art. 60, da Comtibliçib ..
Como podem ver V, &'s, Dio há DODbuma nofereucia illdicaudo JlOl" oodo deve-se iniciar a propostA de emenda i Comtibliçio do iniCiativa do Presidon!c da Ropóblica. Se pela amm. dos
Dep.uados ou Senado Federal. Hf. um sil&cio sobre isso. . . · ·
Fu~ Clilio, ao Regimento Comum. o Regimento do. Congresso Nacional. Novamen!c, nlo bl qualqur:r nofcr&u:ia liD.initaçio -tipo de proposiçio. Reoclv~ cana ajuda de especialista&
da áiea. fazer um levantamento de como essa. mat&ia vem seDdo
!ralada ao loogo das Comtiluiçõcs; a portir da Comtibliçio do lmp&io, a de 1824. Essa. sim, previa que ~ de emonda l
Comtituiçio. por iniciativa do Executivo, miCW'ia sua tmnitaçlo
á portir da CGmara dos Deputados.
Nas Couslituiç&s de 1891, 1934 e 1940 oio ht qualquer
tcferência.lnclusive elas tiram até essa prerrogativa do Poder Executivo, do Presiden!c da República, Muito meoos poderiam noforir-soao inlcio da ttamitaçio.
'
..
A Constiluiçio.de 1967, que também Dlo fazia nofer6ncia a
esse falo, admitia a possibilidade de emoadas serom
pelas Asseznb~ias Legislativas. Tais emendas iniciari.un sua tmmitaçio pelo Senado Foderal - certaml:llte imaginava-se que so
ID.tava de ma16ria de illlereoso da Fodec&çio.
.
A C<JIIslituiçio de 1967. do Govemo militar, portaniD, delerminava que, quando a proposta de emooda fosse do iniciativa
das Assembl6ias Legislativas - "'!JÍ11 -, deveriam tr:r sua ID.mitaçio iniciada pelo Senado Foderal.
U • Constiluiçio de 1969 estabelecia o nogimo de~
çio cot1jlnta. Seria ooostitulda uma comiasio müta, Ílllcgrada JlOl"
deputados O seoado<e1, modian!c a qual 10 daria I aprociaçlo 00..
.., emeudas de inicialiva do Poder &oculivo.
A Carta de 1988, COOIO vimos pela loitwa que fiz de algunJ
l!ocbos que tmam da mat&ia, Dio faz noi'or&!cia i Casa legislativf
pela '!"ai se deve iniciar a IIamitaçio de (X'OpOtta de emeudu ·
Comtitulçio de orisem do &oculivo.
..
Considerando esse fato e o desejo que o Scmdo tem de pu-~
ticipar cóm urgencia de&w discussões. podeDdo-ao, a portir dai.
ostabelocer um ail6rio pora o futuro, oa!Du apro-.ndo ao Presidooic do Senado Foderalos!c
rujo teor puso a lor:
''Exm" Sr. Pn:aidento do Senado Foderal
· · Comfulaonoart. 101, V,doRegimomoln!m>OdoSenado
Foderal, vimos, nospei!Osameoto noquerer a V, Ex• que se dipo
submeter à douta Comisslo de Constitniçlo. Justiça e Cidadania a
COtlSUita. ao fmal fO!Dllllada. com bai!C nos fun-tos a seguir

-tadu
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O Din>ito Coostituciouallmsileiro contomplou, uma única
vez, na vig&lcia da Coostituiçlodo Império, de 1824- em seu art.
174- -ido Ollp!<Ss& segundo a qual a~ de emenda à
Comtituiçio Úliciari& sul. tnmitaçio legislauva a partir da Cimara
doo[)oputados,
.
Com o advenoo da Repúbliea, todaa as Coostiroiçõea bnsiloilu que ao sucederam, até a de 1988, ou olo previam a compot&wi& do "-idente para propor eii>Cildas à Coostituiçio (v .g.
1891, art. 90; 1934, ort. 178; 1946,111. 216) ou, pnovendo a oomp<dbcia do Prosideote da Rcpúbliea para propor altonçio l ConstitWçio, olo .ostabolociam, oo entanlo, de foona expressa. quo a
proposta tiv.... a sua tramitaçio iniciada pela
doo Deputado& (v.g. 1937, art. 174 e 1967, art. 30, § 3") ou, ainda, pnov~a a
tnmitaçlo oo Congresso Nocional o, p<r OOII!Ojplinle, nu duu
Casu ao moamo tempo (v.g. 1969, art.4S)
-Hi de aor sali<intado, incl111ivo, que sob a 6gide da Corta de
1934 vigcrou a regra para a proposta IIWi.<ional, da ttamitaçlo a
..,. iniciada bllma ou nouo.. Casa (art. 178, § 2"). EDquan<o a de
1967-JeViu que a ~ta de cme~ a~tada pelas Assembl6iu Legislativo micwia a sua ~ polo Senado Fodetal
A Carta Magna de 1988, vigente, ltmbán olo oontemploo
dispositivo oxpnosso """"'" da U11mii&Çio, a partir da e&man. dos
Dop1tadoo, da proposta de emonda l Ccmtiroiçio Fodeml ele iDi-
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CU!iva do Prosídeiu da Repúbliea (vide art. 60)- A exemplo das
domaà Constituições bnsileiru, estabeleceu o imcio de tramitaçlo pela CIDwa doo Deputados apenas para os projetas de lei de
iDieiativa do Presidente cfa Rcpúbliea (vide art. 64.)
ll-DACONSULTA
.
Em face do exposto. passamos a fomw.Iar. cm itens. a consulta que zogamoc a v. Ex" seja. c:ocaminhada 1 eomissio de
Constituiçio, Justiça e Cidadania:
1 - Qual6 a regra que estaboloee ter, sempre, iDicio na Clmam dos Deputados a lr&mjt•~o da proposta de emenda à Conslituiçio Federal, apreseetada po Presidente da Rcpúbliea?
2 - Se iDcxisto pmrido &pressa, quer na Ccmtiroiçio Fodoal, que< em ootrot..to Il<l<malivo, lr&la-so, ezdo, de um"""""""?
3 - O costumo pode ser fonte do Direito Constitucional no
Direito bnsi>eiro?
4 - Sondo alterodo o costume, 6 posslve1 o eSiabelociroento·
<!<> prináp~ '!& -~ ÍllO é, u ~~de emenda à CODStibliçlo de i:Diciativa do Poder Executivo tea:wn a sua t.ramitaçio
logWativa iniciada ora pela Clmota dos Dep1tadoo, era pelo Senado Fodoal, altanadamellle?
Neslor!OmlOS, podiroos o esporamos a resposta da douta
Comislio de Constibiiçio, Justiça e Cidsdmia.
·
ijncaminbo o requmimcnto i Mesa do Senado Fedea.l.
Era ..,., Sr. Presidente, o promlDCiamento que queria fazer.

Ata da 3511 Sessão, em 6 de abril de 1995
1a Sessão Legislativa Ordinária, da Soa Legislatura
Presidência dos &s. José Sarney, Teotonio Vi(ela Filho,
José Eduardo Dutra e Casildo Maldaner

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OSSRS. SENADORES:
Ademir Andrade - AntôniO Carlos Magalhães - Antôoio
Carlos Valadares- Arlindo Porto-- Artur da Távola- Benedita da
Silva- Beni Veras - Bernardo Cabral- Carlos Bezem.- Carlos
Patrocinio- Carlos Wílson- Casildo Maldaner- Coutinho Jorge
- Edison Lobão --Eduardo Suplicy- Elcio Alvares-- Emília Fernandes -- Epitáciõ- Cafeteira ..:. Emandes Amorim - Esperidião
Amin- Fernando Bezena - Flaviano Melo- Francelino PereimFreitas Neto -Geraldo Melo- Gerson Camata - Gilberto Miranda- Gilvam Borges - Guiiher:OOe Palmeira - Hugo Napoleão - lris
Rezende - Jader Barbalho- Jdferson Peres- João França- João
Rocha - J oel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Agripino- José Alves- José Roberto Anuda- José BiancoJosé Eduardo Outra- ]9~_ lgnácio Ferreira- José Samey -Júlio
Campos - Júnia MariSc - Lauro Campos - Leomar Quintãn.ilha - Lucldio Portella - Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho- Luiz Alberto
de Oliveira - Marina Silva - Marluce Pinto - MaurÕ Mira.ÍldaNabor Júnior - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias -

Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Roberto Freire- Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha
Lima -Sebastião Rocha --Teotonio Vilela Filho- ValmirCampe.lo- Wilson Kleinübing- Waldecic Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (feotônio VIlela Filbo)- A lista de
presença acusa o comparecimento de 73 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção r.lc Deus, iniciamos nossos- trit.balhos.
O Sr. lSI Secretário em exercido, Senador Jefferson Péres,
procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
N' 116, de 1995 (n' 386195, na origém); de 4 de abril do
corrente, referentes às matériaS cotislaDteS das_MeJlSagens n"s 116
e 117, ambas de 28 de março de 1995, as quais COtmlnicam a promulgação das Resoluções~ 9 e 10, de 1995, respectivamente. e
n" 117. de 1995 (n' 387195, na origem), de 4 de abril do corrente,
referente às matérias constantes das Mensagens_ 162 a ~65. de 30
de março de 1995, as quais participam a aprovação das Medidas
Provisórias n-'s 919. 926, 930 e 934, de 1995, respectivamente.

SUBMEfENDO À DEliBERAÇÃO DO SENADO FEDERAL A ESCOUM DE NOMES INDICADOS
PARA CARGOS CUJO PROVIMENTO DEPENDE DE
SUA PRÉVIA AQUIESCtNCIA.

MENSAGEM N•U4, DE 1995
- (N• 3112/!)5, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal.
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição
Fedetal, de acordo com o disposto no art. 56,§ 12, do Regulamento aprovade pelo Decreto n" 93.325, de 1• de outubro de 1986, no
art. 39, inciso I, alínea a, e no art. 40 do Anexo I ao Decreto Dfl
99578, de 10 de outubro de 1g90, sul:meto à apreeiação de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor José Viegas
Filho, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para,
cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao
Reino da Dinamarca, exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República da Lituinia.
OS méritos do Embaixador' José Viegas Filho, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Min:isthio das Relações Exteri~s.
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Brasília, 4 de abril de 1995.- Fernando Henrique Cardoso.
EM N" 179/MRE/G/SRC/DSE/DP/APES
Bra.sllia, 30 de março de 1995

ExcelentíssimO; Senhor Presidente da Repjblica.
De acordo com o art, 84, inciso VII. da Constituição, e com
o disposto no art. 56, § !•, do RegulamentO aprovado pelo Decreto
n" 93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 39, inci.ro l allnea a. e
no art. 40, do Anexo I ao Decreto n" 99.57&, de 10 de outubro de
1990, submeto à apreciação de Vossa ExceUncia. a anexa minuta
de Mensagem ao Senado Federal, destinAdA Aindicaçio do Senhor
José Viegas Filho, Ministro de Primeira Classe, da Ca=ira de Di·
plomata. para., cumulativamente com o cmgo de Embaixador do
Brasil junto ao Reino da Dinamarca. exercer o_ cargo de Embai.xaA
dor do Brasil junto à República da Litu4nia.
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V Sessão da Junta de Com~rcio e Desenvolvimento, UNCTAD,Gehebra, 1967(membro).
·
VI Conf~ocia da UNCfAD, Nova Delhi, 1968 (membro).
X! Assembléia da Aliança de ProdutoreS de Cacau, Salvador, 1968 (membro).
_ __
N Sessio do Comit2 de Predutos de Base, UNCfAD, Qe.
nebra, 1969 (membro).
XXvn Assemblêta Geral da ONU, Nova Yoxk, 1972
(membro).
Reun.iio de Peritos de Transportes e Obraa Pllblicas do
Coue Su~ Arica, Cbile, 1975 (delegado).
SeminArio da CEPAL sobre as negociações comerciais do
OATI, Santiago 1975 (representante).
XXXv a XXXVll Sessiles da Assembléia Geral da ONU,
Nova IO<qUe, 1980/81182 (membro).
Gmpo de Trabalho sobro Cooperação Industrial-Militar en·
tie o Brasil e oa Estados Unidos da Atlll!rica, 1983, (tepresenlallle
doMRE)

·O Itamaraty elabrou o currlculum vl1ae do Embaixador
Jost Viegas Filho, que, juntamente com a Mensagem ora submd.iA
da i~ de Vossa &celência, será apresentado ao -Senado
Fcdetal para exame de seus ilustres membros.
-Conferência CEPAL-CELADE sobre populaçilo na Atlll!ri·
Respeitosamente, Lulz Fellpe Lampreia7 Ministro cte._ Esta~
ca Latina. Havana, 1983.
do das Relações &teriotes.
Congresso sobre relações entre as Comunidades Européias
e América Latina, Estrasburgo, 1986 (observador).
INFORMAÇÃO

Reunião do Comitê lntergovemamental de Seguimento e
Coordenaçio do Programa de Cooperação enlre Países em Desenvolvimento (CISC), Havana, 1987 (chefe da delegaçilo).
XXlli Assembléia do Gru?J de Países Latino-Americanos e
FLibo de José Viegas e Dirce Bastos Viegas.
do Caribe Exportadotes do Açúcar (GEPLACEA), Havana, 1987
CPCD, IRBr. ACE. IRBr.
- - (chefe da delegaçlio).
Professor' do Instituto Rio Branco - Política Externa BrasiS~o som Medidas de Confiança Múrua e Política na
leira Contemporinea, 1982183.
América do Sul, Lima, 1987 (tepresentante).
Terceiro Secretário, 15 de fevereiro de 1966.
Missões Bilaterais de Planejamenlo Politico com o México,
Segundo Sea:etário, merecimento, 1.11: de janeiro de 1969.
EUA, Canadá e Argentina, 1990 (chefe da missão).
11
Primeiro S~tário, merecimento, 1 de setembro de 197S.
Missões Bilaterais de Planejamcnto Politico com a RepúbliCooselheiro, merecimento, 21 de junho de 1979.
. ca Federal da Alemanha, Rússia e Suécia. 1991 (chefe da missão).
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 22 de dezembro
Reuniilo do Grupo do Rio, Caracas, 1991 (membro).
de 1982.
.
Oípula Presidencial do Movimemo dos Não-Alinhados, JaMinistro de Primeira Classe, merecimento, 25 de junho de carta, 1992 (membro). _ _ _ _ _
1992.
. .
- Olpula Presidencial do Gmpo dos 15, Dacar, 1992 (membro).
Assistente do Gb.efe do Departamento de Assuntos Juridi· _
Reuniio Regional da FAO, Montevidéu, 1992 (chefe da decos,1966167.
legaçlio).
Assistente do Secretário-Geral-Adjunto para Assuntos EcoXLV, XLVI e XLvn Sessões da Assembléia Geral das Nan.Omicos, 1969.
ções Unidas, 1990191/92
Assessor do Cbe{e do Departamento Ecooômioo, 1978179.
Subec:retário-Geml de Planejamenlo Político e Econômico,
Assessor do Ministro de Estado, 1979184.
1993/95.
Secretário substituto, da Secretaria de Assuntos Politicas e
Manod Gomes Pereira. Chefe da Diyisão do Pessoal.
Eoonômicos da Área Internacional Bilateral (SEB), 1981/84.
(À Comissão de Relações Exteriores e Defeaa NaMembro da Equipe de Planejamento Politico do 1tamamty,
cioml)
1979/84;
Chefe da Equipe de Planejamento Polttico do ltamaraty,
1990/91;
Chefe do Departamento de Organismos Intemacionais,
MENSAGEM N" 115, DE 1995
1991/92.
(Ng~S,naorigem)
Nova Yotl:., Olnsul-AdFnlO, 1968n3.
Senhores Membros do Senado Federal,
Santiago, Segundo Secretário, 1973175.
De cotÍfcmnidade can o art. 84,inciso vn. da Constituição
Santiago, Primeiro Secretário, 1975178.
Federal, e como disposto no art.l8, inciso I, e nos arts. 56 e 58, do
Roma.. Encarregado de Negócios, a.i.,l984/;8S.
_ Regulamento aprovado pelo Decreto n'193.325, de 111 de outubro
Paris, Ministro Conselheiro, 1985186.
_
de 1986, no art.39. inciso I, alínea a, e no art. 40 do Anexo I ao
Paris, Encarregado de Negócios, ü , 1985186.
J::le=to n" 99.578, de !O de outubro de 1990, submeto à apreciaHavana. Ministro Conselheiro, 1986/91.
ção de Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Havana. Encmregado de Negócios, a.L, 1987188/89/90. .
GILBERTO COUTINHO PARANHOS VELLOSO, Ministro de
VI Sessio do Comitê de Predutos de Base, da Conferêncta Primeira Classe, da Carreim de Diplomata. para exercer o cargo de
da UNCfAD, Genebra, 1967 (membro).
Embaixador do Brasil junto à República do Chile.

CURRICUWM VJTAE

Embaixador Jos<l Viegas Filho
Campo Grande/MS, 14 de ouwbro de 1942.
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Os méritos do Embaixador GILBERTO CQU'l'l]'IHO PARANHOS VElLOSO, que me induziram a escolhS-lo para o desempenho dessa elevada função constam da anexa informação do
Ministério das Relações Exteriores.
Bnl!Ólia. 4de abril de 1995.-, Fernando Henrique Cardoso.
EM N" 181 MREIG/SRCIDSFJDP/APES
.
Brasília, 30 de maiÇO de 1995.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acoolo com o art. 84, inciso VIl, da Coustituição, e oom o
pispooto no art. 18, inciso I, e nos arts. 56 e 58, do Regulamento apro-
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II Sessão do Comitê Prepamoório da UNCTAD, Genebra,
1963 (assessor).
I Sessão do Conselho da OIC, Loudms, 1963 (assessor).
XLU e XLm Sessões do Conselho Intemacional do Trigo e
Confer&lcia dos governos signalirios do Protocolo de Proaogaçio
do Acordo Intemaciooal do Trigo de 1962. Loudres, 1965 -(delegado-suplente).
XXI Sessão do Conselho Intemaciooal do Açócar Loudms,
1966. (delegado-suplente).
Reuniões das Organizações Ecooômicas sediadas cm Loocb:es
(crganizaçio Intemacional do Caf~ Couselho lclemacional do Açúcar, Cooselho lclemacional do Trigo, Gmpo Intemacional de Estudos
som a Bomcba, 1965/68.(~pennanellte-suplente~
Reunião ad hoc da FAO sobre Ftbras Duns, Roma, 1966
(delegado).
XVIII, XIX e XXX Assembléias do Grupo IDiemacional de
Estudos sobro a Bomcba, Lagos, 1966 (delegado-suplellle e Slo
Paulo, 1967 e Paris. 1968 (delegado).
LXXXI Reunilo do Grupo Intemacionol de Estudos sobre a
llo!racba, Haia, 1967 (delegado).
Reunilo do Grupo Exploratório da UNCTAD sobro Bo!racba, Genebn., 1967 (delegado).
Conferencia da ONU sobre o Açócar de 1968 (I e II Sessões). Genebra, 1968 (delegado).
·.'

vado pelo Deaeto ri' 93325, de I• de outubro de 1986, no art. 39,
inciso I, allnea a, e no art. 40, do A=o I ao De=to ri' 99.578, de
10 de outubro de 1990, submeto à apreciação de Vossa Exce1&lcia
a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicaçio do Senbor GILBERTO COUilNHO PARANHOS VELLOSO, 1!finisti0 de Primeira Classe, da Catreíra de Diplomata. pam exercero =go de Embaixador do Brasil junto il ROI>lblica do Cbile.
2. O ltamamty elaborou o Currlculum Vltae do Embaixador GILBERTO CQU'l'l]'IHO VELLOSO , que, juntamente com a
Meosagem ora snbmetida à apreciaçio de Vossa Exoel&!cia, será
apeeselllada ao Senado Fedem! pam exame de seus ilustres membros.
Respeitosamente,
Luiz Fclipe Lampreia, Ministro de Estado das Relações
Reuniio da UIOOT, prepar.llOCia da criação da OMT, MéExteriores.
xicO. 1970 (delegado).
XIX e XX Sessões do Cooselho da OIC, Londres, 1971 e
1972 (delegado-suplente).
.
INFORMAÇÃO
X Reunião da Cecla, Brasilia. 1971 (assessor do SecretACURRICUWMVII'AE
rio-Geia!).
Embaixador Gilberto Coutinbo Paranhos Velloso
Xll Reunião da CECLA, Lima, 1971 (delegado).
Rio de Janeiro/RI, 7 de agosto de 1940. Filho de Luiz AsReunilo Ministerial do Grupo dos '77", Lima. 1971 (delesnmpçio Paranhos Veloso e LíliaCoulinbo Paranhoa Vellooso.
gado-suplente).
CPCD, IRBr, Bacharel em Ciencias Jurídicas e Sociais,
m UNCTAD. Santiago, 1972 (delegado-suplente).
FND-UB. U Curso de Ecooomia Cafeeíra, me.
Reuniio de Coordenação ltamaraty!Petrobds, Roma, 1972
Tereceiro-Secretmo, 7 de novembro de 1962.
(secretmo-Geral).
Se.gundo-Secretirio, antiguidade, 22 de novembro de 1966.
Reunião do Grupo dos ''24" do FMI, WasbingiDn, 1972 (dePrimeiro-Secretário, mCtecimento, 1• de janeiro de 1973.
legado-suplente).
Conselheiro, merecimeniD, 13 de janeiro de 1975.
Confetência da ONU sobre o Açúcar, Genebra, 1973 (deMinistro de Segunda Classe, metecimento, 15 de abril de 1978.
legado).
MiDistro de Primeiril Classe, memcim.ento, 17 de dezembro
Negociações Açucareiras Intcmaciooal entre Países Produde 1984.
tores, Madri e Sidney, 1973 (delegado).
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1963.
Assembléía da Aliança dos Prodotores de Cacau, Salvador,
Auxiliar do SOCIClário-Geral de PoUtica Exterioc, 1963/65.
1973 (Secretário-Geral).
Auxiliar do Secretmo-Gerai-Adjunro pam Assunros EcooôXVI Reunião da CECLA, Brnsília 1973 (secretário de coormicoa, I97ln4.
·
denação).
Auxiliar do O.efe do o;,putameniD Ecooômico. 1973n4.
A disposiçio do Gabinete do Ministro de Estado, 1974.
Subchefe do Gabinete do Ministro de Estado, 1975/76.
Olefe do Gabinete do Ministto de Estado, 1977n9.
Olefe do DepaitameniD das Am<!ricas, 1985188. .
Olefe do Gabinete do Ministto de Eslado, 1988/90.
Loudres. Terceiro-Secretário, 1965/66.
Loudres. Segundo-Secretmó, 1966/68.
México, Segundo-Secretário, 1969n1.
México, Olefe do Sopro, 1969.
Nova Iorque, ONU, Minislro Conselheiro, 1979/84.
Nova Iorque, ONU, Encarn:gado de Negócios, 1979/82.
Vaticano, Embaixador, 1990/95.
Comissão de Exame da Situação de empresas Concessionárias de Energia Elétrica, 1963 (membro).

Segunda Rcwllio da Ownissio Mista Brasileiro- Vene211elana
deCoordenaçio EoonllmicaeTécnica, Bnlsília 1973 (delegado).
VISita do Presidente do ffiC à Colômbia. 1974 (membro).
Reunião de Caf~ Punia Amlas, Costa Rica, 1974 (delegado).
Reunilo da Empresa "CAFEMONDIAL", Paris, 1974 (representante do lta.maraty).
Ptepar:ativos da viagem oficial do Presidente dos Estados
Unidos Mexicanos ao Bnasil. México, 1974.
Comitiva do Ministro do Estado das Relações Exteriores,
em Visista OfiCÍal ao Senegal e Portugal, 1974 (membro).
Comitiva do Ministro de Estado das Relações Exteriores,
em Visita oficial .l Costa do Marf!ID e à Re~blica Federativa da
Alemanba, 1975 (membro).
VH Sessão Especiã.J. da Assembl6ia Geral da ONU. Nova
Iorque, 1975 (delegado-suplente).
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Comitiva do Ministro das Relações Exteriores erii-visiia ofi~
cial ao Reino Unido, França. e llália, 1975 (me171bro).

Comitiva do Seoboc Presidente da República em visita à
Fnmça. Reino Unido e Japio, 1976 (membro~
Confer&cia sobre Coopemçio EcollÕmica lnlemacional
(CIEC). Paris, Sessão de Abertum (1975) e Sessio de Encemmenlo (1976) (membro).
xxxn Assembléia Geral da ONU. Nova Iorque, 19TI (as-

sessor}.
IX Reunião de Clanceleres dos Países da Bacia do Prata.
Assunção, 19TI (secretArio-gemi).
Comitiva Presidencial em visita à República Federal da
Alemsnha, 1978 (membro).
XXIX a XXXlli Assembléias Gerais da ONU, Nova Iorque, 1?74 a 1978 (assessor).
Retmiio de <llancele= dos Paises da Bacia do Prata, PuDia
de! Este, I )178 (secretArio-gemi~
'V Sessio da Comiasio sobre Empresas Tran.maciOnais,
Nova Iorque,l979 (delegado).
Seuões do c.o.nM Prepomt6riopua Ela~ da Es-

n• m

XII SessãO do Grupo de Trabalho Intergovemamental da
Comissão de empresas transnacion.a.is do Conselho EconómiCo e
Social das Nações Unidas, encaiTegado da elaboraçio de um Código de conduta para as empresas Transnacionais, Nova Yorlc,
1980 (chefe).

XN Sessão do Grupo de Trabalbo Intergovemamental da
Comissão de empresas tr.msnacion.a.is do Conselho Econô.mico e
Social das Nações Unidas, Nova York,l98! (cbefe).
Conselho Econômico_ e Social (ECOSOC) das Nações Unidas, Sessão Organizacional Nova York. I (Nova York), e n (Genebra). Sessões regulares de 1981 (delegado).
XXI Sessão_ do Comitê de_ Programas e Coordenaçio
(CPC), Nova York, 198! (cbefe).
Conferência de Alto Nivel solre Cooperação, Ecooômica

entre Países em Desenvolvimento, Caracas, 1981 (delegado).
Reunião conjunta dos Comitês de Programas e Coordena~
ção (CPC) e Administrativo de Coordenação (ACC), Genebra,
1981 (delegado).

Conferência das Nações Unidas sol:ce Países de Menor Desenvolvimento Econõmioo relativo, Paris, 1981 (delegado).

tD!<Igia inlemaciooai do
pm • m D6cada 4s Nações Unidas pm o Dosenvolvim<mo, Nova Iorque, 1979 (delegado~
VI Sessão do ComM sobre ReculllOs Naturais, lstambu~
1979 (delegado).
llSessioRegu!ar(ECOSOC), Genebm,l979 (delegado).
m Sessão dO Comitê Plen.irio, Nova I""''le. 1979 (delegado~

o.-nv-

Sessão Organizacional do ECOSOC, Nova York, 1982
(chefe).
I e ll Sessio regulares do ECOSOC, Nova York e Genebra,
1982 (delegado).
'
IX Sessão de Emergência da Assembléia Geral das Nações
Unidas, Nova York. 1982 (chefe).
I e ll Sessões do Grupo Plenário lntergovemamental. "ad

Reunião Extraotdinária.. a nível ministerial e xm. Sessão Especial do Comitê Plenário da CEPAL. Nova Iorque. 1979 (delegado~
ISessão(),ganizacimal ECXlSOC, Nova Iorque, 1980(delegado~
ll Sessio Regular, ECOSOC, Genebra, 1980 (delegado).
I Sessão dõ Comit.S Intcrgovemamental sobn: Ci&J.cia e
Tecnologia para o Desenvolvimento, Nova Iorque, 19SO (delegado~
L ll e m Sessões do Comitê Preparatório da Conferencia
das Nações Unidas sobre Fontes Renováveis de Energia. Nova
Iorque e Genebra, 1980, e Nova Iorque,l981 (cbefe).
IV, V e VI Sessões do Comitê l'repor.ll6rio para a Elaboraçio
da Estxatégia Intemaciooal do Desenvolvimento para a m D6cada das
Nações Unidas para o Desenvolvimento, Nova Iorque, 1980 (cbefe~
IX e X Sessões do Grupo de Traballio Intcrgovemamental
encanegado da elaboração de um Código de conduta para empre-

hoc" sobre o Sistema Financeiro de Ciência e Tecnologia pua o
Desenvo.lvimento. Nova Yodc.,1982 (chefe).

sas uansnacionais, Nova Iorque, 1980 (chefe).
L II e ID Sessões Subslantivas do Comitê Plenário, como
Comitê Prepar.Uório pam o Lançamento das Negociações Globais
Relativas à Cooperação Econômica Internacional para o Desenvol-

vimemo, Nova Iorque, 1980 (delegado).

-

XX Sessão do Coniiiê sobre Programa e Cooidenação CPC, Nova Iorque, 1980 (delegado).
XI Sessão Especial Comitê da Assembléia Geral da ONU,
Nova York,l980 (delegado).
Sessão Especial do Comi~ Plenário da CEPAL, Nova
Yorl<, 1980 (delegado).
XXXIV e XXXV AssembléiasGeralsdaONU,Nova York,
1979 e 19SO (delegado-suplente).
~
~
~
IX Sessão do Grupo de Trabalho da Comissão de empresas
tmsnacioniis do Cooselbo Eronômioo e Social das Nações Unidas.
encarregado da elaboração de um projeto de OX!igo de cooduta internacional para empresas ttansnacionais, Nova Yorl<, 1980 (chefe~
Segunda Sessão do Coo:rite. Preparatório da Confer6ncia das
Nações Unidas sobre Fontes Novas e Renováveis de Energia. Genebra, 1980 (chefe).
·~

XVI e XVII Sessões do Grupo de Trabalho Intergovemamental encan-egado da elaboração de um Código de Conduta para
empr:esas transnacionais, Nova York. 1982 (cbefe).
Junta Executiva da UNICEF, Nova York, 1982 (delegado).
XXXVI e XXVll Sessões da Assembléia Geral das Nações
Unidas, Nova York. 1981 e 1982 (delegado).
XVI Sessio do comitê Plenário da CEPAL. Nova Yorl<,
1982 (cbefe).
Sessão OrganiucionaL I e ll Sessões regulares do Ecosoc,
Nova Iorque eGenebra,l983{delegado).
Reuniio Consultiva sobre a Nova Constituição da Unido,
Novaiorque,l983 (cbefe~
Sessões Especiais da comissão de empresas transnacionais,
Novalorque,l983 (cbefe).
I Sessão do Comitê para o Desenvolvimento e Utilização de
fontes Renováveis de Energia. Nova Iorque.,

198~

(chefe).

Sessão EsPecial reconvocada da Comissão- de Empresas
Transnacionais, Novalorquc,l984(cbefe).
Sessão organi23ciona1 (Nova Iorque). I e n Sessões te~!ares
do Ecosoc (Nova !Ol1jlle) e Geoebra), 1984. (delegado-suplente)Comitê Pnoparatório da Confmocia In~emacional sobre Popoiaçãc, Nova Iorque, 1984 (cbefe) e Sessão ICCODvocada, 1984
(delegado-suplente).
Comitê para Revisão e Avaliaçio da Implementação da Estratégia Intemacional do Desenvolvimento, Nova Iorque, 1984
(delegado-suplente~

n_Sessão do Çomitê IDI.ergovemamental sobre o Desenvolviment9 e Utilizaç.lo -de Fontes Novas e Renováveis de Energia.
Nova Iorque. 1984 (cbefe).
VI Sessão do Comitê lotergovem.tiiilental sobre Ciência e

Tecnologia para o Desenvolvimento, Nova Iorque, 1984 (delegado-suplente).
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XXXVIII e XXXIX Sessões da Assembléia Geral da ONU,
Nova Iorque, 1983 e l984 (delegado-suplente).
Reunião de Representantes Especiais dos f)iísú- .;tg.o.a!irios do Tratado da Bacia do Prata, Buenos Aires, 1985 (representante).
FundaÇão Alexandre de Gusmão, membro do Conselho Din:IOr, 1985.
Encootrol'residencial Brasil·ArgCil!ÍDa, Fozdolguaçu, 1985.
Grupo de Contadora e Apoio, munião ministerial, Caraballeda, Venezuela, 1986.
Posse dos Presidentes da Guatemala e Honduras, 1986
(membro da Missão Especial).

II Reunião Extraordinária e XVI Reunião Ordinária de
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(À Comissão de Relações E;aeriores e Defesa
Nacional.)

AVISO
DO MIN1STRO DA FAZENDA

N" 198/95, de 27 de maiÇO. coiiWnieando a impossibilidade
de pn:star as infonnações constantes do Requerimento n' 150, de
1995, de auiOria do Sanador João Rocha, tendo em vista ttatar·se
de maléria pro"'gida pelo sigilo bancário.
Os esc~tos foram enCi.i:Dinhados, em c6pia. ao tequerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.

Chanceleres do Tratado da Bacia do Prata, Buenos Aires, 1986.
· Reunião dos chancel=s dos poises cenlr<>-amerii:an do
Grupç> de Con1adora. do Grupo de Apoio, Con1adora, Panamá, 1986.
. VH Conferência da Comista Brasileiro-Francesa demarca-

dota de limites, Paris, 1986.
Viagem ptesidencial aos EUA, 1986 (membro da comitiVa).
Visila Oficial do Ministro de Estado a Havana, 1987 (mem·

bro da comitiVa).
-- •
Viagens ~idenciais à Argentina, ao MéXiCo, e à Costa
Rica, julho, 1987 (membro da comitiva).

AVISO
DO MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES .
N" 97, de 4 do corn:nte, encaminbanda infonnações sóm
os quesitos constantes do Requerimento
189. de 1995,
auto-

na

As infonnações foram
---

IX Comissão de Coordenaçilo Brasil.Qrile, Smtiago, 1987
(chefe da delegação).
Reuniio Onlinária dos Olancelen:s da Grupo dos Oito, Oa·
xaca, México, 1988 (delegado).
Representall1e da MRE junto AJtaipn Binacianal, 1988.
VJSita Of!Cial do Presidente da Repóblíea a Bolívia, 1988
(membro da comitiva).
XLIII AGNU, Nova Iorque, setembro, 1988 (delegado).
Reuniio Pn:sidencial da Grupo dos Oito, Ponta dei Este,
Uruguai, 1988.
À disposição da Secretariado das Nações uD.iclaS- Gabinete do Dirctor-Geral para o Desenvolvimento e a Cooperaçlo
Econômica Intemacional (dezembro de 1984 a março de

1985). Secretário de Cooperação Econôm.ica e T6cnica Inter~
nacional da Secretaria de Planejamcnto da Presid~ncia da

República, 19850rdem do Rio Bnmco, G!:ã-Cruz, BrasiL
Ordem da Mérito AeronAutico, Grande Oficial, BrasiL
Ordem da Mérito Naval, Comendad<r, Brasil
Ordem do Mérito Militar, Comendador, BrasiL
Ordem do Mérito BillS!Iia, Comendador, BrasiL
Medalha da Mérito Mauá. GJ:ã.Ctuz de Maná, BrasiL
Medalha Mérito Tamandal\!, BrasiL
Medalha Mérito Santos Dumon<, Brasil
Medalha Lauro Müller, Brasil.
O Embaixador Gilberto C...tinbo Panmbos Velloso encontra-se nesta dala no exercício de suas funções de- EmbaiXador do
B'"'il junto ASanta S6Maood Gomes Pereira, Chefe Subotituto do Departameoto do Serviço Exterior.

encamjnhadas,.

em

erigi~

nal, ao requerente~

0 Requerimento vai ao Arqu~Vo.

Encontro Presidencial Rio BtaDCOIPuerto Maldonado, 1987

(Brasil/Peru).
·
.
Conselheiro da Itaipn Binacional, 1987.
Reunião de Presidentes. Mecanismo Permanente de Consulta e Con~ Política,. Aeapnlco, México, 1987, (membro
da comitiva).
XVH Reuniio Ordinária de Cllanceleres da Bacia do Prata,
Santa Cruz de la Sieml, Bolívia, 1987 (delegado).

:de

ria do Senador Eduardo Suplicy.

AVISO
DO MINISTRO DO TRABALHO
N" 103, de 30 de DlliiÇO último, encamiuhando informações
sobn: oo quesitos constalies do Requerimento ri' 326, de 1995, de
autoria do Senador Gilberto Miranda.
'•
·

As infonnações fonm encamiuhados, em origiual, ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.

AVISOS
DO MINJSTRO DA SAÚDE
Nls 308 e 309, de 04 do cmrente. encaminhando informações sobre 01 quesitos cautantes <b Requerimentos nRs 304 e 23~
de 1995, de autoria doa Senadon:s Gilberto Miranda e Romero
Jucá,. ~tivamc:nlo.
As iDfonnações foxamencam;nbadas, em original
ao ttqUetmtc
O Requerimento vai ao Arquivo

OFÍCIO
DO MINJSTRO DA CJ!NCIA E TECNOLOGIA
N" 162, de 31 de DlliiÇO último, encaminhando informações
sobn: os quesitoa constanles do Requerimento ri' 318, de 1995, de
autoria do Senado< Gilberto Miranda.
As informoçlSes fonom oneaminhadu, em original
ao requerente
O Requerimento vai ao Aiquivo

OFÍCIOS
DO MINJSTRO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
N" 128 o 129, de 30 de DlliiÇO áltimo, enrnminbando informações sobre 01 quesitos ccmtmtes dos Requerimentos. n'ls 176 c
210, de 1995, do autoria dos Senadoo:s Roberto Roquiio e Gilber·
to Miranda, ft'lspcctivamcnte
. A3 iDfonnações foram encaminhadas. em original

ao requerente
O Requerimento vai ao Arquivo
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DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
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autoria do Senado< Gilberto Miranda.
As infcrmações foram encamiDhadas, em original
ao requerente
O Requerimento vai ao A.nJuivo
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Art. 3" Revogam-se as disposições em tonttírio.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nl'30, DE 1995
. (Nl' 281193, IUI Cilmana doo Depuladoo)
Apron. o texto da Con't'eoçio lnteramericana
oobre Pcnonolldade e Capacidade de p.,.... JuridiCM DO Dlrdto laternaclooal Privado, eoncluHla cm
La Pu, em Z4 de maio de 1984.
'
O Congm.<o Nlciooal dec:mta:
Art. I• Fica •l"""ado o texto da Conveoçio ln1eramericana
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art. 49 dl Consliluiçio l'edenl, acarretem eoargos oo compromissos gravosos ao pAtrimônio nacionaL
Art. z.· Este deaeto legislativo enlia em vigor na data de
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ANAIS DO SENADO FEDEI!.AL

Abril de 1995
PARECER N•155, DE 1995

Da Comissão de Assuntos E<:onômicos, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n' 103, de 1993 (n' 553191,
na Casa de origemh que "isenta do pagamento anual
da taxa de inscrição prevista no Decreto-Lei all221,
de 28 de revereiro de 1967, as embarcações de pesca
de até 10 (dez) metros de comprimento".
Relator. Senador Gilvam Borges
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Sala das Comissões, 4 de abril de 1995.- Gllbcrto Miranda.
Presidente- Gilvan Rocha, Relator- João Rocha- Jouas Pinh<iro
- Esperidão Amin - Ramez Tebet - Eduanlo Snplicy - Beui V.,.
ras- Fr<itas Neto- Osmar Dias- Vilson Kleúriiblug- s.bastiio
Rocba- Ger-aldo Melo- Pedro Plva- Romero Juaí..
PARECER~ IS6, DE l995

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o
Projeto de Lei da Câmara n' 201, de 1993 (PL n"
440.C, de 1991, na casa de origem), que "Toma obri-

1- Relatório
gatória a existência de instrumentos de medição nos
O presente projeto de lei ori'"n~-se de iriicl.atlvnio Denntapostos de revenda de gás liquefeito de petróleo para
ruso doméstico".
do Nélson Proença e visa a isentar do pagamento anual d1 taxa de
inscrição prevista no art. 6" do Decreto·Lei n' 221. de 29 de feve·
Relator. Senador Frdtas Neto
reíro de 1967, alterado pelo Decreto·Lei ri' 2.467, de 1• de setem·
Após aprovação pela Câmara dos Def'llados, veio para
bro dé 1988, toda embarcação nacional ou estnmgeira, de até 10 apreciação desta Casa o PLC 201/93 (PL n" 44Q.C, de 1991. na
(dez) metros.de comprimento, destinada à pesca.
Câm;lra dos DePutados), que ''Toma obrigatória a existôncia de
• Cob.fotme a lei em vigor, estio isentas do pagamento dare- instrumentos de medição de peso nos postos de revenda de gás liferida taxa as embarcações de até 8 (oitO) me_troSâe-comprimento. quefeito de petr6leo para uso doméstico".
A ampliação do beneficio, segundo o antor do projeto. intenta ao
o· projeto. âe -aUtoria do Deputãdo Laire Rosado, foi aproreconhecimeoto, confmnado na prática, de que "as embarcações vado, ~da em 1992, na Comissão de Defesa do Consumidor.
de até 10 (dez) metros são consideradas de pequeoo porte e dificil- Meio Ambiente c Minorias da Câmra., na fonna de um substitutimente utilizadas por empresas com fmalidade industrial".
vo, e também na Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
O projeto foi aprovado oa Câmaia dos Deptuados, onde receNa sua jUstificação, o autor da proposição cita o Código de
beu pareceres da Comissão de Finanças -e Tnõutação e da Comissão _ Defesa do Consumidor. que declara ser um direito básico do conde Constib.Jição e JustiÇa e de Redaç3o, e foi encaminhado aO Senado Sumidor a informação adequada e clara sotxe os diferentes pr.oduFederal para deliberação. Nesra Casa, foi <lislribuído à Comissão de tos e serviços, com eSpecificação con-ela de quantidade, cancler!s·
Assuntos Ecoóômicos, para parecer. não tendo recebido emendas.
ticas, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos
II- Voto do Relator
que apresentam.
No substirutivo aprovado, exige-se a existência de balanças
O lnstiruto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rea~rsos nos postos e também a apresentação clara. no vasiDlame,do seu peso.
Naturais Renováveis- IBAMA. é o órgão federal encarregado do
A proposta é importante e oportuna. pois é preciso municiar -·
recolhímento da taxa anual de i.DScrição devida pelos proprietários o coilsimidor de instrumentos hábeis para a defesa de seus direitos.
das embarcações de pesca. Até 1989, ano da criação do Ibama, tal Assim sendo, opinamos favoravelmente à aprovação do Projeto de
atribuição competia à Superim.endência. -de Desenvolvimento da Lei da Câmara 201/93, -tanto por seu mérito como por sua constiPesca- SUDEPE. cujas funções foram absotvidas pelo Instituto.
tucionalidade,juridicidade e técnica legislativa.
A cobraoça da referida taxa é feita de fotm3 descentraliza.Sala das Comissões 4 de abril de 1995.
da. por meio das Superintendências Estaduais do lbama. Em funGilberto Miranda, Presidente - Freitas Neto, Relator ção disso, e em face da inexistência de consolidação de dados na Romero Jueá - E:5operidião Amin- Geraldo Melo -Jonas pj...
Administração Central do Ibama, não bá dados disponíveiS SObre o nheiro - Pedro Piva - João Rocha - Beni V eras -Sebastião
total aaecadado com a taxa e, mais especificameril.e. sobre a distribui- Rocha- Osmar Dias- Eduardo Supllq- Rama; Tebet- ViJ..
ção da cobrança pelas diferentes faixas de tamanho de emharcação.
soo Kleinubing.
Sabe.se, porém, que emixarcações de até 10 (dez) metros de
PARECER N> 157, DE 1995
comprimento são_ util..i:zada.s apenas na chamada pesca artesanal,
Da Comissão de Assuntos Ecooômicos, ao PI"Qoo
destinada ao c_onsumo próprio ou a modestos níveis de comercialijet.o de Lei da Câmara ~ 3, de 1994 (nt' 379, de 1991,
zação. As empresas pesqueiras, cujo produto tem ftnalidade indusna casa de origem), que "Dispõe sobre o processo de
trial, utilizam essencialmente embarcações ête grande porte.
questionamento da legitimidade das contas dos MuAssim, a alteração da lei vigente com o objetivo de isentar
nicípios (Constituição Federal, art. 31, f 3'1), e dá oude taxas de inscrição as embarcações de até lO (dez) metros benetras providências•.
ficia, na ptática, um segmento da pop.tlação economicamente desfavorecido, em nome do qual toda renúncia tributária possui apreRelator: Senador Geraldo Mdo
ciável valor social.
1- Relatório
Sob a ótica ambiental, a proposição não apresenf:a efeitos
que a invalidem. De fato. o baixo volume de pescado extraído peVem a revisão do Senado proposição apresentada, em 1991.
las embarcações de pequeno porte f. p;ucela pouco significativa da pelo Def'lrado Dejandir Dalpasquale, como Projeto de Lei ri' 379.
quantidade referente às grandes embarcações.
Na Comissão de Fmanças e Tributação da Câmara dos Deputados,
O projeto, portanto, não apreseo.ta dispositívOs que desa- o Projeto de Lei foi substituído por proposta. do Relalc.l'l", Deputado
conselhem sua aprovação e, também, não afeta de forma significa- Luiz Carlos Hauly. tendo o substirutivo sido aprovado terminativativa as finanças públicas. Sua aprovação há de mostrar-se conve- mente naquele órgão técnico no dia 1~ de novembro de 1993. A
niente ao próprio ótgão arrecadador da taxa. o Ibama. que, por for- sua redação fuial foi aprovada no dia 26 de janeiro de 1994 pela
ça da lei em vigor, não pode furiar-se à cobrança das taxas ablais.
Comissão de Constib.lição e Justiça e de Redação da ~
Diante do exposto, e tendo considerado o projeto quanto ao
Em 23 de fevereiro de 1994, o substitutivo aprovado pela
seu mérito, pronunciamo-nos favoravelmente à sua aprovação.
Câmara foi remetido ao Senado (Oficio Ji'l PS-GSE'l0/93, do Pri-
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mciro-Secretário da Câmara dos Deputados), onde passou a tramitar como Projeto de Lei da Câmam n' 3, de I994, seodo lido em
plenário no dia 24 de fevereiro de I 994 e distribuído, o o dia seguinte. à Comissão de Assuntos Econômioos.
_ _
Ainda em 1994, o então Senador JÔNICE TRLSTÃO el:i::ritiu
parecer que não chegou a ser apreciado pela Comissão de Assuntos Econômicos. no qual opinava pela rejeição do projeto. O principal fundamento do Relator- era a sua convicção de que a União
não era competente pam legislar sobre matéria de natureza nitidamente administrativa de nivcl municipal, não envolvendo nem direito fmanceiro e nem -proceSSual
- -

11-Aoállse
O projeto aqui examiliado pretende regular o § :3-'1 do artigo
3 I da Coostiluição Fedetal, verbis.

"§

~As

contas dos Municípios ficarão, dutaiUe

sessenta dias, anualmente, à disposição de qualquer con.tribuinte. para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade., nos termos da lei."
Para isso, propõe a incorporação à legislaçio rederal de uma
série de normas sobre a exibição e publicidade dos documentos relativos a despesas realizadas pelo município.0 projeto não propõe ioovaçio legal capaz de prodozir efeitos sobre a economia nacional e nem trata de qualquer matéria de
diriet.o financeiro. Nio cuida, portanto, de assuntos afetos à Comissão de Assuntos Económicos. Versa. salvo melhor jJ.izo, sobre
questões totalmente abrangidas no âmbito da competência da Comissio de Constituição, Justiça e Cidadania.
Pretendendo regular o §~do art. 31 da Constituição Fede·
ral. entendeu o autor que, ao consignar ali que as contas ficarão "à
disposição de qualquu contribuinte •.. nos termos da lei", estaria
alribufda à União a competência para estabelecer os procedimentos, normas e sanções a serem adotados no município em relação
ao assunto.
Embora. como dito acima, a Comissão de ConstituiÇão. Justiça e Cidadania fosse o órgão técnico adequado para discutir Com
propriedade essa questio, parece evidente que:
1. A nonna geral estabelecida pela Constituição Federal no
tocante à ftscalização das contas municipaiS-é -a do caput do artigo31, que atribui inequivocãinen1e essa preriogativa ao poder legislativo municipal, mediante controle externo, e aos sistemas de
controle interno do ptóprio Executivo;
2. As disposições do § JSI não transformam o cidadão comum em uma nova instância - substituta, paralela ou superposta
ao Legislativo Municipal e aos sistemas de controle interno do
Executivo. A Constituição Federal simple:IDJ.ente garantiu ao contribuinte o direito de examinar as contas, com o que facilita ao cidadão o exercicici do diD:ito de questioná-las e, se quiser, reconer
aos mecanismos instituci0ria1s que· estãO à disposição de iodos e
que poderá aciOnar em qualquer tempo, se desejar;
3. Desde que as garantias e demais disposições do artigo 31,
inclusive as do§~. sejam atendidas, caberá a cada município adotara sua própria legislação sobre o assunto.
·

ID-Voto
Pelas razões expostas o presente parecer é pela rejeição do
Projeto de Lei da Câman n' 3, de I 994.
Sala da Comissão. 4 de abril de I995. - Gilberto Miranda,
PreSidente - Geraldo Melo. Relator - Romero Jucá - Jonas Pi·

nheiro- João Rocha- Ramez Tebet- Sebastião Rocha- Beni
Veras- Osmar Dias- Eduardo Suplicy- (vencido)- Freitas
Neto- Esperidião Amin- Pedro Piva - Vilson Kleinübing.

PARECER N' ISS, DE 1995
Da Comissão de Assuntos Económicos sobre
emenda de Plenário ao PI:Qjeto de Lei da Câmara nR
188, de 1993 (de 1992, na Câmara dos Deputados)
que "Concede isenção de impostos aos bens destinados ao prosseguimento da execução do Programa Naclonai de Comunicações Domésticas por Satélite".

Relator: Senador Ramez Tebet
O Projeto de Lei da Câmam n' I SS. de I 993 (Projeto de Lei
nf1. z-.178, de 1992, na Câmara dos Deputados), que ''Concede isenção de impostos aos bens destinados aQ prosseguimento da execução do Programa Nacional de Comunicações Domésticas por Saté·
lile'', após aprovado na Câmara de Deputados. foi lido nesta Casa
em 15 de outubro de 1993, há um ano e meio, portanto. Em seguida, foi encaminhado à Comissão de Assuntos EconÕirlcos-: CAE,
onde recebeu parecer favorável com o acolhimento de emenda
apresentada pelo próprio relator (Parecer n' S4. de I 994- CAE).
O projeto ainda recebet: em Plenário uma emenda. que
não u;:ve parecer do relator designado naquela ocasião para
apreciá-la, em decoiTêncía do encerramento da legislatura em
31 de janeiro de 1995 e de sua conseqüênciã -devolução à se~
cretaria da CAE, conforme disciplina o art. 89, § z~. do Regimento Interno do S_enado Federal.
Todavia, o art. 332 do mesmo Regimento determina que
''ao flDéll da legislabua serão arquivadas todas as proposições em
ttamitaçio no Senado, exceto as originârias da Câmara ou por ela
revisadas e as mm parecer favorável das comissões". (grifamos).
hlaugu:rada a nova legislabna, coube a nós retOmar a análise
da matéria em comento, porém. no ponto em que se encontra, res~
tOO-nos a atribuição de apreciar tão-somente a emenda de Plenário,
pendente de parecer, tendo em vista jâ ter sido aprovado pela CAE
·o. referido projeto, juntamente com a emenda de relator, conforme

dito acima.

-

A Emenda ~ 2 - de Plenário - acrescenta um parágrafo
(parágrafo único) ao art. 3Q do projetO em comento para estabelecer que~ no caso de a Empresa Brasileira de Telecomunicações
S.A. - EMBRATEL, ser privatizada antes de 31 de dezembro de
2000, extihguir-se-.ão as isenções concedidas pela lei resultante
desse Projeto.
Ao justifiCar a emenda, seu autor, o ilustre Senador Eduardo
Suplicy, argumenta que, em razão de a EMBRAlEL ser uma empresa da União, o imposto a ser pago por aquela empresa, na prática. não sairia do âmbito estatal, o que não aconteceria se ocorresse
sua privatização, pois a isenção fiscal seria incorp:rrada ao patrimônio dos novos acionistas da empresa.
Inicialmente, é nosso dever alertar que, qualquer renúncia fiScal é um ônus que pesa som toda a sociedade, máxime pata as camadas sociais de baixa renda, que sào as mais necessitadas da ação do
Poder Público, px cooseguínte, privilégios fiscais precisam ser bem
avaliados quanto ao m.omo social que possam produzir, evitando-se,
também, que a conta seja paga indevidamente pelos mais pobres.
No enlaDlo, a emenda apresentada pelo ilustre Parlamentar
faz uma discriminação vedada pela ConstitUição Federal em seu
art..173,§§ 1~e2g.aoafumarque:
-

Art.l73- (omissis)

~

-§ lA A empresa pública. a sociedade de economia
mista e outras entidades que explorem atividade económica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às ·obrigações trabalhistas
e tributárias.
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I 1,Jl As empresu públicas e as sociedades de
economia não poder'Ão go..r de privilégios llscals
não extensivos às do setor privado." (grifamos)
Desse m:xlo, não procede a ob<crvação do auiOr da emmda ao
estabelec<C distinção enue o imposiD a=<adado do uma emp<OSa esI:Jlla.l e de uma e:mpmsa privada.. nem mesmo do p:lDlo de vista das finanças pjblicas. tendo em vista ser o impo51.0 uma espécie de tributo
ruja obrigaçio 'lem por fato gemdor uma situaç!o indcpendc!Uc do
qualquer llividade esiJltal especllka, relativa ao coolribuinle" (C6digo
Tn'butúio Naciooal, art. 16). ou seja. sua amcadaçJo sed destinada
ao alcnctimeD1o das despesas P'""ista:s DO oo;amento anual e o <llle
tributante (Uniio, Estado ou Municipio). Pollalllo, um imposiD fedo.
I3l objeto do iseoçio que beoef>Cia certa orop<OSa do ecooomia mist&
deverá ser suprido por ootms fom.es. da mesma f01:m1. que oCol:rla- se a
isençip fiSCal
""""'<lida a uma orop<OSa privada. S6 indimlacana distribuiçio doo luaoo, porv-.... existemes, poderia a
União. como maior acionista da empresa, auferir diVidendos relativos
a sua"porté do capital aplicado ne= ~Por outro lado, o objetivo da isençio ~ proporcionar a integillçiO naciollAI atrav6s das telecomunicações, fatO< primordial
para promover o desenvolvimento econOmico. A Exposiçlo de
Molivos o" 21192 do Exerulivo que acompanha o Projeto de Lei
em tela ressalta que"(...) a União, ao ~tais isenções. será
IeSS&Icida ao longo do período dessa concessão, ~ntanlcDte com o
Estados e Municipios, por intenn&lio do aumento da am:cadaçio
dos impostos oriundos do ClUCimento das: atividades econ&nicas
nas regiões abrangidas pelo Programa", e acrescenta, a~ "Além
da populaçlo em geral. o mercado a ser atendido pelas coomnicações via sat45lite corresponde, praticamente, a todos os ramos de
atividade econômica, com destaque para os setores de comunicação de massa, be:oc.ário e industrial", Por conseguinte. é irrelevante
para a populaçio -.ser-atendida pelo Programa que este seja implementado por empresa governamental ou privada. pois o beneficio
oriundo da inseoçlo flSCill dar-se-ia da mesma forma.
Ademais, mna evmruallmnsfet&cia do cmrole da Embraiei
para gropoo ~ fZÍ"adoo dever.! levar em - . . as isençõeo
que essa orop<OSa l"lJ! por ocasmo da fruçio do vaiO< da transação no
m=ado imobiliário. É evidcue <pJ< suas ações valemo mais se os seus

r.,...

investimentos~ tivemn uma entabilidade mais~

Diante do expooro, somos pela rejeiçio da Emenda o" 2-- de
Plenário - em virtude de estabelecer discriminação proibida pela
Coostituiçio Federal. altm do se constituir em um obstáculo potencial i comecuçio dos objelivos do Progmma NaeiollAI de Comunicações Dom6sticas por Sa~lites.
Saladas Comissões, 4de abril de 1995.
Gllberto Miranda, Presidente - Ramez Tebel, Relator -

Francetino Pereira - João Rocha - Jonas Pinheiro - Osmar
Dias - Fnoitas Neto - Eduardo SupHc:y - Volmlr Camp<lo Mauro Miranda - Romero Juc:á - Carlos Patroáulo - Vilson
Klelnüblag- Esperldlão Amla.

PARECER N•1S9, DE 19!15

Da Comissão de Assuntos Econôm.lcoS 110bre o
Oliclo •s• o" 008, de 19!15 (OiiclO PRESI-9510SZZ,
DE 14-3-95, aa orlgora), do Presldmtedo Banco Central do BrasiJ, a~camlnhando ao SeDado Federal sol(..
cllaçio da Prefdtura Muolclpal do Estado do Rio de
Janeiro com o objedvo de redlk:ara Rcsoluçio o" OZ,
de 19!15, do SeDado Federa~ que autoriza a emissão
de Letras Financeiras do Tesouro dd Muniápio, des.
doados ao giro de sua dívida moblllária vencivel DO
1.11: semestre de 1995.
·'

Relator: Senodor Geraldo Melo

É submetido ao exame desta Comissão de Assuntos Ecoobmlcos o Oficio PRESI-9510522, do 14 de nwço de 1995, do Pt<sidente do Banco Central do Brasil. encaminhando ao Senado Federal solicitaçio da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro com o
objetívo de relif~e&r a Resoluçio o" 02, doS do janeiro de 1995,
desta. Casa. que autoriza- a emissiO de Letras Fmanceiias do Tesouro do Munidpio, destinadas ao giro de sua dfvida mobiliúia
venc{vel no 1,~~ semes~:m; de 199S.
A solicitaçlo visa a alteraçio dos vencimentos autorizados
pan os tltuloa registrados na Ceolral do CUstódia e Liquidaçlo de
Tib.llos Páblicos- CETIP, posto que coincidem com vencimentos
já existentes, implicando concentraçio da divida mobiliária do
Munidpio.
Segundo parecer do Banco Central do Bruil nio h' empecilhos l efelivaçio da mudança pretendida, porquanto c:ootinuam a ser obsetVados os limites de endividamento previstos
na Resoluçio o" 11, de 1994, do Senado FedctaL que "dispõe som .. operações do intemo o eatemo doo Estados, do Distrito Fedctal. dos Muniápios e do suas autuquias, inclusive conceaslo do J!Billlllias, ...,. limitos c.condições do autorizaçio, e dá
outras provid&lciu", além de que a alten.çlo .oão &CI.Il'Cta maiOR:s
problemu ao mon:ado pois. at6 a data da expodiçlo do Oliclo "S"
n"008/95, os dtuloa fomm integtlllmente adquiridos pelo Fundo de
Liquidez da Divida Ptiblica do Município-do Rio de Janeiro.
Para o atendimento do pleito 6 suficieilte proccder~se à alt.eraçio da allnea g da Resoluçio n" 02, de 1995, do Secado Fedem,
na foona abaixo:
g) Previsão de a>locação e venclmeuto doa lituloo a oerem eJJ!Iddoa:
SEUC

Colocação

Vencimento

Titulo

Data-ba.e

1-3-95

1-3-1999

681461

1-3-95

3-4-95

1-4-1999

681459

3-4-95

2-5-95

1-5-1999

681460

2-S-95

1~-95

1~-1999

681461

1-6-95

Veaclmeoto
1-2-98

Titulo

Data-base

1-2-95

681096

1-2-95

1-2-95

1-2-98

681096

1-2-95

1-3-95

1-3-98

681096

1-3-95

1-3-95

1-3-98

681096

1-3-95

3-4-95

1-4-98

681094

3-4-95

3-4-95

1-4-98

681094

3-4-95

CETIP:

2-5-95

1-5-98

681095

2-S-95

2-5-95

1-5-98

681095

2-S-95

1~-95

1~-98

681096

1-6-95

1~-95

1-6-98

681096

t-6-95

Em face do exposto. manifesto-me favoravelmente a que se
atenda i solicilaçio da Profeitun do Municlpio do Rio de Janeiro.
nos termos do seguinte Projeto de Resoluçio.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N"4S, DE 1995
Retiftca o conteúdo da aJinea "g• do art. za
da Resoluçíio ri' 2, de S de janeiro de 1995, do Senado
Federal, que •autoriza a PreCeitura do Munk:iplo do
Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do TCIOU·
ro do Munláplo - LFl'M-Rlo, destinadas ao giro de
sua divida mobUiária venável no t.sz semestre de
1995".

Abril de 1995

Relator: Senador Eduardo Supllcy
O projeiO em IDÜiSe tem como objetivo autorizar a remessa
ao exterior de salirios e de bolsas de estudo e auxilio concedidas
por ag&ciu governamentais. Deteanina para la! que o câmbio se
faça no JDCICado oficial e que as remessas se façam tanto por insti·
tuições baoc6rias públicas como pelas privadas., desde que autori-

zadas a operar em câmbio.
O efeito 6 a disciplina legal da mat6ria hoje "'guiada administrativamente, vale dizer, pelo Banco Central do Bmsil.

Para os verdadeiros interessados, estudantes e pesquisadores, a lei resultuá na segurança indispenslivel pom enfreD.t.a.rem as
dificuldades comuns a qualquer pessoa. que se avenb.lra a viver
longe de seu país natal Para essas pessoas, só a lei poderia se so=lação:
b..i>or ao poder discriciooário do Banco CeO:ttal.
Do ponto de vista econômico, não há razões parn o cons. g) previsão de colocação e vencimento dos lltulos a trangimento de pessoas na busca do controle da evasão de divisas.
rem emitidos:
M remessas para estudanles e pesquisadores constituem valor
pouco significatiVo em compamçio aos valores resultantes do coSEI!C:
m&cio c de mOvimento de capital.
-De relevbcia ainda maior que os aspectos econômicos e de
Data-Rue
Titulo
Vencimento
_,c,o.,locação,.,.,-"'---'-""'""'""'"---'==--~==="---~straçio pública, devo-se levar cm conta que receber salário
llt.3-95
c aux.Qio no próprio domicflio, mesmo que no extcrior, 6 direito
_681461
!2.3-95
12.3-1999
das pesaoas, Dio podendo o Estado dele dispor pora fazer face a
3-4-95
681459
3495
1"-4-1999
dificuldades momcmJSneas
2-5-9~
2-5-95 _
12.5-1999
681460
_ As~ diante ~__ exposto, sou favorável à aprovação do
!2.6-95
Projeto de Lei da Cimaia ri' 23, de 1993 (n" 2.706, de 1989, na
!2.6-95
681461
1"6-1999
O Senado Federal resolve:
Art. !• A alínea g do artigo 2• da Resclução do Senado Federal n" 2, de S de janeiro de 1995 passa a vigonr com a seguinte

"Art. 2SI·---·----·---·--···-·-..................- .........

CETIP:
Colocação

Venclmeoto

Titulo

D-Base

!2.2-95

!2.2-98

681096

!2.2-95

12.2-98

681096

1"2-95
12.2-95

!2.3-95

1"-3-98

681096

!2.3-95

!2.3-95

!2.3-98

681096

!2.3-95

3-4-95

1.. 4-98

681094

3-4-95

3-4-95

1"-4-98

681094

3-4-95

2-5-95

1.. 5-98

681095

1.. 5-98

681095

2-5-95
2-5-95

1"-6-98
1.. 6-98

681096

1~-95

681096

1~-95

2-5-95
!2.6-95
1"-6-95

Art. 2• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõd em coorririo.
Sala das Comissões, 4 de abril de 1995.- Gilberto Miranda, Presidente- Geraldo Melo, Relotor- Ramez Tebet- Eduardo SupHcy - Osmar Dias - Mauro Mlnmda - FranceHno Pereira - Carlos Patroclnlo - Freitas Nel<l - Jonas Pinheiro Joio Rocha - Espericllão Amln - Pedro Pi. . - VUoon Klánübing- Romero Jucá.
·

PARECER N" 160, DE 1995

Da Comissão de Assuntos Econômicos, 10bre o
Projeto de Lá da Cimara ri' 23, de 1993 (n" 2.706, de
1989, na Câmara), que •dbpõc: sobre a remessa para
o exterior dos raadimentos do trabalho assalariado e
dos valores recebidos como bolsas de estudo e au:úlio, aos beneficiários de bolsas de estudo ou audio no
exterior concedidas por agências governamentais•.

CAmara)Eo porecer.
Sala das s..sões. 6 de abril de 1995. -'Gilberto Miranda,
Presidente- Eduardo SupUCy, Relator- Romero Jucá- GC:rai..
do. Melo - FranceU_no Pereira- Valmir Campelo - João Rocha
.,- Beal Vens- Fenumdo B..,....- Sebastlio Rocha- Jooas 1'1ohclro - Ramez T<bet- Esperldlio Amln- Gllvao Borga- VD"III)D Klelnüblng- Fr<ltos Neto- Osmar Dias- Mauro Mlraocla.
O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilelo Filho) - O expedienlc lido vai 1 publicação. Do expedieo"' lido consta o Projeto
de J:lrccmto Legislativo nD 30, de 1995-. que terá, nos termos do art.
376, "c"~ do Regimento Interno, perante a Comissão de Relações
Exterjore:s e Def~ Nacional. o prazo de cinco dias para o recebimento de emendas, fmdo o qual a referida Comissão terá 15 dias,
pronugáveis pu< igual pedodo, para opinar som a proposição.
. O SR. PRESIDENTE (feotooio Vilelo Filho)- Foram eocaminhados i publicação puec::eres da Comissão de Assuntos Econômicos., coocluindo favoravelmente às seguinte matérias:
''-Projeto de Lei da Câmara n"23, de 1993 (ri'2.706/89, oa
Casa de origem), que dispõe sobre a remessa para o exterior dos

rendimentos do trabalho assalariado e dos valores recebidos, como
bolsas de estudo e auxilio aos beneficWios de bolsas de estudo ou
auxilio no exterior c.oncedidos IX'I' agências governamentais;
- Projeto de Lei da Câmara ri' 103, de 1993 (n" 553191, na
Casa de origem), que isenta do pagamento anual da taxa de inscrição prevista 1>0 Decrete>-Lei ... 221, de 28 de feve"'iro de 1967. as
eml:mcações de pesca de a!<! I O (dez) metros de comprimento; e
-Projeto de Lei da Câmara ri' 201, de 1993 (n" 44()191, na
Casa de origem), que toma obriga.t6ria a existência de instrumentos de modiçlo de peso nos postos de reveoda de gás liquefeito de
petróleo pam. uso doméstico".
As mat&ias fJ.Cario sobre a mesa. durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos tennos. do art. 235. n. 11d 11,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Foi encaminhado 1 publicação pa=er da ComissãO de Assuntos Bconômicos, que concfui pela apresentação do Projeto de Resolução n" 45,
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de 1995, que retifiCa o oonteúdo da allnoa g do art. 2• da Resolução ri' 2, de 5 do janeiro do 1995, do Sooado Fcdcml. que "autoriza. a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro a· emitir Letras Financeiras do Tesouro do Municf.pio -IFIM- Rio, destinadas ao
giro de sua divida mobiliária venclvel no 1.11: semestre de 1995~
A proposiçio ficará. som a Mesa. dumntc cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos tennos do art. 235, II r. do
Regimento Intemo.
O SR. PRESIDENTE (Tootonio Vilela Filho}- Foi encaminhado 1 publicaçio panocor da Comissio de Assunros Econômicos, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei da Câmara D}l3,
de 1994 (n" 379/91, na Casa de origem). que dispõe sobre o processo de questionamento da legitimidade das contas dos Municipios (Constituiçio Fcdcml. art. 31, § 3") e dá ootras provid6ncias.
De acordo cano disposto no parágrafo único do art. 254 do
Reg:ilDcnto lnlemo, fica aberto o prazo de 48 horas para interposição de recurio, .por um d6cimo doa membros do Senado, pam que
a mat&iá continue sua tramit:ação.
O SR- PRESIDENTE (Tootonio Vilela Filho}- A Prosid&lcia comunica ao Plen4rio que deferiu o ReaJrso nD: 1, de 1995,
intetposto no prazo regimenlal, no sentido de que seja submetido
ao Plenário o Projeto do Decreto Legislativo n" 29, de 1995, que
autoriza o Governo do Estado da Blhia a alienar terms de propriedade desse Estado, •'~ o limite de 8.'135 (oito mi:L" Setecentos ·e .
trinta e cinco} bectll<os. i Companhia de Seguros Aliança da Bahia, de acacdo com o procc= adininisttativo fotmalizado.
A mmria ficari. S<lOOo a mesa dumnte cinco sessões ordinárias pam =ebimento do emendas. de acordo can o disposto do
art. 235,IL •c•, do Regimento lnlemo.
É o seguinte o ~ISO deferido:
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As Mesas da Câmara dos Depuladoa e do Senado FederaL
nos termos do art. 60 da Constituiçio Federal, promulgam a seguinte Emenda ao textO constit:ucioD.a.l:
Art. 1.s1 Acrescente-se, ao art. 30. o inciso X, com a seguinte
redaçio:
X - promover a dcsapropriaçio, por imeresse social de
imóvel. pua fm de Ulbeninçio, modlant.e prWia e )lsta úvleniznçlo
Art. 2A Esta Emenda Constitucional eD.tra em vigor na data
de sua publicaçio.
Justlllcação
A emenda tem por fmalidadc propiciar a dcsapropriaçio de
imóveis p6I'I. rms de utbãnizaçi:o, per interesse social, atendendo,
desta forma, in~sses da sociedade brasileira.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1995.- Senador Pedro Simon - Sebastião Rocl1a - Waldeck OmelaS .:::-Marina SOva Joio Rocha - Roberto l'rán: - Onofre Quinou - Geroon Camata - Gilberto Miranda - José Blanco - L6do AlcântaraBenedlta da SDva - ErniiDdos Amorim - Arlindo Porto -José
Fogaça - Geraldo Melo - Romeu Tuma - Rcuari Calhciros GU•a!" Borges- Ramez Td>et- Valmir Campclo- Mauro
Miranda - Culldo Maldaner - Teotonlo VOeJa FObo - Darcy
Rlb<iro - Junia Marlse - Jod de HoDanda - Humberto Lucena-Jdl'enon Peres-EduardoSupllcy.

(À Corni.rsiio<k Constinúçiú>,/ustip> • Cidadania)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 13,DE 1995

Acraa:nta f U ao art. 14 da· Constituição
FederaL

·

As Mesas da Câmara dos Depuladoa e do Senado Fedetal,
RECURSO N' 1, DE 1995
nos teJmos do art. 60 da Constituiçio Federal, proDllllgam a seNos tetmos do§ 3" do art. 91 do regimento Interno requeiro , gu intc Emenda ao leX to constitUcioiial:
que o Oficio "S" n" 64, de 1990, encaminhado ao Senado Fodo:ml,
Axt.. t.a Actcscento--sc, ao art. 14, o§ 12. com a seguinte reoonfmme o disposto no art. 188, § 1• da Constimiçlio Fodcml, soli- daçio:
citando autorimçlo pua qo.e o Estado da Babia aliene terras de ·
"§ 12. Os atos da campanha cleitoml. assim comsua propriedade A sociedade: "Companhia de Seguros Aliança da
preendidos cano propaganda por quaisquer meios de
Bahia", oo limite de 8.735 hectares., seja também submetido ao
comu_nicaçio ou alnl.vés de outras modalidades de divul~
Plenário.
gaçio, ainda que sob forma simuhuia, ficam limitados a
Sala das Sessõeo, 6 de atril de 1995. Lauro Campoo 90 (noventa} dias antes da data das eleições, sob pena de
Eduardo Supticy - Benedlta da Silva - José Eduardo Dutra impedimento dos~ ttansgresso= oo cassação dos respecMarina Silva - Antônio Carlos Valadarcs - Ronaldo Cunha
tivos registres."
Lima - Adcmlr Aodrade.
Art. 2A Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
O SR PRESIDENTE (Tootonio Vilela Filho} - A Preside sua publicaçio.
dência recebeu do Ministto do Trabalho o Aviso n" 101/95, de 30
março último, coosultando esta Casa sobre -o inteiesse de fazer
Justlllcação
representar, como observoda; oa 82' Reuniilo da CoofSrenci.o In-----A limitação do tempo para a campanha eleitoral contemacional do Trabalho, a realiz.ar-se em Genebra~ Stilça. no petribui para a reduçio -de gastos, restringe abusos decorrentes
óodo de 6 a 23 de junho cotrente ano.
O expediente sem despachadO à~Comissio -de Relações Ex- de práticas clientclistas c contribui pa~ o aperfeiçoamento da
eficácia eleitoral
teriores e Defesa NacionaL
Sala das Sessões, 6 de abril do 1995. - Senador Pedro S~
(Diversos n"55, do 1995}
mon -Sebastião Rocha - Marina Silva -Joio Rocha - Rober·
O SR. PRESIDENTE (Too10nio Vilela Filho} - Sobre a
to Freire - Onofre Qulnan - Geroon Camata - GUberto M~
mesa, propostas de emenda 1 Constimiçio que sedo -lidas pelo Sr.
riiDda - José Bianco - Lúcio Alcântara - Benedlta da SOva li~Secmárioemexeit:icio, SeaadorJeffersonP&es.
ErniiDdcs Amorim - Arlindo Porto -~José Fogaça - Rom<U
São lidas as seguintes
Tuma - Reoan Calbdros- GHvam Borges- Ramez T!=betVakiilr Campclo- Mauro Miranda- Casildo Maldoner- T<oPROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO
tônlo VOda Filho - JuDia Mame - Joel de HoDanda - HumN'12,DE 1995
berto Lucena - Jerlfenon Perc~ - Darcy Ribeiro - Eduardo
ACl'I!SCeDia indso X ao art. 30 da Constituição Supllcy.
FederaL

Abril de 1995
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PROPOSTA DE EMENDA À CONS'ITIUIÇÃO
N" 14, DE 1995
Ac:ra«Dta dlspoolllvo à Soção I, do Capilulo
VD, do Tilulo m da Coastllulçio Federal.
As Mesas da Cimua dos Dopuladoo e do Senado Federal,
nos termos do AIL 60 da ConstibJiçlo Federal, pro~mlgam a seguinte Emenda ao texto COil5titucional:
Art. 1• Acrescento-se.l Seçio I do Capitulo VU. do Titulo

m da CoostituiçJo Federa~ onde couber, o seguinte dispositivo:

"Art. Em nenhuma hipótese, a IJl.l.iOI" reJJ11l!lCraçãó
paga pelo exerácio de cargo, funçlo ou emprego, na adminislrllçio po!blica din:ta. indin:ta ou fundacional da
Uniio, doo Estados, do Distrito Fedeial e dos Municipioi.. poderá exceder a vinte vezes a menor rciDIJ.IlC.IaÇio
fiX&da em lei para os servidores federais.
.
. Parigxafo dnioo: A lei estabeleced crilirios pua a
· reduçlo gradual das diferenças remuoeratórias. até-que a
mhima nlo eXceda a miD.ima. em mais qUe- Oii.OYei.ea.
Art. 22 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de .... publicaçio.

Jrizado els demais inftaçiles penais de relevincia social, buscaodo
maior celeridade e eftci&lcia. tio RCiamadu pela D05A sociedade.
.
Salas das S...OCs, 6 de abril de 1995. - Scmdor Pedro SImon- Sebastião Rocha - Mariaa SBTa- João Rocha- Roberto Freire - Onofre Qu1nan - Gcnou Camata - Gllberto ~
randa - Jooé Blaum - Lúcio Alciutara - BeD<dlta da Siva Eroandcs Amorim - Arlindo Porto - Jooé Fogaça - Geraldo
Melo - Rcnao Calhelroo - GDvam Borgea - Ramez Td>et Valmlr Campdo- Mauro Miranda- Castldo Malcianer- Teotônlo Vilda F1lho - Júnla Mariae- Jod de Holloocla- Humberto

Luc:eua-Jelt'enonPerea-DarcyRlbelro-EdoardoSupUcy.
(À Comissiiode Co'!"ituiçiin.lUJtÍft'. Cidadania)

PROPOSTA DE EMENDA À CONS'ITIUIÇÃO
N" 16, DE 1995
Dá nova redação a dlopoolllvos do Capitulo ll,
·do Tilulo VI, da Constituição Federal.
Introduzam-se. no Capitulo II do littlio VI da Coostituição
Federal. as seguinles alterações:
"CAPÍTULO H
Das Flnaoças Públicas

Justlllc:ação

SEÇÃOI

A presente emenda introduz crit&io objctivo pai& fixar arelaçlo de valores entre a maior: e a meDO[' mnuneraçlo paga a servidor da adminialrltçio din:ta, indUota ou fuudaciooal da Uniio.
dos &lados, do Distrito Federal e dos Municlpios. com o prop6sito de ooleuar. defmitivamenle, a escala de estip&ldios pagos pelo

Normas Gcraia

Poder Ptlblico.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1995. - Senado< Pedro S~
mon- Sebastião Rocha- Marina Silva -João Rocha- Roberto Freire - Onofre Qulnan - Gcnon Camata - Gilberto M~
randa - Jooé Blanoo - Lúdo Alcântara - Bcncdlta da SU.a Emandea Amorim - Arilndo Porto - ,Jos.! Fogaça - Romeu
Tuma - Rcnan Calbdroo - GUvam Borges - Ramcz Tebet Valmlr Campdo - Mauro Mlraoda- Casado Maldancr- Teotônlo Vilda Fllbo- Junia Marbe- Jocl de Hollanda- Humberto
Lu...,..-JelfenonPcres-Gcraldo Mdo-EdoanloSupllcy.
(À. Comissiio de Constituição. Jusiiçu Cidadania.)

PROPOSTA DE EMENDA À CONS'ITIUIÇÃO
N" 15, DE 1995
Acn:sc:enta parágrafo único ao art. 98 da
Constituição Federal.
As Mesas da Cimara dos Deputados e do Senado Fedeta~
nos tennos do art. 60 da ConstiiUiçio FoCietal, prooiufgam a seguinle Emenda ao texto constitucional:
Art. l.tõl Acrescente-se, ao art. 98, um partgmfo único, com a
seguinle rodaçio:
Padigrafo único. Nu infnçiles penais de relevincia social. defmidas em lei. a instruçio será feita direta.menle perante o Poder Judiciário. sendo precedida de investigações preliminores, sob direciooamento do Ministro Ptlblico. auxiliado pelos órgãos da polícia judiciária.

Art. 2.tõl Esta Emenda Constitucional entra em vigOr na data
de sua publicaçio.
J~stilicação

Os principias a sen:m fixados na Constituição Federal devem estabelecer regras que raciooalizem a investigação criminal e
o julgamento dos delitos. principalmenll> no tocaoll> ao crime orga-

Art.163------------·-·--·--·---·-··-··---··-·VIII- operacionalização do processo de orçamento participativo;

IX - viabilização do controle social sobre os 'atos de gestão
pública.

Art.164-------··-··--··--------··--··-··-·-··-··-··-··-··SEÇÀOll
Dos Orçamentos

Art. 165. Respeitados os objetivos fundamentais do art. 3"
desta Constiruiçio, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

I - o plano pluriamtal;

n- as din:trizes OIÇamcntárias:
m- os orçaóleD.tos anuais.
§

!•---·-··-··---··---·-··--·-··-··-··-··-··--··-··------·

§ 2• (Suprimir).
§ 3" O plaoo plurianual SOlá elaborado em coosonância com
os planos e programas nacionais, regionais e setoriais preVistos
nesta Constituição e apreciados pelo Congresso NacionaL
§ 4" O plaoo pluriaoual SOlá elabondo em OOIIllOllincia
com os planos e programas nacionais, regionais e seiOriais. previstos nesta Coostituiçlo e api'eciados pelo Congresso Nacion.aJ.

§ 5" ·-·-··---··--··-·---··-·---·-··--··-··----·§ 6' -------·--··---·-··--··-------··§ 7" Os oo;ameniOS previstos no § 5"" I e 11, desle artigo.
compatibilizados com o plano pluriamJ:al ferio. entre suas funções.
a de reduzir desigualdades intt:r-regionais. segundo os seguintes
critérioS: a) necessidade do serviço público oo da i.nfm-esttubJra local, esladual ou "'giona~
b) pop<~laçiles nas áreas de maior necessidade:
c) população total da localidade. do Estado e da t<giio;
d) prioridade de investituentos apontadas pela localidade,
Estado ou região.
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§ 8P' ······-··-··-··-··-·-·----··---·----···-··-··---- -~--- ~ O uso do direito da cidadania deve tomar-se um inslrumen§ 9'l Cabe a lei complementar.
to para a obtenção da transparência das atividades relacionadas
I - dispor sobre o exercício fmanceiro, a vigência. os pracom as fmanças públicas e, neste particular, o orçamento revestezos, a elaboração e a organização do plano nacional de desenvolvi- se de importância fundamental capaz de mudar o quadro de desmente ecooômico e social, do plano plurianual e da lei orçamentÁ· perdício de_ :realiSOS da popula.çio. promovendo a justa distribuição e
ria anual
buscando a eficiência na execução das obm.s e serviços públicos.
n --···-•···•·-••·"·--·-·-··-··-"""··-····---··-··------··
Neste contexto, a participação de cidadãos e da sociedade
ni - dispor sobre a fonna de participação pOpular oo pro- civil faz-se imperiosa para a efitivação ·ao controle da JXlPUlaçào
cesso orçamentário.
sobre as de~as governamentais.
§ lO. O plano nacional de desenvolvimento eoonôm.ico e
Outra preocupação que se apresenta 6 a questão da avaliasocial, elaborado pelo poder Executivo e apreciado pelo Congres- ção fisico-operacional e fmanceira dos programas. projetos e ati vidades em andamento, visto que a experiência iocremeDlal tem colaborado pam o desperdicio dos recursos públicos.
Ninguém melhor que o beneficiário de uma obra ou serviço
público par.a ex:ercer 8. fiscalização e o acompanhamento cotidiano
e imediato dos atos da gestio pública.
A efetividade, eficácia e economicidade dos- gastos públicos
seriam mais facilmantc alcançadas com o envolvimento participativo da sociedade brasileira nos processos de elaboração da Lei de
Meios e de acompanhamento da execução orçamentária. a exemplo da experiência na elbomçào de orçamento participativo que o
Muoicfpio de Porto Alegre implemenrou. com sucesso desde
1989, num contexto de administração popular da coisa pública, já
tendo. inclusive. repassado essa idéia para. algumas administrações municipais do País.
Acreditamos fnmemente que essa experiência pode ser
transplantada. com algumas adaptações. em nível de Brasil dificultando as ma.zelas da atual sistemática orçameritária adotada na
elaboração, tr.unitação e execução do DiçameDlo Geral da União,
§ 2jl·····-···--··-·--····:-------··-··-··--·-·-··-·-·--- sobejamente denunciadas tanto pela CPI do PC Fari,as quanto pela
§ :!-'••••• ---····--·----·-··-----··-·-·----···- CP! do Diçamento.
I- sejam compatíveis coi:n o plano plurianual;
Entendemos que. para uma retomada em OO.sca da erradicaII-............ ~··-····--··-·-·...·-·-··-"-··----··~··
ção da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais,
ITL .............._ ........--.------··----------,~··-----···· .faz-se necessário um diagnóstico por setor e por região. de modo a
IV- Restrinjam-se aos subprogramas.
pCrmitir a elaboraçio de um Plano Nacional de Desenvolvimento
§ 4.11 (Suprimir)_
Econômico e Social realísti~. noS termos do inciso ll do § 1.11 do
§ 5".................-··--············-----··----·--·---··- art. 43. da Constil!lição Federal.
§ 62 Os projetes de lei do plano nacional de desenvolvíDa Constituição Federal .não devem constar senão cláusulas
mente económico e social, do plano plurianual e do orçamento norteadorns da ação politica a ser desenvolvida, razão pela qual
participativo anual serão enviados, pelo Presidente da República buscamos introduzir o motivo da participação local. estadual e reao CongressO Nacional. nos termos da Lei canplementar a que :re giopal na elelxlração da proposta orçamentária e, mais tr3.de no
refere o§ 9'1' do art. 165.
acompanbameJJlo e flSCatizaçio sobre os projetes e atividades exeArt 167................................--··-··--··------·-----·-cutados. A especificidades. os detalhes das etapas. prazos e proceArt. 168.....................................----··-··--·..···--·--·..... --dimentos,o processo de seleção das prioridades etc. serão objeto de
Art. 169. ·--·--····---·----··-·-··-·----·--·---- ~ Lei ComplemenJar. Projeto neste sentido já foi, por nós enCaminhado
Art. O Poder Executivo facilitam o acesso direto da socie- (PLS ~ 3CV95) e encontra-se em uamitação no Senado federal,
dade à base informatizada de dados oficiais sobre as fmanças pú· para atender ao disposto no art. 165, § 9" da Constituição Federal.
blicas, com vista à implantação do controle social sobre a execuA exclusão da LOO - Lei de Direttúe:S Orçamentárias do
ção orçamentária e fmanceim do Governo.
texto constituci~nal. dev~se à crença de que esta legislação, emParágrafo único. PaJ:a os efeitos deste artigo. será cOada bora instituida com os mais nobres princípios, pelos constib.lintes
central de atendimento telefónico de acesso grablitoaos cidadioo.
acabou por tnmsfOl'Dlar-se tD.liD8 "camisa-do-força" da lei orçamentáArt.- O Podei- Executivo dará ampla divulgação editorial riaammlcoofecciooadaportecnob.uocratasdoPoderEx.ecutivo.
dos projetes e atividades da lei orçamentária anual aprovados, reAcresce ainda, que nosso projeto de nova sistemática para o
lacionando-os por região. Estado e localidad.e. de fonna à possibi- Orçamento Geral da União é concebido "de baixo para cima", oo
litar o controle social da execução orçamentária. ficãndo assegura- seja, do âmbito local até o nacional, de modo que a LDO, nos
da a prerrogativa de flscalização a qualquer cidadão brasileiro ou
moldes em que vem sendo prnticada, atualmente. se constitui num
eJltidad~ civil legalmente constituída."
verdadeiro empecilho à adoção do _orçamento participativo, por
seu caníter tígido e por estar inserida num contexto de orçamentaJustificação
ção tecnocrática.
-Por flri:t, lembramos que os orçamentos participativos
o' processo orçamentário, no Pais, teiD se pautado, historicamente, num modelo centralizador e pouco democrá.tico+ oD.de. anuais deverio ser CODSoantes com o plano plurianual. Essa tónica
favorecerá o çlesevolvimento dos planos de longo prazo, em nosso
não raras vezes, a tecnocracia na elaboração e tmmilação do orçaPiis, e o cumprimento de metas programadas.
mento promove a exclusão da maioria por uma minoria.

so Nacional. conterá os planos e programas nacionais. regionais e
seroriais previstos Desta Constib.lição.
§ 11. O Poder Executivo promoverá a participaÇãOâireta de
cidadãos brasileiros ou de emidadc civis legalmente constituidas.
no processo de elaboração participativa do plano plurianual e dos
orçameDlos participativos- anuais. - --- - - -- : § 12. 'A CXeruçào dos programas obtidos através da metodologia do orçamento participativo.de que trata o pmágrafo anterior,
submeter-se-i ao controle social de cidadão brasileiros ou de entidades civis legalmente constituídas. bem como será acompanhada
e avaliada em tennos rlSicos e fmanceiros,sem prejUízo do disposto no inciSo II do art. 74..
Art.166. Os projetos de lei relativos ao plano nacional de
desenvolvimento econômico e social. ao plano plurianual. ao orçamento participativo anual e aos créditos adicionais serio apreciados pelas duas Casas do COngresso Nacional. na fonna do regimento comum.
-§ 1• ...........................·-··-·-·---------··--·-··---····--
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As Mesas do Cimara dos Oeputadoa e do Senado Federal,
Sala das sessões, 6 de abril de 1995.- Senador Pedro Slmoo.
Sabastião Rocha- Marina Silvo -João Rocha - Rober· · nos te1100$ do art. 60 do Constituição Federal, prozmlgam a seto Frdre - Onofre Quinan - Genoo Camata - Gilberto Mio- guinte: emCDda ao texto constituciooal:
Art. 11:1 Acrescente-se, ao art. 14, o§ 13, oom a seguinte re-randa- José Blanco- Lúdo Akâ.Dtara- Benedlta da SOvaEmaDdcs Amorim - Arlindo Porto - José Fogaça - Romeu daçio:
§ 13. As campanhas eleitorais, naa eleiçõçs proporciooais e
Tuma - Renan Calbàros - Gllvan Borges - Ramcz Tcbd Valmir Campdo -Mauro Miranda - CasOdo Maldancr- Teo- nas majorit6rias, em todos os níveis. sedo custeadas, exclusivatooin Vllda FDbo - Junla Marise- Jod de Holauda - Humberto menle, por Fundo Nacional, com dotaçio espedfa do Otçamento
da Uniio, nos termos definidos em Lei Complementar.
Lucena- Darcy Ribeiro- Eduardo SupUcy -Geraldo Melo.
Art. 2'1 Esta Emenda Constitucional entra em vigoc na data
(À Comi.ssdo tk ConstituJção, Justiça -t: Cidadania.) de sua publicaçio.
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO
J ustllleação
N" 17 DE 1995
O dispositivo visa coibir. efctiva.IDeritc:, os abusos e a inAltera a redação do lndso Vll do ort. 129 da
flu~ncia do poder ec:on&nico no flllliilciameniD doa camponltas
Constituição FederaL
eleitorais.

As Mesas do Cimara do& Deputados e do Senado Fedetal,
nos tennc;>s do art. 60 da Constituiçlo FedeiBl, promulgam a se-guinte Emenda ao _texto constitucional:
Art.I•D6-seao inciso VIl do art.129 aseguinhi ~:
vn- exercer o controle externo da atividade policial. dire-cionando a investigaçio crim.inal, com o auxfiio dos órgios,da políciajudici.ária." na fOl'Dlll da lei.
_
_ __ _ _
Art. 2JJ Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data
de sua publicaçio.

Justlllcação
As recentes reformas legislativas efetuadas na Itália. em
Portugal e na Espanha deixanm a fase i.nvestigat6ria Sob a diM
reçio do Min.ist~rio Público. acompanhando as modernas democracias ocidentais, como a Alemanha. os Estados Unidos da
América do Norte e a França. entre outtas. com resultados imedia~
tos, conforme podem verificar pelos noticiários do cbamada ''Opemção Mãos Lim.pas 11•
O aulor do açio penal, que é o Ministério l'llblico, deve direcionar a colheita da prova que será apresentada em juízo, com a
presença das partes, g.tinmtindo-se. assim. a eficlcia da persecução
penal e os direitos individuais dos acusados..
O aulor do açio pena~ que é o Ministério l'llblico, deve direcionar a colheita da prova que será apesentada em juíza. com a
l""sença das partes, ganmtindo-se. deste modo, a efu:kia do per.
secução penal e os direitos individuais dos acusados.
O sistema inquisitorial, atualmente odotado oo Brasil, apn>senta a morosidade da repetição de tudo o que foi feito no inqu6rito policial em juízo c, portanto. a morosidade da aplicaçlo da lei.
sendo rejeitado por nossa sociedade, ante a incficáci& no combate
à criminalidade, devendo ser modificado.. adotando-se o sistema
aa~satório, conforme proposto•.
Sala dos Sessões, 6 de abril de 1995.- Ped"' Simon -Se'
bastião Rocha- Marina SOva -Joio Rodla-. Roberto FreireOnofre Qulnan - Gerson Camata - GUberto Miranda - José
BlaDco - Lúdo Ak:intara - Benedito da .Silva - Eiuandcs
Amorim- Arlindo Porto- José Fogaça- Geraldo Melo- Renan Calbeiro- GUvam Borg"'- Ramez Tebet- Valmlr Cam·
pdo - Mauro Miranda - Casildo Maldaner - TeotoDio VDda
FDbo -JuDia Mame- Joel de Hollancla -Humberto Lueeua Jelferaon Peres- Darcy Ribeiro -Eduardo Suplley.

(À Comir.Jõo de Coniritulçcio, Ji..dça. Cit~ManitJ.)
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO N" 18, DE

1995
Aera<enta § 13 ao ort. 14 da Constituição FederaL

Sala das Sessões. 6 de abril de 1995. - Senado< Pedro Slo
moo- Sebastião Rocha- Marina SOva- João Rocha- Rober·
to Fr<lre - Onol're Quinan - G<non Camata - GUIM;<to MJ.
ronda - Jooé BlaDeo - Lúcio Aleãntara - Benedlta da SDva El'lllUlCies Amorim - Arlindo Porto - José Fogaça - Romeu
Tuma·- Reoan Calhdros - Gllvam Borges - Ramez Tebet Valmlr Compdo - Mauro Miranda- Coslldo Maldaner- T tonlo VDda FDim - Junlo Marloc:- Joel de HoDanda- Humberto Lucena- Jelre...,n Pc:r<S- Darcy Rlb<lro- Eduardo Supticy- Geraldo Mdo.

(À ComWIW de Constituiçiio,Jurtiça e Cidadania)
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO
~ 1!1, DE 1995
Dá nova redação o dispositivos do Capitulo m
do Titulo IV da Constituição FederaL
As Mesas do Cimara do& Oeputadoa e do Senado Federal,
tetmos do art. 60 do Constibliçio Foderal, promulgam a seguinte emenda ao texto CODStitucional:
Art. i• lntrodolJUD-se, DO Capitulo m do Titulo IV do
Constituição Federal, as seguintes alterações:

DOS

"IÍ'JULOIV
Da Organização dos Poderes

cAPÍl'ULOm
Do Poder Judiciário

SEÇÃOl
Dlopoolções Genls
Art. 92. Silo 6rgilos do Poder 1udiciário:
. I- o Tribunal Constiblciooal;

__ __ _______ ______

n - :........----..-·-----..------..--·-·----·

............. _.........-..........., ....

,

,

,

.
Parágmfo wiico. O Tnoimal Comtitucional e os Tribumis
Superiores ~m sede na Capilal ,Foderale jurisdiçio em todo o território nacionaL
ooo•oooooMoooooo-•oo••---'oooo•-oooo-oooo-oooooooooooooo••--••-oooooooo _ _ _ , , .

' Àrt. 93. Lei complementar de iniciativa do Tn'bunol Constituciooal diJJpmt sobre o Estaluto do Magisll'l.bln., obs«vadoo 01
oeguint.oo princfpoo:

I- .... - .............- -......._ ..........._,_, ______, ___ _

.....-.....-......... _,_... ............ ____.....--·---··-··--·V - os venciineDloo dos magistradoa sedo frudos com diferença nlo superiõi·& dez por cento de uma pca outra das categ~
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por estímativa. devendo, ser necessário, ser providenciada, no prazo previsto no parágrafo anterior, abertura de crédito extraordinário, devendo o Juiz. em Cace da comprovação da providência, fiXar

Art. 95. ··-··-··--··----··--·-··-·-··--····-·-----· .
I- vitaliciedade, exceto os do Tn'bunal Constitucional. que, prazo razoável para o efetivo pagamento.
§ 6R É vedada a designação de caso ou de pessoas nas dotano primeiro grau, só será adquirida após dois ~os de exercício. ções orçamentárias e nos créâifos adicionaiS abertos para os fms
dependendo a perda do =110. nosso poriodo. do dolibomção do tribunal a que o juiz estiver vina.tlado e. nos demais casos. de sen- previstos neste artigo.
tença judicial transitada em julgado;
. SEÇÃQ1[
n- --·-·-·-·-·-··-··-···-·--·-··-··-·-··---·--Do Tribunal Constltudonal

Art. 96 ........... --··-··-··-·-··-··....- ...........-•. .:..~---·-·-···-···
Art. 101. O Tril:x.tnal ConstitucioD.al compõe-se de onze Juí1 --.. ;.o.o-.....................-...--.....---...... - .......................- - - · - · · · - - - -ZCS, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco anos e
n- ao Trib:anal Constitucional, aos Tn'bunais Superiores e menos de sessenta anos de idade, notável saber jurldico e reputaaos Tribunais de Justiça propor ao Pcder Legislativo respectivo, çio ilibada.
observado o disposto no art. 169:
§ l.R Os Juízes Constitucionais, serão nomt.ados pelo Presia) ·-··-··-·-··-··-··-··-··-··-··-·--·---··-·-·-··-··-··-··-· --- dente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
···---··--··-··--·-··--·-----··----··-··-··------·--§ 2SJ Os Juizes Coostituci_ooais,com exercício de oitO anos
Art. 97. ··-·--··-··-·--··-··-·-··----·-----··---··-··-··
na função, vedada a recondução, gozam das garantias da inamoviArt. 98............... ---··-·--·---·-··-··--··-··-··----·· ___ bilidade, da inedutibilidade de v-encimentos e da independêncta de
I- _ .................................- ....
julgatriento.
n- ...................................-...._....--·-·--··-··---·----·
§ .3il Após o exercício de Juízo, os Juízes do Tribunal ConsPanigmfo único. Nas infrações penais de relevância social tituciooal continuarão a perceber os mesmos vencimentos e vantadefmidas em lei, a instruçlo será feita diretamente perante o Podu gens, vedado o exercício da advocacia.
Judiciário, sendo precedida de investigações preliminares, sob diArt. 102. Compete ao TriOOnal Constitucional:
I - a guarda da Constituição;
recicmamento do Ministhrio P11blico, auxliado pelos órgãos da po]feia judiciária."
II- proces_sar e ~lgar. originariamente:
Art.99. ---.... - .... :........ _ .............~.--..:..-- ...·-----··~
a) ação direta de inconstitudoDa.Iidade de tCi ou ato norma§ 1~ -·-··----··-··-··-··-·---·----··------· ..··----· tivo federal ou estachial, bem como a ação declar.uócla de constitu§ 2.11. --------··-----·------------·---··---·-·--~--· - donalidade de ato normativo federal ou estadual~
1- no imbito da Uniio, aos Presidentes do Tribunal Constib) o habeas corpus, quando o coator ou o paciente for tributucional e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dós :respecti- nal, autoridade ou funcionário cujos atos ·estejam sujeitos diretavos tnbunais;
mente à jurisdição do Tribunal Constitucional;
I 1-...........................................- .......--··-------·-·
·
c) a reclamação para a preservação de sua competência e
Art. 100. Os pagamento devidos pela UDião, Estados, Mu- garantia da autoridade de suas decisões;
_
nicípios e Distrito Federal, e :respectivas autarquias, em virtude de
d) a açio em que mais da metade dos membros do Superior
condenação judicial, far-se-ão mediante o ~gime de pleC3lérios, e ex- Tnôunal de Justiça estejam impedidos ou sejam direta ou indiretaclusivameotc na ordem croool6gica. de a~ dos mesmos.
mente interessados;
§ J.R É obrigatória a inclu.sio no orçamento das entidades de
e) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconsque trata este artigo, de verba necessária ao pa.gameoto, a~ o final titucionalidade;
do exetclcio seguinte, de seus d6biros dccoa'entes de pn:cat6rios
f) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma
judiciários apresentados, at6 IR de julho, na Presidência do Tribu- regulamentar for atribuição do Congresso Nacional;
nal competente, data em que teJio atna}izados seus valores., a cong)a argüição de descumprimento de preceito fundamental
tarda data do cálculo desses.
decorrente desta Constib.lição;
§ 2.R A vetba orçamentária levará em conta a pnwisio da
h) nas infrações penais comuns. o Presidente e o Vice-Precorreção monetária -mensal do valor atualizado na fonna do puásidente da República, os membros do Congresso Nacional e os
gmfo llllloricr. para aplicaçio quando de> pagamento do procatório. Ministros do Superior Trioonal de Justiça;
do qual constari. o indexador oficial correspocdentc.
i) o mandado de segurança contra a tos do Presidente da Re§ 3" As dotações OlÇIIIlOnW:ias o os cr6ditos abortos sotio pública, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
consignadoo; ao Podor Judiciúio, recolhendo-ao aa importincias ,do Tribunal do Contas da União. do Procurador-Geral da Ropúblirespectivas ao Tribunal competente, cabendo ao respectivo Presi- ca e do próprio Tribunal Constitucional.
lll-jJlgar, em grau de recurso extraordinário, as causas dedente determinar o pagamento, segundo as possibilidades do dep6silo. e autorizar, a requerimento do credor, para os casos de pretc- ddidas em única e última instância, quando a decisão recorrida:
rimento de seu direito de prccedê.ncia e de omissão das autoridaa) contrariar dispositivo desta Constituição~
doa. o seqil&tro da quantia necessúia laatisfoçio do d6bito.
b) doclarar a inconstitucionalidade do tratado ou lei federal;
§ 4'2 Os c:Utbiros do natureza alimentícia das cntidadea: referic) julgar válida a lei ru o ato de governo local contestado
das neste artigo serlo pagos, na Oidem cronológica de apresenta- em face desta Cocstituiçio.
çlo dos respectivos oficies. mediante ~isiçio do Juizo compeParágrafo único. As decisões defuritivas --de mérito, proferitente. no prazo de trinta dias, sob pena de seqüestro da importAncia das pelo Tribunal Constitucional, nas ações declamtórias de constitucionalidade da lei ou ato normativo federal, produzirão eficácia
necessárii. e tesj)onsabilizaçlo da autoridade omissa.
§ 5-'1 Para rtendimcnto dos d6bitos de que trata o parágrafo contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos
anterior~ 16 obrigatória a consign&çi.o de verba suficieiite, calculada
do Poder Judiciário, do Poder Executivo e do Ministério Público.

·----·-··-··-·-----l-·---·
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Art. 2" Acrescente-se, ao Aro das Disposições Con.stitudo- ·
A legislaçlio penal da Itália, na refonna realizada ém !988.
nais Transitórias, os seguiptes dispositivos:
-adotou ncnma semelhante à proposta neste dispositivO. sendo que,
Art. As competências do Supremo Tribunal Federal que
lá, a policia a~senta ao Ministério Público um "relatório" sobre a
não compõem as do Tribunal Constitucional são deferidas ao Su- -- -iriTi'açãb -peDal. Este, por sua vez, dirccíona a atiVidade investiga.t6periorTribunal de Justiça.
ria. assegumndo os direitos individuais do acusado. Os resultados
Art. Os atuais Ministtos do Supmno Trib.mal Fedeml intedessas modificações fomm colhidos, imediatamente, como pudegrarioo Tribunal CoustitucioOal uo primeiro exen:ício de oito auos."
mos perceber através do noticiário sobro a "Opemçlio Mãos Limpos".
Sala das Sessões,6 de abril de 1995. - Seuador Pedro SiJ ustiflcação
mon - Scbastlão Rocha - Marina SOva -João Rocha- RoberVários fatores detemrinam a necessidade da criação de uma to Freire - Oaotrc Qulnan - Gerson Camata - Gilberto Miraoda - José Bianco - Lúcio Alcântara - Beoedita da Silva Corte Coostitucional, no BmsiL É de conhecimento de todos o assoberbamento do Supremo Tribunal Federal, com as competências E mandes Amorim - ArHndo Porto -José Fogaça - Rena o Caque lhe f = outorgadas pelo coostiruinte de 1988. É iniposslvel lheiro - Gllvam Bo'll<" - Romez Tebet - Valmlr Campelo que haja uma efetividadc nos processos, na sittJaçi.o ablal. Trami- Mauro Miranda - CasUdo Maldauer - Teotôolo VUda FDho tam, no STF. cerca de, mil ações diretas de inconstitucionalidade. JuDia Mari .. - Jod de HoDIIDda- Humberto Lucena- Jefferson Peres- Darey Ribelro- Eduardo SupUcy- Nabor Júnior.
Destas, Dlo mais que algumas dezenas t~ decisão de m6rito. E
isso, passados poo.co mais de seis anos da promulgaçi.o da Consti·
(À Comissão <h CQmtitu;fão, J"'IÍf" e Cidadania.)
ruiçio vigenit. Além das ações direlas de incoostiwdonalidade,
O
SR.
PRESIDENTE
(feotrJolo Vilela Filbo) - As promilhares de outros processos tramitam no S1F, desde agravos de
instrumeniO até roclamações, passaudo por babas corpus, man- postas de emenda ACoostiwiçlio qile acabam de ser lidas estão sudados de segurança e processos ct:i.oiiDáiS de competência originá.- jeitas às disposições específiCM coostantes dos_ arts. 354 e seguintes do Regimento Intemo.
ria. Só estas razões já seriam suficientes para uma piõfU:OOa muA matéria vai à publicaçio.
dança na estrutura do Supremo Tribunal Federal.
Sobre a mesa. projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1~Se
Mas não basta i$SO. O qUe SC -pretende é i tmnSrõnnaÇãõ do
ablal Supremo Tribunal Federal no Tribunal Constituciorial, com a cretário em ·exercício, Senador Jefferwn Péres.
São lidos os seguintes
pxu:ipua missão de apteciar questões constimcionaht Pam tanto,
mantém-se o número de componentes. Altera-se, porém. a forma
de recrutamento, além da fiXação de mandato certo, de oito anos,
vedada a reconduçio.
Para. a garantia da independência do juiz Const1tuCíOO.al,
cootinuará o mesmo perCebeD.do oS-veilcimentoS, como se na ativa
estivesse. Em contrapartida, veda-se-lhe o exercicio da advocacia.
Como sistema~ freios e OOilllapesos. o jlii cooStiiuciomrpoderi peider o cargo, siluação que cabe!á à lei CO!Dpiemenlar disciplinar.
Todas as competências não arroladas nesta emenda como
sendo do Tribunal Constiblcional passam para. o SupeiiorTnbunal
de Justiça. Não se alegue que aquela Corte ficará sobrccancgada,
pela simples razão de que a Coo.stituição assegura. para ela, um
número mínimo" de Minist:Ius. o que significa que poderão ser criadas tantas novas tunnas quantas necessárias para absorver os processos oriundos do extinto Supremo Tnbunal FederaL
Enftm, a presentO emenda, ao" propor a criaçãO do Tribunal
Constitucional, caminha ao encontro das modernas democracias
do mundo.
No que tange às alterações propostas no art. 100, três são as.
razões que as justificam. além de que ela atende às questões essenciais relativas ao regime dos prec;ll.6rios, atilaltuente onerosos para
a Fazenda e para as partes:
a) cria-se um mocanismo de correçlo automática para os
débitos de que trata o artigo, evitando, com a medida. a necessidade de sucessivos ~órios complementares;
b) assegu:ra-se efetivõ tratamento prefen::ncial aos d6bitos
de natuieza alimenlicia, disciplinando o mspectivo pagamento;
c) orienta-se o administrador sobre os procedimentOs necessários à execuçio da. norma.
O pamgml'o único aaescido ao art. 98 1em poc fnn estabel<=r,
na Constituição Fedetal. regras que mciooalizem a investigação crim.iuale o julgamento dos delitos, principalmente uo locaDte 10 crime ocganizado e às demais infrações penais de !devlincia social, buscando .
maior ~leridade e efici&lcia, tio reclamadas pela nossa sociedade.
E preciso evitar ;, que acootece hoje: a repeiiÇlO~juízo.
do que foi feiro no inquérito policial, o que acarreta extrema mOro-sidade e sabida ineficiência da persecução penal.

em

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 111, DE 1995

Dispõe sobre o valor do salário-famíJfa e dá
. outras providências.
O cOngresso Nacional decreta:
M 1•- O art. 66 da Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991.
passa a vigOrar. suprimidos Os inCisos l e com a segufute redaçlio:

n.

"Art. 66 - O valor da cota do salário-família por
filho ou equiparado de qualquer condiçlio, até 14 (quatOIZe) anos de idade ou inválido de qualquer idade, é de
25 (vinte e cinco) UFIR- Unidades Fiscais de Referência,
ooovertidas nesta dala pam a uoldade mooetária padrão."
M 7!' O valo< do saürio-familia, a partir da enttada em vigor
desta lei, será tuj.Istado na mesma época e com os mesmos índices
dos beoeficiOs de prestação continuada da Pn:vidência SociaL
•
Art. :;g O Poder Executivo incluirá. na proposta de Lei Orçamentária Anual, moo.tante de contribuição da União suficiente
para o pagamenro da diferença decorrente da majóraçlo do benefício de que tmta esta lei.
Art. 4'1 Esta lei entra em vigOI' no primeiro dia do exercício
orçameD1ário seguinte ao da sua aprovação.
·Art • .92 Revogam-se as disposições em contrário.
Justlllcaçiio

Entre os direitos, constituc:ionalmente fiXados. dos ttabalhadoteS urbanos e rurais encontra-se o salário mínimo-que. nos termos do inciso IV do art. 7~ da Carta Magna. deve ser capaz de
atender h necessidades vitais bé.si.cas do trabalhador e de sua família..Infeiimente a constante desValOrização da moeda e os sucessivos planos económicos aumentaram a distância entre o valor real
do salário mínimo e o custo das necessidades de moradia. alimentação. educação, sai:iôC, lazer, ve.Wári.o, higiene. transporte e preVidência sociaL Também o salário-familia, outro direito "fiXado na
Cotistimição. foi pulverizado pela inflação e pela ausência de reajustes periódicos que .lhe preSCIVassem o valor.
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ESte instifulo, fruto de uma política salarial baseada no grupo familiar, boje é inCapaz-de ofeleeet uma complementação salarial compatível com as despesas gemdas pela gwutla de filhos. Em
nosso entendimento, faz-se necessária a recuperação do valor desta parcela complementar, at6 para restaurar um beneficio arduamen1CI conquisrado e necessário para fornecer aos que mais -nccessitam. melhores meios de atender às responsabilidades familiaies.
Amalmentt o salárlo-familia está fiXado em valOI' mhimo

de R$4,66 (quatro reais e sessenta e seis centavos). Otã.. esta imM
portJncia permite que o trabalbador e<mpre aproximadamente 7
ou 8 litros de leite, quantidade insuficiente pam uma -ciiãnÇã. õbm
m~s. O que dizer, entio, das demais necessidades?
Nossa proposiçio, ciente das dificuldade& ocooômicas en·
fmuadas pelo Previd&lcia Social, propile a elevação do salário-fa.
milia para 2S (vinte e cinco) UFIR, twh data da entrada em vigência da lei. Desta fO!Dl& estaiemos concedendo ao trnbalhador, no
mínimo, import.Ancia pAia aquisiÇão de um litro de leite ao dia por
depetldeor.e.·eom isto, pretendemos miDon.r as deficiêocias de alimentação que tanto tem vitimado nossas crianças. causaDdo-lhes
IJ:anSlOmos de saúde, com custos incalculáveis para o Estado. para
a sociedade e pa:a a familia.
Para evitar que o sa.lírio-famflia continue se desvalorimndo
cem o processo inflacion.úio, propomos o seU rcajustamento pe-
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Art. llll Fica criada. jlnto ao TribJnal Superior Eleitoral, comissão encanegada de examinar e propoc normas visando a.ssegurar, no âmbito da previsão eleitor.al, a objetividade e qualidade_ das

pesquisas e testes pr6-eleitorais.

Art. 2fl. As proposições da comiss.io, para serem aplicadas,
devedo ser objeto de resoluções do Tribunal Superior Elei.tora.l.
Art. Ja A comissão será constib.lída poc seis membros, sendo
trEs Ministros do Superior Tribunal Eleitoml e t:r6s representaoles
dos partidos políticos com representação no Congresso Nacional.
Alt. 4& A publicidade e difuslo das pesquisas e testes pn\·
eleitorais devem ser acompanbadas das indicações seguintes. estabelocidas sob a responsabilidade da entidade que as tealizou:
I- o oomo da entidade que Iealizou a c:onmlta;
II- o ..,.,. e qualifJC&Ção do potrocinada ou que destinatário;
m- o número de pessoas interrogadas, com sua distribuiçio espacia~
IV - plano amosttaJ. e peso ponderado no que se refere a
sexo, idade, grau de instrução. nivel económico e área fisica. de
realizaçlio do trabolho;
V- a data ou datas em que se desenvolveu a consulta.
_Ait._S" Por ocasião da publicação ou difusão de qualquet
pesquisa ou teste pré-eleitoral, a organizaçio que a realizou deve
eucamjnbar, A comissão, dentro de uma semana após a publicação
ou difusio, relatório indicando:
1- o objetivo da consulta;
n-o método pelo qual as pessoas intetrogadas foram sele.cionadas, a escolha e composição da am.osttage~
UI- as coodi.ções pelas quais foram procedidos os in.teno-

ri6dico, na mesma Çoca e pelos: mesmos úidices de aumento dos
beneficias de prestaçio continuada da Previd<\nciA SociaL
Atendendo ao imperativo constante do § .91 do art. 195 da
Constituiçio Fedem!. segundo o qual "nenhum beneficio Cll serviço da seguridade sOcial podetá ser criado, majotado ou estendido
sem COlTCSpOildente fonte de custeio tota.l", a nossa proposta deter- gatórios;
mina que a Uniio contribua, através da inclusão de recursos no OiçaIV - o texto integral das questões;
.
__
menta FISCal, para a efetivação do aumento do salário-família. Desta
V- os limites de inteq>retaçio dos n:sultados publicados;
fCIIIIla. evitamos que os coolribuintes individuais venham a ser mais
VI- se for o caso, o mâodo utilizado para deduzir os resulooemdos com cootribuições JXCVidenciãrias e -pemiilimos· que a - tãdos de Carál.er indireto que selio publicados.
União, cm prazo hábil encontre os recursos .nece.s.sárias.- .
§ l,g A comissio pcxlerá dete:n:ninar a publicação, pelos resExpostas as razões que jJSti.ficam a apresentação da presen- ponsâveis pelas pesquisas e testes pré-eleitorais, de indicações que
te proposta, esperamqs contar com o apoio dos nobres colegas figurCm-no relalbrio previsto oeste artigo, ou correções que julgue
para a sua aprovação, dada a relevADeia da matéria aqui tratada.
devidas para esclaredmentos do ccxpo eleitoral.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1995. - Senador Va !mi r
§ 2• A organizaçio que realizoo a pesquisa ou teste pré-elei·
Campelo.
toxal manterá à disp:>sição da comissão os documc_ntos: que respaldaram. OOilSUlta publicada 00 difundida.
l.EGISV.ÇÃ.O CITADA
lEI N" 8.213, DE 24DEJULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Bcnefidos da Previ-dência Social e dá outras providenâas..

-- -- --Art. 6JI:Os ~de infotm&Çãoquepublicaremou difundirem prévias ou testes pré-eleitorais em violação à.s disposições da
presente lei e textos: regulamentares. bem como as pessoas jurídicas ou tiSicas divulgarem seus resultados, incomri.o na pena prevista no art. 232 da Lei o' 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código

Eleitoral).
Art. 66. O val_or da cota do salbio-familia por filho oo equiParágrafo único. Seriio entendidas como violação à presente
parado de qualquer coodição alé 14 (quatorze) anos de idade ou Lei, de modo especial:
inválido de qualquer idade ~ de:
I- a publicação ou difusão de pCsquiSã ou teste eleitoral deM
I- Cr$1.360.00 (um mil e ~zentos e sessenta cruzeiros) sacompanhada dos elementos previstos no art.. $desta lei;
para o segurado com rcmunemção mensal não---sUperiOi a
n - a publicação ou difusão de pesquisa ou teste pré-eleitoCr$51.000,00 (cioqüetita c um mil cruzeiros)o
ral a que não se siga. no prazD de uma semana... a entrega. ao Supe11- C!il70,00 (cento e seoenta cruzeiros), para o segwado - riorTribunal Eleitoral, dos elementos indicados no art. 52;
com remuneração mensal superior a CI'SSl.oOO~OO "(cinqüeD.ta e
UI - a recusa a dar a devida divulgação às mcoinendações
um mil mil cruzeiros).
ou comções determinadas pela comissão, nos t.elmosdo art. .91, § l.tõl.
- Art. sa Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
(À Comissão de A.uu11'os SociaU- decisão termi·
Art. 911 Revogam-seu disposições em contdrio.
natWa.)

PROJETO DE LEI ÓO SENADO N" 112, DE 1995
Dispõe :10bre as pesquisas

ralo.
O Congn:sso Naciooal d<aeta:

c:

testes pré--eleito-

Justlllcação
Tem sido preocupante o impacto, no processo eleitoral dos
tempos modernos, do que os franceses chamam "sondagens" e do
que em nosso meio, se denominam "pesquisas", "prévias", e testes
pré-eleitorais.
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A vigilância do poder público, aí, volta-se para o resguardo
da livre escolha. pelos eleitores, de seus dirigentes, para que o di·
reito de infonnaçio não seja abastardo por divulgação viciada, que
tatísticos, a antecipar - o Iriais -das vezes com toda a precisão - o _utilize uma pretensa tócnica como biombo à fraude vastamente
mais danosa do que aquelas que, em um passado próximo, o nosso
resultado das eleições.
.
Através da seleção e intetrogação de uma pequena amostrn.gem de indivíduos, derme-se o sentir de um vasto número e. pela
aferição da intenção de voto de poucos, chega-se. por critérios es-

Ciosos em controlar o mecanismo eleitoral e em afastar
qualquer constr.mgimenlO ao dQ:eito de voto, tentaram alguns países a proposição de nonnas com vistas a garantir "a objetividade e
qualidade" de tais pesquisas. E alguns deles chegaram a proibir a
publicação e difusão das p<évias em pedodDs pt6ximos às eleições.
No caso brasileiro, nosso C6digo Eleitoral, por seu art. 2SS;
obstou, nos quinze dias anterimes aos pleitos, 11a divulgação, por
qua1quer forma. de resultados de préviaS ou testes pró-eleitorais".
E mais xCceD.teme.ilte,- a Lei ~ 7 .773, de 8 de junho de 1989, que
dispõe sobre a eleição do_ Presidente e Vicc-Prcsidente da Repúbli-

ca. e&a:beleceu prazo maior- pelo menos para o primeiro tumo...; que

o fixa<!<> no Código Eleitoral. ao J'l"C"iluar. no art. 26, § 'Jf' que:

"fica vedada, nos trinta dias anteriores A data da
eleição em primeiro turno e nos dez dias anteriores à do
segundo rumo, a divulgaçio de quaisquer pesquisas,
prévias ou testes ~-eleitorais, relativamente à eleição
presidencial de que trata esta lei."
'

A França é o país que mais-se tem destacado na busca do
controle sobre essas consultas pop1lares. Ali. se editou a Lei nlt
77.808, de 19 de julho de 19TI, relativa "à f'lblicação e à difusão
de certas sondagens de opinião", regulada. posteriormente pelos
Decretos n"s 78-79 e 70-351, de 25 de janeiro de 1978 e 16 de
maio de 1980, respectivamente. Segundo a lei, suas disposições se
aplicariam:

"à f'lblicação e à difusão de IOda sondagem de opi·
nião tendo uma ligação direta ou indireta com um ref~n
do, uma eleição pesidencial ou uma das eleições regUladas
pelo c6digo eleitoral e, também. com a eleição dos representantes à Assembléia das Canunidades Européias".
A lei criou.junto ao MinistériO do Interior da França (lá não
existe, como no Brasil, uma Justiça Eleitoral). uma Comissão de
Sondagens. encanegada de:
"estudar e propor regras visando assegurar no domínio da previsão eleitoral a objetividade e a qualidade
das sondagens publicadas ou difundidas."
Dez anos após sua criação, na França. a Comissão de Sondagens apresenta um bom saldo de atuação. Através do obrigatório
encaminhamento, pelas entidades responsáveis pelas pesquisas, de
dados sobre o desenvolvimento das consfJ.ltas à Comissão, tem
sido possível a esta um rigoroso exame sol:G as técnicas empregadas e sobre sua cientificidade. As irregularidades. mais COIDilns,
nesse campo. tem sido a falta de indicação de sua origem. defeitos
nas condições de sua aplicação, redirccionamentOs que afewam a
sinceridade das prévias, erros na publicaÇão e apresentaçio dos resultados. Empenhou-se. também. a comissio, em evitar que pessoas e
instituições responsáveis pCias comultas procedessem por aÇões coo-

certadas, a impedir ou restringir a mesma ativiâadC- por·outros.

Tudo leva a crer que seria conveniente, para a limpidez do
processo eleitoral no Brasil. se seguisse aqui, a conduta francesa.
Cremos se esteja, efetivamente, prótegendó o eleitor entre nós. ao
lhe dar garantias de que as pesquisas. pmvias ou testes pré-eleito..
rais, divulgados com tanto estardalhaço- atingido. graças à expansão dos meios de comunicação, todo o aspecto de nosso corpo
eleitornl- sejam realizados. com a isenção e a qualidade que se d,e..
veriam esperar.

País conheceu.

Creio que, pelas razões expOstas, este projeto merecerá a
necessAria hprovação dos ilu$tres pares para que se converta em
pi<COito legal
Sala das Sessões, 6 de abril de 199"3• ..:.. Autônio Carlos
VaDadares.

.

(Ã Comissão tk ConstitUiçãc, Justiça ·e Cidadania- decisão tàminativa,)

PROJETO DE LEI DO SENADO N•t13, DE 1995
Dispõe sObre heõeficios fiscais concedidos à
pesquisa científica e tecoológíca e dá outras provi·
dêuclu.
O Congresso Nacional decrela:
Art. lSI O contribuinte do Imposto de Renda poderá ahater
da renda bruta, ou deduzir como despesa operacional. o valor dos
investimentos. doações oo patrocínios, inclusive despesas e contribuições necessáriaS à sua efetivação. realizados at.mvés ou a favor
da pessoa jurldica que tenha por objeto a pesquisa científica ou
tecnologica.. com ou sem fms lucrativos, cadastrada no Ministério
da Ciência e Tecnologia.
§ 1• Observado o limite máximo de 10% (dez por cento) da
renda bruta, a pessoa fisica poderá abater:
I- até 100% (cem por cento) do valor da doação;
n- até 80% (oitenta por Cento) do valor do patrocíriío;
m- aléSO% (einqilmtapcrCcilli>) do valor do investimento.
§ 'lfl O abatimento previsto no § !SI deste artigo não está suje~to ao limite de 50% (cinqüenta pr cento) da renda bruta, previsto na legislação do Imposto de Renda.
§ 3" A pessoa juridka poderá deduzir, do imposto devido.
valcx eqUivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de
Renda, tendo como base de cálculo:
I~ até 100% (cem por cento) do valor da doação;
n- até 80% (oitenta porcento)do valor do patrocínio;
Olé 50% (einqilmta pó< cento) do valO< do investimento.
§ 4.11 Na hipótese do parágrafo anterior, observado o limite
máximo de 2% (dois por cento) do imposto devido, as deduções
previstas não estão sujeitas a outros limites estabelecidos na legislação do Imposto de Renda.
§.?Os beneficias previstoS-nesta lei não excluem ou reduzem_ outros benefícios ou abatimeiJlos e deduções em vigor:
· § 60 Obsetvado o limite de 50% (cinqüenta por oento) de
dedutibilidade do imposto devido pela pessoa juridica. aquela que
não utilizar. no decorrer de seu periodo-base. os beneficies concedidos pcr esta lei, podem optar pela dedução de até 5% (cinco por
cento) do imposto devido para destinação do Fundo Naéional de
Desenvolvimento Científico e ~ecnológíco, gerido pelo Ministério
da Ci&.cia e Tccnologi""
Art. z.~a Para os fms desta lei, considera-se doação a transfe-rência definitiva de bens ou numerário, sem proveito pecuniário

m-

para. o doador.
§ 1~ O doada' tért direito aos favores f1SC-3is previstos nesta
lei se expressamente: declarar, no instrumento da doação, que ela
se faz sob as condições de irreversibilidade do ato e inalienabilida·
de e impenhorabilidade do objeto doado.
Art. 3D: Para os efeitos desta lei. consideram-se investimentos a aplícação de bens ou numerário. com proveito peCuniário Ou

Abril de 1995 .

163

ANAIS 00 SENAOO PEDERAL

patrimonial direiO para o investidor, mediante participaçio socieü.ria em empresas de pesquisa científica ou tecnológica.
§ 1.1 As participações de que trata este artigo dar-se-io, sempre. em pessoas juridicas que tenham sede no Pafs.
§ 2" As ações ou quotas, adquiridas nos termos desta lei, ficarão inalienáveis e impenhoráveis, não podendo ser uti.lizadas
para fms de cauçio, ou qualquer outra forma de garantia. pelo prazo de: cinco anos.
§ 3A As restrições a que se refere o par{.grl.ro anterior com- preendem. tam~m, o compromisso de compm e venda,. a cessio

de direito à sua aquisição c qualquer ootro contrato que tenha por
objeto o bem ou implique em sua alienação, mesmo que futura.
Art. ~ Pua os efeitos desta lei. considera-se pa.trocinio a
promoçio de atividades de pesquisa cienl!f!Ca ou tecnológica, sem
proveilO pecuniirio oo palrimooial din:to para o patrociDador.
· Art. 5'1 As instituições financeiras, com os beneficias flSC&is
que obtiverem nos termos desta lei. poderio constituir carteira especiil dcstiiw:la a fmanciar, aPenas com a cobertura dos custos
operacionais, atividadcs de pesquisa cientifica e tecnológica, de intelesse para o Pais, a juizo do Ministério da Ci!ncia Tecnologia.
Art. &!: Neohuma aplicação de benefícios fiscais p-evistos
nesta lei poderá ser feita mediante qualquer tipo de inlermcdiaçlo

e

ou corretagem.

Art. JII. As pessoas ju.rldicas beneficiadas pelos incentivos
da presente lei deveria comunicar. para fms de ~egistro. ao Minis.
tério da Ciência e Tecnologia. os apartes recebidos e a ele enviar
os comprovantes de sua aplicação.
§ 1.11 O Ministmo da CiSncia e Tecnologia podcri. celebrar
conv.Snios com órgiOIS pliblicos estaduais ou municipais. cu emidades de âmbito nacional, delegando-lhes o cadastrameoto de
apertes e a flscalizaçio.
§ ~ Cabetá ao Ministtrio da Ciência e Tecnologia certifu:ar
a realilJIÇio da atividade incentivada.
Art. 8' A doaçio, o polrocínio e o investimentO não podelio
ser feitos pelo contribuinte a pessoa a ele vinallada. oio se aplicando e$ta proibição • particijloçio societáriii que decorra de investimento anteriormente realizado nos termos desta lei.
Paráglafo tlnioo. Considexa-se pessoo. vinrulada ao ooolribuinle:
I - a pessoa jundica da qual o contribuinte seja titular, ad·
ministrada:, aciooista ou sócio. à data da operação.- ati nos doze
meses anteriores;
n - o cônjuge. os parentes até o terceiro grau. -inclusive os
afms. e os dependentes do contribuinte ou dos titulares_, administradores. acionistas ou sócios de pessoa juridica vinallada ao contribuinte nos termos do inciso anterior:
m-o sócio, inesmo quando outm pessoa jurldica.
Art. 9'1 Se o montante dos incentivos referentes a doaçio.
patrocínio ou investimento hwver sido superior ao pennitido, 6 facultado ao conttibuime diferir o excedente para ~ os cinco ãnos
seguintes, sempte obedecidos os limites f1X3do& no arL 1.11
Art. 10. As inftações aos dispositivos desta lei, sem pesjlf·
zo das sanções penais cabíveis, sujeitaiio o cootnDuinte à cobrança do Imposto de Renda nio recolhido em cada exerácio, acrescido das peoalidades previs!Jls oa legislaçio especifica, a16ú>. da per·
da do direito de acesso. após a condenação, aos bcneftcios fucais
aqui instituídos.
Art. 11. As doações, patrocínios e investimeD.tós; feitos com
os beneficies desta lei, seriio comunicados ao Ministério da Ci&cia e Tecnologia, para efeito de acanpaohamento c supervisio das
~espcctivas aplicações. que poderio, cm caso de desvios ou in'egularidades, ser por ele suspensos.
Parágrafo únicO. A Secretaria da Receita Federal. no exerci·
cio das suas atribuições espeçíficas, fiscalizam a efetiva execuç.Ao

desta lei. no que se refere à aplicaçio dos recursos comprometidos
nas atividades de pesquisa cientifica e tecnol6gica, comunicando
os resultados obtidos ao Minist&io da Ci~ncia e Tecnologia.
Art. 12. Ol:ter toduçilo do Imposto de Renda, utilizando-se
fraudulentamente de qualquer dos beneficias desta lei. constitui
crime puafvel com detençio de um a a& anos, ficando ainda o infrator sujeito As multas previstas oa legislação especiflca.
§ 1.11 No~ de pessoo. juridica. ~espondem pelo crime o
acioni.Sta controlador e os administradores que para ele tenham
concorrido.
§ 1fl Na mesma pena incorre aquele que, recebendo recursos, bens cu valeres, cm função desta lei, deixe de promover, sem
justa causa, a atividade de pesquisa científica ou tecnológica obje-to- do incentivo.
An. 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
An. 14. Revogam-se disposições- em cOntrário. Justlftcação
O presente projeto de lei foi apresentado em 1991 pelo entio Senador Marco Macie~ hoje orupante da Vice-Prosidêncía daRepública. Por falta de ~pelas Comissões TéCnicas do Senado
Fedem}, foi azquivado, nos termos do Regimento !ntemo da Casa.
_Oc incentivo fJSCal proposto, neste projeto de lei, há de constiwir. mais do que um apoio fmanceiro à ativida.de, incontroverso
testemunho de uma nova- visio da pCsqtiisa científica e tecnológica. como fator fundamental ao desenvolvimento do Pais. Sua contúm.idade estará assegui'ãda por lei, inegável aval de que o setor
permaneceri., pelo menos a m6dio prazo. com especial prioridade
na ecooomia brasileim.
Yu:oo re<Xlllhecido na justif!CaÇio entJo apreserilada pelo eminente Scnadcr que, em princípio, devem ser evitados benefícios fJS.ç:ais em malá:ia tributária. Entendeu. contudo, que essa restrição devia
ser ladeada. pooquan1o esses inceD!ivos fiscais gtWdam estreita relaçilo com o prop6sito de
o desenvolvimento naciooal e, por
~cia, molhO< padrio de vida pom a populaçio brnsileira.
Assim, apresento á elevada consideração dos meus ilustres
pares nesta Casa Legislativa o ~eferido projeto de lei. que visa conceder a. pesquisa cientifica e tecno16gica e tecnológica benefícios
ft.scais, completando, deste modo, o estímulo ã atividade intelectual, pela inclusão daquela capaz de gerar maiores benefícios materiais para a coletividadc.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1995. - Senador Carlos
Wlbon.

assegumr

(À ComiJsão de A.ssuntos Econômico.s - dt!cisão
terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Os projetos __lidos setio publicados e temetidos às Comissões competentes.
SR. PRESIDENTE Qosé Saroey)- Sob.. a mesa. o Proje·
lO do Reaoluçilo que sen\ lido pelo Sr 1• Se<:tl:tário em exerclcio,
Senador Jefferson Peres.
É lido o seguinte ·
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 46, DE 1995

Altera disposições do Regimento Interno do
Senado Federal.
O Senado Federal resolve:

Art. 1JI O Regimento Interno do Senado Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:

''Art.. 7.11 ...... ---···-----··-·'"'"-·-··-··----··---§ 1A suprima-se"
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"Art. &: O Senador deve comparecer ao cdificio
do Senado à bota regimental. registrando sua presença
no Plenário, e tomar parte nas sessões da Casa e nu reu~
niõe5 das comissões de que seja membro, cabendo-lhe:"
"Art. 13. Considera-se au~te o .Senador aJjo
nome não conste da lista de comparecimento, ou que,
estando presente na Casa, nio compe.roça .b votações.
§ 1.11 Não se COmp.Itaiá como falta a aus&cia do
Senador em missão oficial externa ou integrado delegação l conferencia inletparlamentar (art 40), oo, IÚDda,
por razões da saúde (art. 43,1).
.
.. _
§ 2-" Para os fms do disposto neste artigo, considera-se realizada a sessão plcnúia com ótdem.- do dia preo.
viamente determinada. apurando-se a freqü~ncia por
meio da lista de comparecimento,IÚDda quo nJo so obreDbari::l quorum para a abertura dos trabalhos.
§ 3". Haverá votaçio pelo processo nomiJJal. a fre-qüêitcia será apurada JXX meio de lista especial (art. 294,
g), exceto para os Senadores cm legitimo exerácio do
direito de obstruçio parlamentar, para os quais prevalecem a lista de comptUecimeo~.
§ 4" Aplica-se o disposto neste artigo .O SeiWJOC
que deixar de comp~r a reuniio de comisslo permanenle de que seja membro titular."
''Art.. 14. ·-··-····----·-··--··------.... --·
n- se líder, ou pela liderança, lima única vez:
por vinte minutos, após a OnJem do Dia:. cm alternância com os oradores inscritos:

"Art. 39------·····-----:_.._______________ _
c) ocorrer a hipótese prevista no art. 44-A~"- - -

"Art. 43. ·---·-··..- - · -.. -·-·-··--..··--·-..-·
II- solicitar, ]Xeviainente.licença. sem remuneração. para tratar de interesses part.iwla.ms. desde que o
afastamento não ultrapasse cenlO e vinte dias por sessão
legislativa (CF, art. 56, ll)."
"Art. 44-A. Considera-se como licença autorizada. para os fms do disposto no art. ss. m. da Constillliçio e no art. 13. § 111 deste Regimcoto, a ausência b
sessões de Senador candidato à Pmiidencia ou Vice-Presidência da República, Govemador oo Vice-GovemadOr
de Estado ou do Distrito Fedcml, no pedodo compreendido entre o regislro da candidatura no Tribunal Eleitor"
respectivo e a apuração dos pleitos correspondenl.es."
"Alt- 66-A. :J Ptesidcnle da República poded indicar Senador para exereer a funçiio de Uderdo Govemo.
Parágrafo únioo. O Uder do Governo poderá indicar Vice-Lideres dentlle os integrantes das repm-senta.çõe5 partidárias -que o apoiem. obedecido o disposto no § 711 do art. 65"
"Art. 67. O Senado, atendendo a convire, poderá
se fazer representar em ato ou solenidade de cunho internacional. nacional ou regional. mediante deli~o do
Plenário, ouvida a comissão competci11e."
"Art. 73 ...... - ....- ..- · - - -.. -·-·-·---..
§ 1• A composição de cada subcomissão nio poderá ser inferior a cinco membros.
§ 2• Aplica-se à composiçio das snbcomissões,
tanto quanto possível, o estabelecido oo art. 78.lo fiDe.
§ Jil Às subcomissões setio encaminhadas matérias de competência da respectiva comissão, de modo
que haja distribuição equitativa.

§ 4'1 Ao funcionamento das subcómissões aplicarse-lei; no que OJUber, u,- disposições deste Regimento relativas ao funcíonimerito das comissões permanentes.
§ 9 As decisões das subcomissões slo tenninativu, salvo recurso de um dkimo da composiçlo da :respectiva comissio para o plenúio desta, a ser interposto
quando do conhecimento delas.."
''Ait. n ........................~·-··--·----·------

•> Comissão de Assuntos Econômicos, 17;

b) Comissio de Assuntos Sociais, IS;
c) CrwnisSOO de Constituiçlo, Justiça e Diftlitos Hu~
IllADOIS, 17;
d) Comissão de Edncaçio, Ciência e Tecnologia,
IS;
e) Comissão de Relações Exteriom e Defesa Nacional. 13;
I) Comissão de Serviços de lnli:a-Estrulllta. 15;
g)ComissiodeFisC'!iuçoo c Controle,15.
§ '11' Cada Senador poderá integro- at6 ~s oemissõcs como titular c li& com.o supleo.te."
''Art. 84.... _ ......... - .... - .... - ................ --·-&) eventualmente. nas suas ausências ou impedimentos. para quqrum nas -reuniões;"
11
Art. 91. As Comissões e subcomissões. no !mbito de soas atribuições. cabe, clispensada a competência
do Plenário, nos termos do art. 58, § 2", I, da Constiwi-...-Çio, disentir c votar os projctos de lei a elas distribuidos,
exceto:

-

I- potjeto de lei complemenlar (CF, art. 69);
n- projeto de c6digo;
m- projeto de autoria de comissio; ·
N - projetos de lei relativos ls mat6rias que não
possam se.-objetode delegaçio (CF, art. 68, § !");
V- projetos de lei oriundos da C4mam dos Depntados, ou por ela emendados, que tenham sido aprova-

doo em Plenário.
§ 111 Encemtda a apreciação terminativa a que Se
refere este artigo, a decisão da comisslo sem comnnicada ao Presidente 00 Senado Federal pam ci&Jcia do Plenário e pnblicaçio no Diário do Congresso Nacional
§ 2• No prazo de trôs dias óreis, contado a partir
da pnblicaçio, no avnlso da Ordem do Dia da sessão ordinária seguinte, da comunicação a que se refere o parágrafo anterior, poden\ ...- inlmposto recurso pam apre~ da matéria pelo Plenário do Senado.
§ 3" O I<Cillro, assinado por um d6cimo da composição do Senado, sen\ dirigido ao Presidenle da Casa.
- - § 4" Esgotado o prazo previsto no § 2°, sem interposição de recurso, o projeto será, conforme o caso, en~ado ~ sançio, remetido à Câmara ou arquivado."
"Art. 92. Aplicam-se à

t.riunlt&Çio- dos projetas

submotidos l deliberação lenninativa das comisslles e de
suas subcomissões, as disposições relativas a tumcis.
prazos, emendas e demais formalidades e ritos exigidos
pam as ID816rias snbmetidas A aptociaçllo do Plenário do
Senado."
"Ait.101 .•• _ ......... - ...--·----.. - ..-----···
SA- aios da vida pública que agridam. dcslespeitem
e cansem lesões aos direitos humanos do cidadão, grupos e
etnia e que coot.mriem. os pmceit.os da cidadania.1'

''Art. 102. ...... _ .._., __ , ____ , ___________,._

V -planos e programas de desenvolvimento cientifico e tecnológico; estrutura. institucional e ir.strumen-
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tos de fomento cienti.flco e tecnológico; atívidãdes de
pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas e prioritárias; política nacional de informática:- e autom.oção;
modernizaçio tecnológica do setor produtivo; aspectos
científicos e tecnológicos das políticas sOcial, industrial.
de comércio exterior e de desenvolvimento regional;
VI- ootros assuntos correlatos."
''Art. 106 •.--........__.._, ___,,_.......-·--~-·-.
Parãgrafo único. Em caso de necessidade, assim
considerado por deliberação da comissão, esta poderá
reunirRse em loc.al diverso do estabelecido neste artigo,
para instrução de matéria de sua competência."
"Art. 108. As comissões e subcomissões reunirse-ão com a presença mínima de três membros e deliberarão por maioria-de votos. presenle a maioria absoluta
de seus membros. (CF, art. 47).
Par.lgrafo único. A pauta dos trabolbos das oomissõsalVo eri1 caso de Uigência. senl disttibuida. can lllll<:O>dência mínima de dois dias úteis, aos ItSpCCtivos útubres e
susplentes. mcdianlc JXOl.CCOlo convencicoal ou elett&ico."
"Art. 114. As comissões e as subcomissões permanentes e temporirias serão sccret.ariadas por servicJo...
res da Secretaria do Senado e terão assessoramento próprio, designado pelo respectivo Presidente, dentre consultores da CasL
§ 1.11: Ao secretário da comis:;.ão compete;
a) redigir as atas;
b) organizar a pauta dos trabalhos e do protocolo
com seu andamento;
c) manter ablalizados os registras oecessáriOs ao
controle de designação de relatores e os prazos de tramitação das proposições.
§ 2g O Presidente da comiss!io po9.erá._ credenciar
servidores da Casa para acompanhar junto ao Poder
Executivo, assuntos de interesse da comissão."

.es,

"Art. 118. ·····--··---·-··-----·----·-··-§ 5" O prazo destinado i. comissão não poderá ser
alterado e nem se suspende nos projeioS-SU.jeiros- ãPra~
zos de uamitaçã.o.
§ 6'1 O PlenáriO, a requerimento da comissão, considerado o grau de complexidade e a importáncia da matéria a ser examinada, poderá. fiXar prazo diverso dos referidos nas alíneas a e b deste artigo."
"Art. 119. Quando a propo•ição for de'P"chada a
mais de uma comissão e a primeira esgotar o prazo sem
sobre ele se manifNtar, será dispensado o seu_ parecer,
sendo o processo encaminhado à Mesa pua remessa
imediata à comissiio seguinte."

"Art. 127..·-··---······------··----··-·--···~

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica às conclusões contidas no relatório."
"Art. 132. Lido o relatório. desde que a maioria se
manifeste de acon:lo com o relator. passará ele a constituir parecer da comissão, que conterá as conclusões 'desta, com as manifestações de votos. nelas inclutdos os votos em separado, vencidos. com restrições, pelas conclusões, bem como as abstenções.

§ 6SJ Suprima-se."
"Art. 136. Uma vez assinadOS" pelo Presidente e
pelo Relator, os pareceres serão enviados à Mesa, juntamente com as emendas relatadas. declarações de voto,
votos vencidos e em separado."

"Art. 140. A matéria poderá ser instruída, em
Plenário, oralmente, por relator designado pelo Presidente da Mesa:
§ lg Se. ao ser chamado a instruir a matéria. nos
casos do art. 172, I e n, o relator requerei" diligência,
sendo esta aprovada., o seu promlnciamento dar.s:e-á, em
PlenáriO, após o cumprimento do ~crido. desde que. no
caso de o inciso n. o pnzo da diligência não ultrapasse os
tres últimos dias estabelecidos para a ~a tramitação.
§ 2Jl Para insiiUir a matéria oralmente em Plenário, o relator terá o prazo de trinta minutos."
"Art. 141.. No caso do artigo anterior, se o relatório ·concluir pela apresentação de requerimento, projeto
ou emenda, o texto respectivO deverá ser remetido à
Mesa, por escrito~ devidainente assinado."
"Art. 154-A. Ao fmal de cada môs, o Presidente, CU·
vidas as lideianças. estabelecerá calendário. a ser publicado
no espelho da Otdem do Dia, contendo as matérias a serem
apreciadas nas sessões Clldináriasdo mês seguinte.''
"Art. 168. Suprima-se"
''Art. 172. ··--··-··-·-.. -··-·-----·-·· .. ····---I - por decisão do Plenário, a requerimento da
maioria absoluta da composição do _Senado ou de líderes
que representem esse número, se a única oo última comissão a que estiver distribuida a matéria não proferir o
seu parecer no prazo regiineiltal;
n- por ato do Presidente,_quando se tratar:
a) Suprima-se
b) de projetes com prazo, se faltarem ~z dias
para o seu ténnino.
.
§ lg l'la hipótese de inciso I, a matéria será inclui~
da na Ordem do Dia da 31 sess_ão ordiliária que se seguir
à aprovaçio do mqueiimento. § 7!' Nas ~ do inciso o projeto emendado
vokará à Ordem do Dia na "'gllllda :;essão ordinária subse(pelie, salVo se o~da disolssão se der no pemll·
timo dia do pmzo ou da sessão legislativa, caso em que a matéria fetáamesma lr.imÍIBção~ no inciso I doart. 348.
§ 3l' O disposto no iilciso I deste artigo não se
aplica às proPJsições a que se refere o art. 91. devendo o
requerimento, nesse caso, ser dirigido ao Presidente da
respectiva comissão."
"Art. 210. A tramcrição de documemo oo Diário do
Congrem Naáonal. pam que """'"" dos Anais. é pemilida
<pando=stituirpaite ÕUgruUdo disrutsodo Senadoc.
Parágrafo único. se o documento -corresponde a
mais de cinco páginas do Diário do Congresso Nacional,
o espaÇX> excedente. desse limite será custeado peJo orador,
cabendo à Comissão Diretora orçar o rosto da publicação."
''Art. 218----··--..--··-·--··-·--·---....... .
g) personalidade de relevo na vida político-administrativa e culOJ.ral regional, nacional ou internacional."

n.

"Art. 235-··---··---··-··-----·----··-··;
lll- ··-··-··-······-··--······---·-·-·----·-·-d) ··-··-··-··-··-··-··--··-··---··---6 - destaque de dispositiVo, emenda ou parte de
emenda para votaçãO em separado ou constiwição de
proposição autôooma;
7 - suprima-se"
"Capítulo VI- suprima-se"
''Art. 254................ --···-----··-··----·---·Parágrafo úilico. A comunicação do arquiVamento será feita pelo Presidente, em plenário, podendo ore-
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curso ser aptêsentado no prazo de duas sessões ordiluirias a partir da comunicaçi.o."

''Art.312 .. ,, ..........,, .. ,, ..,, ..,,"''---••-••-----•~
c) Suprima-se."

,.Art. 314...·-····--··-··-··-··-----·-··-··-·---··

IV- Suprima-se.
VI- Suprima-se."
''Art. 325 ..----··-··---·----·-··--·-·--···-Parágra.fo único. O disposto neste artigo aplica-se,
no que couber, às proposições submetidas ao Presidenle

do Senado para prom11lgaçio."
''Art. 334..............----··-··-·-··-·-··-··-·--§ 1• Em qualquer caso a doclaraçio de ptejldicia·
!idade será feita pelo Presidente em Plenário"
''Ait. 374---··-··-··-·--· ..----··-·-··--··-·-···xv - não se fará lrunitaçio siDD!ltánea de mais
de dois projetes de código."

· Ali. 'Cl Esta Resoluçio entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação
É bom de afi.IIIlaÇâo. Abre-se nova era na- bistóiií. -politicabrasileira. OS mOmeiltos políticos recentes, principalmente os
ocotridos no Corigresso Nacional. indicam novos rumos, novas
posturas. A Democracia se afli'IDa e Já Dio há mais lugar pua fraquezas, vacilações, subservi&cias. E hora da responsabilidade pemntc si próprio. A sociedade necessita de respostas rápidas. de soluções efetivas.
Com o Projeto de Resolução que ota se apresenta à Casa,
pretende-se isto mesmo: a valorizaçio da responsabilidade, com a
adoção de respostas imediaras a problemas urgemes. Oferecem-se
procedimentos regimentais no Regi:nleD.to Interno que são refratá.rios à demora, à protelação desnocessária.
As idéias apresentadas, na verdade, não sio ·novas, mas
oriundas da vivência da prática legislativa de anos e anos que, agora, encontmrio, por certo, terreno fértil po.ra vicejar. A adoção delas dará ao Senado novo vigor, e proporcionará aos senbores senadores o instrumento regimental necessário para a concretização
das iniciativas legislativas com eficiência e rapidez.
A idéia primordial é, não só centrar nas Comissões.
como também nas subcomissões, o poder deliberativo sobre as
proposições, implementando. aliás, concretamente. o mandamento constitucional que a elas confere o poder terminativo.
ressalvada. a possibilidade, também disposta constitucionalmente, do recurso para o Plenário.
Para melhor entendimento de suas disposições e sem lhe alternr o sentido, propõe-se nova redação ao disposto no art. 91 da
Lei lntemL
Estabeleceu-se número mínimo de presença de membros da
Comissão para o início de seus trabalhos, mantido. entretanto o
quorum constitucional para a votação das matérias (art. 108).
Foi diminuído consideravelmente o número de membros
das Comissões, por motivos óbvios. É nccessúio que bajl possibilidade concreta da consecuçio do quorum deliberativo a qualquer
momento, respeitados os principies da tramitação legislativa. mormente o da represcntal.ividad,e, obsctvada a prop;rrciooalidade partidária, tendo em vista o sistema de pluralidade instituído constitucionalmente. permitindo-se, ainaa. que o Senador possa integrar,
como membro e titular. até tds comissões, assegurando assim a
participação efetíva. em: tõdas elas, dos pequenos partidos.
Dian'.C do poder agora investido nas comissões e subcomissões. ficoo esrabelecido, de maneira clara., que, aí. devem ser ob-
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servados todos os procedimentos rrocessuais pertinentes, ou seja,
aqueles que são aplicados diutumamente no Plen.úio da Casa.
Uma idéia nova: as Comissões poderio se reunir em qualquer lugar" do teiritório nacional. desde que seja apenas para ins·
truir matérias, sem. portanto, dclibemções.
O encamiDhamento de matéria a uma segunda Comissio
constante do despacho inicial. quando a IJ:Z esgotar o prazo a ela
destinado. não mais dependenl de tequerimento,
automat·
icamente feito pela Mesa (art. 119).
Os JnZOG das Comissões também foram contemplados. tor·
nando-se necessários e convenientes à apreciaçio de matérias consideradas de alta relevância (art. 118).
Com a rmalidade de proporcionar aos Senadores um
equacionamento temporal nzobel de sua atividade parlamentar, e ao mesmo tempo reunir proposições em votaçio em um
petiodo pré-determinado, fica estabelecido que o Presidente,

sem

ouvidas as lideranças. estabeleceri. calendtrio contendo as matérias que deveria constar das Oidens do Dia do ~s seguinte,
publicado previamente no espelho da Ordem do Dia das sessõeS- ordinúi.as anteriores.
Conferiu-se a Lideres que representem. no mínimo, a
maioria. absoluta da composiçio do Senado, a com~ncia de
requererem-.- inclusio do mat6ria na Ordem do Dia, desde que
nilo tenham sido instruidas pelas Comissões denoro do prazo re-

gimental, assegurado. entretanLo, o princípio da publicidade, e
a decisio da maioria.
Deu-se nova redaçio ao art. 13 do Regimento Intemo, a fliD
de melhor regulamentar os casos de ausências dos Senhcm:s Senadores e, afunde adapti-los As disposições constitucionais, alterouse a rcdjtçio do inciso II do art. 43. que trata da licecça do Senador
para tra10 de interesse particular.
Em sfntese, essas as linhas gerais do projeto e, com as
medidas propostas, procura-se imprimir maior celeridade ao
.processo legislativo, tomando-o consentâneo com as demandas
di1 nossa sociedade.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1995. - Senador Beoi
V eras.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) - O projeto
seri. publicado e, em seguida., f1C8Já sObre a mesa durante cinco
sessões ordinárias, a fiDl de mceber emendas. nos tennos do art.
401, § 12, do Regimento Intemo. Findo esse prazo, será despachado à Comissão Temp::ntria criada ao ser aprovado o Requerimento
n" 201, de 1955, destinado a p<opor altetações no Regimento lnter·
no desta Casa.
Sobre a mesa. requerimento que scá. lido pelo Sr. ljl SecretArio em exetdcio, Senador Jefferson Peres.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 479, DE 1995
Senhor Presidente. Requeremos urgéncia, nos tennos do art. 336, b, do Regí:olCDtO Interno. para o Projeto de Lei da Câmara dJ 45, de
1995 (n" 154'95. ca Casa de origem). de iniciativa do Ministmo
Público da Uoião. que dispõe sobre os vencimenlos dos Membros
do Ministério PIJblioo da União, e dá ouuas provid&lcias.
· Sala das Scssi'les. 6 de abril de 1995. - Jader Barbalho Hugo Napoleio - tido Álv.,... - Sérgio Machado - Epltádo

Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Tcotonio Vilela Filho)- O requeri·
mento será votado após a Otdem do Dia, na fonna do disposto no
art.

340.1L do Regimecto Interno.

Sobre a mesa, requerimento que sení lido pelo Se. 12 S~
tário em exercício, Senador Jefferson Péres.
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É lido o seguinte
REQUERIMENTO N°480, DE 1995
Propõe a criação de Comissio Senatorial Tem"
porária para discussão acerca de políticas, progra..
mas, estratégias e prioridades visando ao desenvolvimento do vale do São Frandsco.
Senhor Presidente.
Requeremos a Vossa Excelência, nos termos do art. 58 da
Constituição Federal e dos arts. 71 e 74 do Regimento-do Senado
Federal, a eriaçiio de Comissão Senatorial Temporárl&. Composta
de 7 (sete) membros e 7 (se~) suplen~s pam. no prazo de 4 (quatro) meses, promover ampla discussão acerca de políticas. progra~
mas. estratégias e prioridades visando ao desenvolvimento do vale
do São Francisco.
Justil!cação
A bacia do rio São Francisco e demais úeas de influência
percormndo território de cinco estados, constituem uma região de
vasto potencial agrlcola, enérgetico, mineral e industrial. Este atributos foram, aliás, pera:bidos pelos Constituin~s~de 1946, os
quais expressaram o seu rccoohccimento e, ao menos no plano da
retórica, procuraram tratá-la como prioridade nacional.
Na segunda metade da década de 40, o govemo do Ge:Q.eral
Outra começou a materializar esse intuitO, ao criar a Companhia
Hidrelétrica do São Francisco- CHESF. que tinha como missão
precípua desencadear o processo de expansão da oferta de energia.
que permitisSe desla:b.char a industrialização do Nordesre.
Em 1948, o Governo oosDlilui a Comi.Siio do Vale do Silo
Francisco- CVSF, em 1967 transfO!tllllda em Superin~dência do
V ale do São Francisco- SUVALE e. já. Dil década de 70_. em Companhia de Desenvolvimento do V ale do Siio FranciscO - CODEVASF. O órgão voltcu--se, desde suas origens, para o desenvolvimento da :região. com .ênfase na exploração de seu potencial agrícola. via ini.gação.
O aproveitamento pleno do Vale do São Francisco está
pois há muito presentt:_, como tema prioritáriO, .ruiS agendas de
sucessivos governos. E lamentável constatar. no entanto. que.
ao cabo de cada período governamental, a intençio se distancia
sistematicamente do gesto. permanecendo letra morta aquelas
declarações de intenções.
Mais recentemente, no fmal dos anos 80. em convênio com
a OrganizaçãO dos Estados Americanos - OEA o Govemo Brasileiro, através dos Ministérios da Agri.OJI~ra e do Intezjoi-, preparou um plano de longo prazo para a bacia aqui focalizada, contendo ações, programas e projetes para serem. levados a efeito no horizonte 1989-20CO, dentro de uma nova abordagem para o desenvolvimento, regional que privilegia acertadamente um enfoque
multissetorial. Esse plano, denominado PLANVASF - foi transformado na Lei n" 8.851, de 31-1-94.
Antes da deflagraçio desse esforço -de planejliinentO. a :região já era palco da implantação de um elenco de projeto's de irrigação. cuja marca maior tem sido a constatação de um "coeficienle
de realização", medido pela divisão eill.:re a área em operaçió e a
meta programada. nunca superior a 20% Ressahe-se. inclusive que
a programação alé o ano 2000 prevê a aplicação de US$3,5 bilhões (médía de USSSOO milhões anuais) em projetos já deímidos.
que utilizarão todo o potencial do Slo Francisco para. 1rrigaçio.
Todavia. deve ser observado que a prálici cOrriqueira do-Cóiltigenciamento linear do orçamento tem destinado montantes de recursos bem aquém dos previstos, impondO ao País o ônus de pagar
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''taxas de compromisso" a órgãos inlemacionais (BID e BJRD),
por não~ com as contrapartidas pacmadas.
Diante desse quadro pouco alentador e_14L resistência
de problemas de toda ordem a entravar o desenvolvimento
do Vale do São Francisco. conso~te as justas aspirações de
sua população. impõe-se uma discussio a respeito das politicas, estraté8ias e prioridades para seu desenvolvimento, pautada pela consideração dos pressupostos de gerenciamento
integfado da bacia, ou seja. que contemplem os usos m-ólti~
pios daquele manancial. Nesse sentido, justifica-se plenamente a criaçio de uma Comissão Especial no Ambito do Senado Federal. de cariter temporário para examinar questões
relativas ao DesenvolVimento ~o Vale do São Fr_a_n_cisco,
com os seguintes objetivos.
a) Discutir questões sobre a estratégia de desenvolvimento
e superação da pobteza regional, bem COIII.O propostas e projetas
para a área da Bacia do Sio Francisco que estejam :relacionados
!=9111 o seu equilíbrio social, cconômico e ambiental;
b) analisar propostas e defmii- formas adequadas de gerenciamento e recuperação ambiental da Bacia do rio São Francisco;
c) constituir-se em "fórum de discuSsõeS- sobre o potencial
econômico d_o Vale Qo São Fnmcísco pua o Nordeste e como área
de investimentos públicos e privados;
d) discutir e defmir novos projetas para a I<gião à luz do
enfoque do desenvolvimento sustentivel;
e) discutir a implementação do Planvasf, inclusiVe- contribuiD.do com alternativas que bJsquem sua Inais ·ráPida e compiCta
iluplanlaÇiio;
f) revisar os projetas de investimentos de- ni6dio e longo
prazos \Ü) Planvasf, propondo, no âmbito do Plano Plurianual PPA mecanismos que garantam a viabiliz.ação dos 'investimentos
&quele Plano;
'
g) fotmular propostas orçamentárias para os projetos de irri.ga.çio já definidos e iniciados pela Codevasf, visando o cumpri~
menta dos cronogramas estabelecidos; e.
b) fotmular proposta de n:gulamentação do inciso IV, do §
2" e § 3'. do art. 43, da Constituição Federal. consideruldo suas
implicações para o desenvolvimento da região do V ale do São
Francisco.
Sala das Sessões, 6 de abdl de 1995.- Waldeck OrnelasAntiinlo Carlos Valadares- Joe1 de HoDanda- Jooé AlvesÉlcio Alvares - Antôoio Carlos Magalhães- Renan Calheiros

- Roberto Freire - ArHndo Porto - Josaphat Marinho - José
Eduardo Outra - Carlos Wilson - Junia Marise - Guilherme
Palmeira- Teotônlo Vilela Filho.
~
O SR. PRESIDENTE (feotônio Vilela Filho)- O requerimento lido será oportunamente incluído em Ordem do Dia, noS
tetm.Os do disposto no art. 2SS. H. c, 'dl6, do Regimento Interno.
Sobre a mesa. :requerimentos que serão lidos pelo Sr. l.ll:
Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO .N" 481, DE 1995.
Senhor Presidente,
Requeiro seja considerada como licença autorizada. para os
efeitos do que dispõe o § 1~. do art. 13. do Regimento Tntemo. minha ausência nos dias 10? 11 e 12 do__c:or:rente mês, quando estarei
em Maoaus e ltacoo.tiam. no meu Estado, em visita de trabalho à
:refmaria da Petrobtás e a estabelecimentos da Universidade do

Amazonas.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1995.- Senador Jefferson Peres.
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3. Quaisquer esclarecimentos adicionais poderio ser obtidos
com o Seetetário Roberto Abdall, poloa tel<>fonea (061) 211-1241,
211-1242,211-1243, 223-4664e 224-9031.
4. Muito agradeceria o oi>Xquio de uma R:sposta de Vossa
Excelência.
Respeitosamente, V alter Pccly Moreira, Cllefe do Cerimonial da Presid&cia da República.

REQUERIMENTO N•482,DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 55, III, da Constituição Federal, e
para fms do disposto no § }!l do artigo 13 do Regimentei Interno
do Senado Federal, requeiro Seja coris"iderado como licença autorizada o meu afastamento dos trabalhos da CAsa no dia 6 de abril do
conente ano, quando participarei, a convite dO ExcelP.D.tíssimo Senhor Ministro da Justiça. Nelson Jobim, do Encontro dos Prefeitos
Municipais do Estado da Paraíba, sobre as reformas constitucionais.
--- ------

REQUERIMENTO N" 486, DE 1995
Senhor Presidenle,
Requeiro, nos tennoo do iu:tigo 13, padgrafo 1• do Regi·
meDlo Interno, considerar como Licença Autorizada o meu afastamento dos tJ:aba.Ihos da Casa. nos dias 6 e 7, quando estarei participando de um Ennonlro do Prefeitos na Paraiba.
Sala das Secsõe3, S de a1ai1 de 1995.- SenadO< Ney Suat..una.

Sala das Sessões, 4 de abril de 1995.- Ronaldo Cunha
Lima, Senador.
REQUERIMENTO N• 483, DE .1995

. Senhor PreSidente,
Requeiro nos termos dos artigos 55, UL da Coostituiçio Fed~ e po.r.i os efeitoS do art. 13, § lJ:l, ao Regimento lnlemo do
Senado Federal, seja me concedida licença para desempenhar missão no Estado da Paraíba, no dia 6 de abril de 1995, para atendera
convite do Senhor Ministro da Justiça para participar do I forum
Norte e Nonleste de Secretários de Segurança Pública, em João
Pessoa- PB.
Sala das Sessi3es, 5 de abril de 1995. - Senador Humberto
Lucena.

REQUERIMENTO N-487, DE 1995
Nos lellllOS do art. 13 ponlgrafo 1• do RegímenlO Interno do
Senado Fedem! e em virtude do exorclcio de atividadea ligadas a
meu mandato parlamentar no Estado do Piau~ venho requerer a V.
Ex' abonoda faltai &ef'io do dia 31 de DWÇO de 1995.

o

N.tennoo

P. DeferimOillo
Sala das Sosi!Õcs, 6 de abril de 1995. - Senador Luúdlo
PoneDa.

REQUERIMENTO N•484,DE 1995

REQUERIMENTO N"488,DE 1995

Senhor Presidenle,
Nos termos do art. 13, § lg do Regimento Interno solicito--

sejam consideradas como liceoça auto~ os dias abaixo men-_
cionados, quando estive ausente para tratar de assuntos políticos
partidários em meu Estado.
Janeiro de 1995
dias 01. 5, 6, 9,13; 20, 23, 24e 31
Fevereiro de 1995
dia 20
Março de 1995
.
dias 13 e 17 .
•
.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1995. -SenadO< Jútio Cam·
pos, Segundo Vice-Presidente.
REQUERIMENTO N•48S,DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do§ l,ll, do art. 13, § },R, alínea a. do
Regimento lnlemo o Senado Federal, seja considerada como Licença Autorizada minha ausência aos trabaJbos desta Casa, no dia
31 de março de 1995, tendo em vista ter-se dado meu afastamento
em virtude de viagem à Amazônia, acompanhando o Excelentíssimo Senhor Presidente da República do Brasil àquela localidade,
representando o Senado Federal, confOJme documento mexo.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1995.- SenadO< João Roeba.
A Sua fu.celência o Senhor
Senador João Rocha
Senado Federal
FAX311·1013
loOJmbiu~me o Senhor Presidente da República de C'XJDVidar
Vossa Excelência para íntegrarsuã. comitiva na viagemquerealizaní a

Carajás, Estado do Pará, no dia 31 de março IJOD'ODte, S<llta·feira.
2. Vossa Excelência deverá apresentar à Base Aérea de Brasília às 7:45 horas do dia 31. A denolagem para Carajás está pro·
vista para as 8:30 horas. O traje da visita será esporte.

Senhor Presidente.
Solicito, nos termos do artigo 55, item m da Constituição
Federal: e -do artigo 13, pa..ri.grafo 1, do -RegimentO Interno-do Senado Fedem~. que seja considerado como licença autorizada os
<.tias 31_ de ,~ e 3 de abril do COil'ellle ano, quando estive aoSente dos -trãbãlhos- da Casa, ocãsiio em que mantive 0011ta.tos po·U!icos no meu Estado- Sergipe.
Saladas Sessões, 6 de abril de 1995.- SenadorJooé Alves.
.
REQUERIMENTO N" 489, DE 1995
Senha< Presidenle,
Nos tetmOs dopadgrafo 1•do art.13 doRegimeniO Interno
. do Senado FeclemL '""'"iro seja considemda como Ueença antorizada minha ausência dos tmbalbos desta Casa. nos dias 2, 3, 22,
23, 24. 27, 28 e 31 p!ÓXimO pusado, quando mo eneonlmva em
Romima tmlando de assuntos po:U:tic:os.-putidáios.
Sala das Secsõe3, 6 de alail de 1995.- SenadO< RnmCI'O JU<L
REQUERIMENTO N" 490, DE 1995
Senhoc Presidente; -Nos tennc6 do disposto no§ 1• do art. 13 do RegimeiliO ln·
tomo do Senado Federal, roqueiro seja considerada nomo Ueença
autorizada lllÍJib& ans&>cia aoa lrabolhoo da Casa no dia 7 de abril
do ano em curso, quando ....,.; em Cnriliba - PR, participando
como palestrante da Foim Nociooal do Tnmsporte e lmplemeniO
Rodovi!rio- 1•Encootrodo MernosuL a convite da Fedemçio das
Empresas de Tnmsportes de Cugu do Estado do Paruá.
Sala das SessõeS, 6 de abril de 1995. - Senador Roiii<U

TumL
REQUERIMENTO N" 491, DE 1995
-Senhoc Presidente,
Noa 1etm0a do art. 13, § 1• do RegimeniO lntemo do Senado Federal, ""!UCiro aeja coosiderada nomo licença antorizada a
minha ans&!cia aos lnlbalhos da Casa no dia 31 de DWÇO. sextafeira última, tendo em vista ler Degrado comitiva do Excelentíssimo Senhor Presidente da República em viagem oftciall Carajás.
Sala das Se&1Ões, 6 do at.il de 1995. - SenadO< L<omar

QuiDtanDha.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 1995

O SR. PRESIDENTE (TeotDnio Vdela Filbo)- Aprovados os requerimentos, ficam concedidas as licenças solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Teotooio Vilela Filbo)- Em sessio
amcrior. foram lidoa oo RequerimeniDs,.. 444e ~.de 1995, do

SCD.Ildor Esperidilo Amin e da Senadora Benedito. da Silva, solicitando, nos termos do art. 13, § lA, do Regimento Interno, sejam
coosidcradas como licenças autoriz.adas suas ausências dos trabalhos da Casa, nos periodos mCDCionados.
Os ~erim.entos deixaram de ser vetados naquela oportunidade por falta de quonm.
Em votaçio o Requerimentos ~ 444.
Os Srs. Senadores que o aprova queiram permanecer senta-

dos. (Pansa)
Aprovado.
Em votaçio os Requerimentos n1445.
· Os Srs. Senadoies que o aprova queimm permanecer senta-

dos. (Pausa).

.

• Aprovado.
Aprovados os requerimenl.os, ficam concedidas as licenças
soliciladas.
O SR. PRESIDENTE (TeoiDnio Vüeii. Filho)- Passa-se à

listadeorlldom.
'
Coooodo a polavra oo DOixe SenadcrGilberto Mimnda. (Pausa)
Concedo a palavra i. nobn: Senadora Marina Silva. (Pausa) .
Concedo a palavra ao nobn: Senador Fernando Bezemo.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN. Pronuncia o

seguinte discurso. Sem revisio do orador.)- Sr. Presidente, S~ e
Sr.s. Senadores, o auscultamento das idéias e opfuiões de importantes lideranças empresariais do País, especialmente do setor industrial, pemlilo-me deduzir que começa a prosperar no meio das
classes proWroms um crescente estado de pteocDpaçio com telaçio aos rumos definitivos pra a politica econômica e para a propaRA que se faz requerida para COitSUbstanciar um novo projeto
para o gesenvolvimento brasileiro.
E verdade que a economia naciooal.., com destaque para o
setor industrial, vem =scendo de forma sistemática desde o fmal
de 1992 e, maia ini=Samente, a partir de implanlaçio do Plano
ReaL A t=~pcrnçio observada sinaliu para uma mudança de po·
drão. Não ~ mais uma das muitas bolhas episódicas que caracterizamm a evolução da nossa ccooomia nas fases posteriores aos Cmcassados planos dos anos 80 c primeiros anos da década de 90,
mas um cn::scimenlo que se tem mostrado vigoroso e que começa
a vir acompanhado por progressiva, mas ainda insuficiente, expansão do investimento.
A par do sucesso d agora alcançado no ccmba.te i inf1açio
e na retomada do desenvolvimento, a antevisio do imediato amanhã ressalta, dentre muitos outros problemiu: de igual gravidade, a
dimensio da tarefa que constin.li a inadiável necessidade de geração de dois milhões de novos empregos pua cada ano, ~m doesfOIÇO adicional requerido para diminuir o desemptego esttutural,
que afela c marginaliza cerca de 9,5 milhões de brasileiros.
Como é universal que gerar emprego ~ gerar renda, enconrra-se nos fundamentos desse axioma, em primeiro planO;, a erradicação da mis&ia. e da fome e, em segundo. o fortalecimentoquantilalivo e qualitativo do mercado interno, com bo~ sólida e permanente para o processo de consolidação da economia e da melhoria
dos padrões de vida da grande maioria da população.
O aleanee da meta de gemçio de emprego ~
dos eenlros
das preocupações a que me referi de princípio e depende, cm essência. de que consigamos sedimentar o procc= de IllCIIperaçio
econômica. para o que são considemdos indispensáveis a manutençio da estabilização da economia e a necessá;ia Tefcirma constitucional.. que defmirá o desenho permanente dessa estabilização.
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Esses dois faton::s têm uma ligação umbilical. A manutenção do equihôrio ecaDÔIDÍCO, como meta de curto prazo. tem sido
alcançada com sucesso, se considerada a complexidade do problema sob a ótica interna c a influência de varíaveis exógenas, em ra~
zio da crescente internacionalização da economia e da velocidade
com que as coisas acontecem oo mundo fmaoceiró, através de verdadeiro sistema de vasos comunicantes. como aconteceu nas recentes crises no México e na Argentina.
O ponto focal reside, portanto, na revisão da Constituição,
com. a adoçio de pmceitos que garantam a solução defmitiva de
problemas estruWrais que provocam o d~ficit público, a exemplo
da distribuiçio de compet~ncias entre as diversas esferas de poder
e a institucionaliz.açio-de mecanismos que promovam maior disciplina monctiria e fl.Sca.L
Se a Constituição de 88 foi batizada de '"Constituição cidadã.''. a revisão, que se toma indispensável por todas as razões que
sabemos, pode torná-la conbecida eomo a "ConstituiÇão do desenvolvimento", pelo que deve estar instrumentalizada e capacitada a
fomentar o binómio cmprego/'mveslimcnto. Como evidenciado, o
gmnde desafio com que se depara o Brasil de hoje é o de gerar emprego•. at~ como pré-requisito da cidadania.
-Os canais que conWzem a essa proposta são múltiplos e variadoa. O primeiro se eh\ alravEs da própria criação das condições
favoráveis a uma estabilização duradora. pois. ao resolver o problema dos d6ficíts estruturais c da organização do Estado, a reforma atuará sobre uma das principais io~zas que-assolam o fubJro do programa de estabilização. E incerteza é sinônimo de investimentos e empregos adiados.
Na origem do diflcit reside uma causa básica- o peso da
máquina estatal, com as despesas correntes, inclusiVe de pessoal,
duplicando-se a cada três anos, sem a devida correspondência das
seceitas, e, por conseqO.Bncia. impondo a necessidade do_s_eu fmanciamento a. altas taxas de jlros, oa_buscada coberrura do desequilíbrio de caixa, realimentando e. assim. agravando o próprio déficit
Por outro lado, o uso dos juros como -instrumento de política monetária tem reflexo perverso sobre a atividadc produtiva. inibindo e inviabilizando qualquer plano ou política de investimento
a longo prazo.
Hoje, as taxas de juros em nosso Pais sio da ordem de dez
vezes as existentes nos países de Primeiro Mundo. Isso, sem dúvida nenhuma, além de inviabilizar o- próprio Governo, levará à faIÇ~cia grande número de empresas em nosso País.
O- segundo canal se efetivará através das medidas revisio--IW,s que conduzam i criação de coodiçõcs para a reduçio do chamado "custo Brasil". com a introduçÃo de mudanças tributárias e
na legislação do tmbalho que p-ovoquem a diminuição do custo de
produção c afetem positivamente a competitividade, com o decorxentc incentivo p8m a permanente expansão da economia.
O terceiro canal é a criação de novas fronteiras para o investimento privado. Existem alguns setores em nossa economia
em que é vedada a participação do capital privado ou do investidor
estrangeiro. O resultado são menos oportunidades de investimentos e de criação de empregos.
Em sintonia com o que se passa no mundo de hoje, inclusive nos próprios países que ainda persistem com o modelo de economia centra~ a parceria intemacióilal é uma mera questão
de sobrevivência mercadológica, e, pois, cconômica, piiVílegiando
aquelas nações que, tendo sensibilidade, sem macular a sua soberania ou a sua capacidade fiscalizadora e reguladora, saibam dar o
tratamento adequado aos capitais que perambulam no mundo à
procura das melhores oportunidades de investimento produtivo:
O Brasil não pode flcar à margem desse circuito. pois não
dispomos de poupança interna suficiente paia o autofmanciamento
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das exigências de inversões capazes de fomentar os empiegos de
que precisamos. As estatísticas mostraln que a fonnação bruta do
capital caiu de 25% do
nos anos 70 para apenas 17% nos anos
80. A persistência da crise, caracierizando a famigerada "década
perdida", determinou ainda a queda na participoção dos salários no
Pm de 65% para 35%, entre 1960 e 1990, o que, por si só, i.odica a
exaustão de importante fonte interna de p::lllpança e, pari passu, a
profunda queda nllativa na massa de remunetD.ção do trabalho.
O Sr. Lúcio Alcântara- Senador Fernando Be:zemo, permita-me V. Ex• um aparte?
O SR. FERNANDO BEZERRA- Ouço V. Ex1 oom prazer, Senador Lúcio Alcântara.
O Sr. Lúcio Ak:âotara- Estou ouvindo atentatnentc o pronunciamento de V. Exa, solxctudo a sua (rCOCUpaçio em que o
País realmente teDha um projeto nacionaL um plano de desenvol-

Pm

vimento. Se olharmos o nosso passado recente, veremos que Geni~ primeiro govemo e. de certa maneira, também no
segundo, iançcu as bases do desenvolvimento industrial nacional
lio V argas,
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rir adequadamente na CCOilOill.Ía intcmaciooal. nesse processo de
globalização, sem abdicumos da nossa identidade naciooal, da
nossa sobemnia e, sob:ebldo, dos objcúvos que desejamos alcançar.
O SR. FERNANDO BEZERRA- Agruleço a V. Ea• o
aparte e fico feliz por saber que seu pensamento se aproxima bastante daquilo que também penso.
O Pais vive, talvez, uma das últimas oportunidades par.t que
possamos, pelos camiohos democráticos, traçar o nosso futuro e o
nosso destino, que passa., sobretudo, pela complementação desse
programa de estabilidade do Governo. por uma refODDa econômica
que IOda sociodade anseia e pela qual n6s SOiaDOS responsabilizados.
A puceria ÍDI.emacional configura-se, assim. Srs. Senadores, como estrat6gica para a consolidaçio do projeto brasileiro.
pois ao pemlitir a sua presença em selares hoje inacessíveis e que,
por sinal, cm parte slo monopólios estatais, estaremos liberando
recursos públicos para as áreas expressivas do ponto de vista social. como educação, saúde c segur.mça. além de estimular os oonhccidos: benefícios de qualidade c preço para o consumidor, em

com o Esta~ empresArio - a Çomp.ã.ilb.ia Siderúrgica NacionaL a deconi:ncia da nablnl competitividade enLie empresas.
PE1ROBRAS, a ELETROBRAS. O Govemo de Juscelino KuA Confcdc:raçio Nacional da Indústria- CNL cuj::t quadro
bitschek caracterizou-se por um gmude programa de substiruição diretiVO tenho a honra de integrar, divulgou, recentemente. imporde importações, com acelerado desenvolvimento industrial con- tante dOcumento intitulado: ''Rumo ao Crescimento - A Visão da.
centrado no Sudeste, principalmente em Sio Paulo. O último pla- Inchístria". Nele estio explicitadas as razões pelas quais acreditano nacional de desenvolvimento de que se tem noticia foi o do CJo.. mos que o Brasil detenha amplas condições pam iniciãr um novo
vemo Geisel. quando este intentou o chamado Programa da Indus- ciclo de crescimemo sustentáveL As dimensões do mercado intertrialização de Bases- indústrias de indústrias, fábricas de fábricas. no. a extensão de nossas reservas de recursos naiilrãis, a capacidaEsse projeto não pôde ir muitO adia.nl.c porque, em seguida, veio de do parque pnxlutivo- e o emergente domínio de tecnologias
justamente esse período da grande crise internacional. que se aba- avançadas são alguns dos indicadores de potencialidade que deveteu sobre o Bmsil. e o programa, de -certa maneira, não cuDJIZiu in- rá ímpdsar o País, favoravelmente, na direção do novo milênio
tegralmente seus objetivos. Daí em diante, ficamos sem um norte, que se aproxima. Concluiu o documento, com ênfase, que -essesem um rumo nesse dia-a-dia. o País absorvido na crise c na difi- novo ciclo virtuoso dependerá do sucesso na fase inicial do proculdade. Pudemos reconhecer um DJJI.ICO novo na vida ocooômica usso de cstabili.zaçio e, em seguida. no aprofundamento e sedido País com o advento do Governo COUor, que intentw o inicio · mentação das refonoas constitucionais.
da abertum da economia do País e a sua integração à economia inTemos qtie perquirir, permeáveis ao diálogo com todos os
temacional. Agora. o Presidente Fema.ndo Henrique tem o seu segmentos da sociedade, como é próprio do regime democr.\tico e
programa de desenvolvimento, um projeto para o País; no elllanto, de forma coosistcnte e fmne, Ore<rdenamcnto econômico, através
é preciso que se diga, fazendo coro com as palavras de V. Ex•, da conscicotização de que o processo da revisão constitucional é
muito bem lançadas, que o programa de estabilização não é poo.to inadiável e urgente e que nele tenham prioridades ponlOs básicos,
de chegada, mas de part.ida. Quanto à reforma do Estado- privati- como a redefmiçio do papel do Estado, a flexibilização dos monozação, venda das empresas -, todos nós estamos de acordo em di- pólios, o equilíbrio fJSCai, a dem:gulamenlação da economia, a reminUir a ptcs:ença do Estado, o estado-empresário. Porém, apenas forma f1SC81 e tributária, a reforma administrativa: e prevídenciária,
isso não é suficiente; senão, variló& ficar como o nobre amlinado, desde que mantido o contratO sócia] assumido com os trabalhadoque todos os dias se desfaz de um patrimõnio sem que reverta a res deste País, o fJID. das restrições ao capital estrn.ngeiro e a solusua situação oconômica. e ~nas empobrece a cada. dia, desfazen- ção da questão regiooal.
do-se do seu patrlmôoio. E iinpbnante que u6s todos convoqueO exeoiplo mcc:nte das dificuldades enfrentadas por países
mos o País, a NaçãO, paril qUe~- ao lado do Presidemc Femando amigos alertam e demonstram que as refonnas nio podem ser lenHenrique, se tenha um programa, um projeto para o País. O que o ias c fragmentadas, devendo ser tratadas em seu coojmto e com a
Brasil quer ser? Qual é a sua vocaçio iiidustrial, a sua vocação devida celeridade para que os seus efeitos não sejam mitigados e,

agricola, a sua vocação eci:lnõinica? Como se inserir na economia
intemàcional? N""ao ~ maneiJ:a subalterna, mas de acordo oom a
nossa capacidade cconõmica. com a nossa capacidade produtiva,
com o poder criatiVo do povo brasileiro, com -instifuiÇõeS- democráticas e liVICS como as existentes aqui no BrasiL Apenas, fazendo
este aparte, desejo cotroborar com a preocupaçio de V. Ex• de que
não podemos ma.is desperdiçar essa chance. Temos um Presidente
preparado, competente, eleito pelo povo bmsileiro com uma vota~
ção esmagadora. É preciso que nós todos levemos nossas colaborações- o Senado, o Congresso Nacional, as lidemnças empresariais, as lideranças dos trabalhadores-, pau. que possamos construir um -prójetó-"de desenvolvimemo para o País, não" ep1s0dico,
não- -eveDbJãl. não circunstancial, mas defmilivo. Os ventos não
ajudam o barco que não sabe aonde quer chegar. Temos que ter
isso bem claro, sem perdermos de vista a. necessidade de nos inse-

assim, rédilzidos: em sua efiCiência.

. -

OUtra üçio que se extnii desse exemplo, confiiDlaDdo incluSive a dolofosa experiência interna já vivida por nós. brasileiros,
cm várias oportunidades, é a de que o sucesso de qualquer programa de estabilizaçio passa a ser temporário, se não esúver embasa.~
do em medidas de profundid.ade csttuwra.I que conijam as causas
do·dCSoroenameoto crônico enio apenas as suas cooseqüências.
S:rl e Srs. Senadores, retomo a elegia do diálogo. Não devem os movimentos, legítimos alguns, mas corporativistas e minoritários cm Sua grande maioria," inibir a caminhada pela reforma
CODStirucional e pela modemídade, por mais cscridcntcs que sejam.
Já ensinava o iDsuspeito Paul Baran. em uma de suas mais -acatadas obras, que "o desenvolvimento econômioo sempre foi mãrcado
por choques mais ou menos violentos, afetou-se JXlf ondas. sofreu
retrocesso c ganhou tctreno novo - nunca foi um processo suave e
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harmooioso se dcsdoln.ndo. placidamente. ao longo do tempo e

doespaso".
E este, sem dúvida. outro centro de p-oocupação que se faz
presente em importantes seemes da sociedade brasileira, pois a p>r
do e~oque de Íiltere$ses que porventura estejam no bojo da
refotma cooSútucioDal, a consolidaçio da estabilizaçio c a geraçio
de coodições que favoreçam a conti:mJ.idade da recuperação e do
crescimento da economia devem ser imperiosa ~bilidade

de IOdos.
O Btuil desfruta de t>m oportunidade pam romper definitivamente o CÍIOllo vicioso da estagnaçio com inflação e iniciar um
cín:ulo virtuoso de estabilidade c crescimento.
É sabido que todo e quolquer plano de estabilizaçio envolve apostas o risc:os. O Plano Real Dio escapa a essa regra. A adoçio de soluções provisórias, como a do uso de inoom cambial em
sua vCtão ameninei• de bandas, pode: ajldar o Pais a chegar ao
porto .segurQ da estabilização, mas nio r= coosisl&cia peanancnt&panl ganntia de susteo.tado processo de desenvolvimento.
A ponte defmitivi.. sólida e conflávcl depende. entretanto.
das reformas estmblrais c da refOJlll& coostitucioDa.L A postetgaçio dessas refcxma.s pode implodir a coostrução Aniua c complexa
do novo projeto tnsileiro de desenvolvímenro. cm que o 'Plmo
Real6 uma das suas mais promissoras esperanças.
Em momentos dificcis de sua história. sociedades se mobilizam. indcpendentemett~e de partidos poHticos, segmentos micos ou classe social, para eDCODlrlr uma saída. Foi o que aconteceU rec:entem.eDI.e com o Pacro de Moncloa. na Espanha.
O Bmsil precisa. nio de um pacto, palavm já desgastada
pelo uso e abuso do seu significado. mas da uniio em tomo de
uma agenda cotmim, sem as am&llU da Constillliçio de 1988. que,
se troo.xe conquistas importaDles no campo social. nas áreas eco-nômica e política mais J:lllli"CC uma colcha de retalhos. por querer
coociliar todos os interesses e todas as propostas que se disaltiam
na época e que terminaram incotporadas ao seu texto.
A urgência da revisão constitucional é uma reivindicaçio
Dilida e palpitante no meio do empresariado industrial e, com certeza, partilhada pela maioria da sociedade brasileira. A conclusão
dessa tarefa tem que se tiansfoanar na obsessão de todos e na ICSponsabilida.de cíviCa de cada um de DÓs.
O Sr. Geraldo Melo - SenBdor Femando Bezena, penniteme V. Ex.Jumapartc?

O SR. FERNANDO BEZERRA - Pois não, Senador Ge-

rudo Melo, com muito pm=.

O Sr. Geraldo Melo - Senador Fernando Bezemt. estoo
ouvindo o proo.unciameoto de V. Ex• e coograbJlaDdo-me comigo
mesmo e com o nosso Rio Grande do Norte, que V. Ex1 tão bem
representa nesta Casa, poor veriftear que, do ·alto da sua responsabilidade de lideamça empresarial do nosso País. V. Ex1 adverte para
o risco qÜe cmremos todos de esquecer que o objetivo de toda a
complexidade da atividadc: cconômica no mundo reduz-se a atender às necessidades de bens e serviços da pessoa humana. Pan. que
isso possa acootccer, à medida que cs sistemas ocooômicos ganharam complexidade. fomm surgindo os instrumemos visançlo o seu
bom fu.ncionamento: a moeda, o sistema. rmancei:ro. ai" relações de
mercado de capitais para c;apoação de ponpanças __ A boa administração desses insttumcntos, sabemos todos. é uma precondição
para o bom funcionunento 4a economia real, isto é. daquela atividade que gera o produto, o bem.. a mercadoria, o serviço, e qUe o
põe A diSJ:M)Siçio de quem precisa dele. Mas não podemos ter uma
devoçio aos instrumentos tão grande que nos faça sacrificar o objetiVo principal, o de gan.ntir a abundância, o bem-estar, o atendimemo a todos de suas necessidades. apenas para preservar os imtrumentos. V. Ex.1 está tra.zeodo a esta Casa uma preciosa adver-
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tência. No momento e:r:n que todos n6s estamos ccmcientes de que
os ganhos que o Pais conquistw ao longo do procesao de refonna
ecooômica - que paSsa1 pela implaD<açlo de uma nova moeda São muito importantes e pn:cisam. ser defendidos, é \'M"Ce"mo observar que eles s6 sedo importantes mesmo se se traduziran em
mais emprego pua a populaçlo, em mais mercado para oa agentes
produtivcs, em mais tributos para que o Govemo p:lSU ta.mb&n
prestar os seus serviços, enfim, em ma.is abnndincia, em prosperidade, em uma realidade difermt. daquela em que viviamos até
agora. Quero associar-me àS palavms de V. Ex• e dar-lhe os parabéns pela brilhaote e oportuna colocaçio que está fazendo.

O SR. FERNANDO BEZERRA - Ap.ço o apute de
V. ExAque, com certeza. no elogio às minhas pala VIU, inclui o carinho e a amizade que nos unem.
Mas rK:o satiSfeito t&mb&n por saber que, sendo v. Ex.l um
brilhante analista da economia c um desses brilhantes homens que
se t&n ocupado em desenvolver e propx programas de desenvolvimento para o nosso Pais. tmz o l'CCODhecimento por preocupações que o empresariado industrial brasileiro. atrav& de mim. exld'.:
nou ao País e a esta Casa.
~gradoço a V. Ex1 o aparte c agradeço aos Sn. Senadores a
atençio cem que me ouviram.
Muito obrigado.
DwaJJU o discurso do Sr. Fernando Bezerra, o
Sr. Teotônio Vilela Füho ]SJ Vice·P~esidenle, deixa a cadeira da presidência, que ~ ocupada pela Sr. José Sar-

ney, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (J.m Samey) - Como a sessão oomeçou às 14hSOmio, a Ordem do Dia esti adiada pam as
15b50mio.
Ainda temos oradores inscritos.
Concedo a palavm ao nobre Senado< Pedro Simon. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião.
(Pausa)
Coocedo a palavm ao ooble Senador Jonas Pinheiro. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Sensdor Eduardo Suplicy.
(Pausa)
Concedo a palavm A nobre Senadora Beoedita da Silva.
V. Ex• tem a palavra por20 minutos.
A SRA. BENEDITA DA SR.VA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradom.)- Sr. Presidente, Srls: e
Srs. Senadores, tive a oportunidade de ir ACNBB para uma visita.
Tendo em vista a chegada da Páscoa.. eu gostaria muitO de poder
contribuir com aq1ela entidade, já que teoho acompanhado -constantemente o trabübo que desenvolve no Pais, em que pese ter
uma wtra prática, segundo a minha fé mligiosa.
A Campanha da Fraternidade para 1995, da Coofet&lcia
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), procma seguir 110 Evangelho no qual Jesus mostrou, com sua prttica, que a vontade do Pai é
que oão se perca nenhum desses mais pequeninos. desejando encontrar o rosto do Senhor oculto no rosto dos excluídos". A ação
da Campanha centraliza-se em prol dos que estão 1 margem das
atençc'5es da sociedade e tem como tema "A Fraternidade e os Exclu{dos", cujo lema é a expressão do espanto de queM é surpreendido com a SUpR:tna e defmitiva mvelaçio da história: ''Ems Tu,
Senhor'!"
O texlO-base d& Campmha da Fralemidade 9S enfatiza a
existência de uma multidão de injJstiçados. desampmdos, catentes, que jusiiflca a ~bUsca -de fraternidade. Pretende contemplar
aqueles que seriam os mais abendonados, os que se sentem esquecidos. negados na sua humanidade. No Bmsil. País do Terceiro
Mundo cujo sistema acentua a exclusão, .o 'Tosto dos excluídos"

172

~ ANAISDOSENAOO

FEDERAL

Abril de 1995

Fiqu-Ci. então, pensando ccmo seria oom.·so p1déssemos en·
tender essa face real que o Bruil tem c fazer valer os direitos con·

sio rosros desfigurados pela fome. desiludidos po< promessas pol!ticu nio cumpridas, rostos humilhados dos que t!m sua cultura
dcspezada, alen'orizados pela violencia d.Wia. rostoS dos que não quistados com medidas que,
agon., Dio pudemos ver colocadas
t!m o mínimo pam viver dignamente. Em termos concretos. essas nas propostas de refoxma coostiblaoo.J.
Parti~ipei hoje. na CAmam dos Deputados, da reunião da
diversas faces, IO$tos., slo os dos momdcxes de rua, dos idosos,
dos encarcerados. dos prostitu!dos. dos doenlco. dos portadores do Comissão que trata das questões ligadas ao meio ambiente e a mi·
vfrus HIV. dos deficientes. dos alcoolizados. dos drogados e dos norias. pn:sidida pelo Deputado 1016 Samey Filho. Ali, pode olhar
desempn:gados.
para a face daqueles índios. homens e mulheres, povo que recoSr. Presidenle, Srls e Srs. Secadores, a Campanha da Ftater- nhecemos serem os verda.deiros donos desta tem., e coostatar que
nidade teve o cuidado de, a cada refer&c:ia ao tema de sua campa- estavam praticamente JDCDdigaD(Jo assistência.
nha. moldar o quadro da ...Wdade bmsileira. Pa exemplo. quando
O povo indígena precisa do seu estatuto, ~isa. que se defala dos idosos. traça um perfil da situaçio dos aposentados (um marquem as suas te:rms, pmciA de uma politica voltada para as
CXIJiingcnte de quinze milhões de brasileiros) e da Previdtncia So- suas necessidades, inclusive rulnn:a.is, na ~laçio com a tem., na
cial, enfatiz:ando que 'Uum& sociedade que valo:riu apenas o pro- relação com o nosso universo.
dutivo, o idoso sobra'\ Perdem sua auto--estima. adoecem por falta
Todas cosas faces do Brasil que estio sendo ressaltadas pela
de carinho, de motivaçi.o para viver. Mas a doença que mais os CNBB provavelmente esta.rio nos nossos comções e nas oossas
~ 6 a convicçio de que nio servem para mais nada. Pa: esses
decisões quando da votaçio de projetoo e emendas que estão tiamitando na easa..e outJ:os motivos, muitos idosos morrem antes do tempo.
Quando se :refere aos presidiários. lDlÇI. um perfil do siste0 s •. Eduanlo SupUcy- Pemlit&-mc V. Ex' um~?
ma pcnitencürio brasileiro, xessaltando que o atual sistema peniA SRA. BENEDITA DA
V A - Concedo o a porte ao
tenciúio do Bwil 6 totalmcote ineficaz. dcmmano e desumani- Senador Eduardo Suplicy.
O S•. Eduardo Sup&cy- Senadora Benedito da Silva. goszante. Nlo recupeta nem ressocializa. ninguém. As prisões sio vio-lentas. superlctadas e desassiatidas. São apro•imadamente 130 mil taria. de cumprimentar V. Ex• e a CNBB por chamar a atenção de
presos. em 297 estabelocimentos penai>. correspondendo a 2.5 toda a população brasileira pata o tema dos excluklos neste ano de
presos a maio por vaga. Revela um Pals cuja saúde enfrenta desa1995. No momento em que V. Ex1 traça um quadro da situaçio.
fios que precisam ser enfrentãdos. cano aexistêucia de 5 milhões: sobretudo dos negros, dos- índios, dos meninos e meninas de rua
de crianças mal nulridas. o equivalente a 25% da popolaçio infan- dcote País. obviamente está chamando a aleoçio do Senado Fedetil com DlCDOS de cinco anos; ou ainda. em relação à. assistência ral no seotido de que dewem.os dedicar mais atençio e energia para
m&lica: 59% da popolaçi!o brasileira depende da assial&cia públi- invertermos esse quadro~ do qual também fazem porte aqueles que
ca. 25% depende da assiat.!l>'ia médica privada e 16% da popola- no Bmsil estão em busca do seu direito de cultivar a tCtm.. Hoje, há
ção está desassistida.
dezessete mil famílias esperando serem assentadas de acordo com
O Mapa do Mm:ado de Trabalho lraÇ&do pela CNBB. com um projeto de reforma agrária. Faz..se nccessúio, o quanto- antes,
base nos dados <lo IBGE. revela que o dcoempn:go ~uma praga da que o Governo Femando Henrique Cardoso efetive a sua meta de
qual o capitalismo, com todo& os seus sucessoo, nio CODSCgue se assentar. ainda que modestameme. quaren1a mil fanúlias este ano.
livrar. Segundo a OrganizaÇão lo.temilcional do Tmbalbo, s6 30% - e, se possível, até ultmpassar esse número. Há cerca de dez dias,
da (lO!'IIaçi!O esti integrada no mercado fom>al de ttabalbo. Dos
no Ceará.. o Presidente anunciou a de$apropriaçlo da Oidem de um
70% dele excluído~ 30% nio trabalham, 22% oio subempn:gados
milbio de hectares de teau pam fins de rea!izaçio de refama
e 18% são desempn:gados. Constata-se que. dos 64 milhões de agrária. Isso viabiliza o assentamento de quarenta mil famílias.
brasileiros: ccooomicamente ativos, 31 milhões nio têm cobertura Mais ainda, de janeiro a março, o número de famflias assentadas
previdenciária. OU seja, vivem na ocooomia informal.
correspondeu a 2.431 famflias. ainda decon-entes de ações na área
Sr. Presidente. Sx's e Srs. Senadaco. diariamente. 32 milhõ- da reforma agrária do Governo Itamar Franco. Faz-se noccosário
es de brasileiros defrontam-se com o problema da fome, uma po- também acelerar esse processo para se garantir que mais e mais
pulaçio equivalente il. da Argentina. Essa pobreza e miséria manipessoas. neste País. passem da condição de excluldos para a condifestam-se de foona maia trágica na exploraçio de meninas e mcui- ção da cidadãos.
nos prostinlidos, na ma:talidade e desm.ltriçio infantil. e~ ouA SRA. BENEDITA DA Sll..VA- Agradeço o~ de
tros. Sio esses os núJDCIOS da exclusão que a Campanha da FraterV. Ex• e sei que ele se ajJSta, perfeitamente, ao nosso desejo de
nidade expõe para a sociedade. Aguardemós que os esclarecimen- contribuir com o Presidente da Repóblica, para que, no decorrer do
tos e as informações cootidas nessa Campanha toquem o coração seu Governo, ele adote medidas positivas pam que a política social
do nosso povo, da nossa sociedade, para o despertar da consciên- que defendemos chegue, verdadeiramente, i cua desses excluidos
cia da responsabilidade de cada um de nós. individualmente. e. que a CNBB ressalta.
principafruente. para despertar, profundamente. os corações e menTodos sabemos que há necessidade de uma ~founulaçio
tes dos nossos governantes para que sensibilizem-se com a situa- pOlítica neste País, necessidade de maiores investimentos, de cresção dos excluídos de nosso País, especialmente no momento em cimento económico pam fazer com que. o Brasil tenha uma grande
que se discute a rev:ísio constitucional. principalmente nO que diz economia e seja o primeiro cm justiça social. Enquanto fall.an'.lm a
~ito il Previdénc:ia Social e às consoqiiências que trará a milhõliberdade, a igualdade c a fratemidade, estaremos sempM diante da
es de bnlsileiros, muitos dos quais fazem parte dos 11exclufdos" da violência, da lllOrte, da mis&ia.
Camponha da Fraternidade de 1995.
É impo<tante estarmos alentos a cose chamado da CNBB.
Ainda nesse cooleXto. e coosidemndo "' 300 anos da lllOde de que traz uma contribuição para o debate.
Zumbi dos Palma=. ao estar na CNBB e ver ali a face dos excluídos,
Que todas essas campmhas mostrando a face do Btasil- a
do& despossuídos: e dos marginaliuclos eu não pude deixar de pensar Comuriidade Solidária. a Campanha do Betinho- sejam todas uma
também nesse povo que tem dado sua coo.tribuiçio, o povo negro bra- -s6, e que possamos ser um s6 na defesa do nosso País e do povo
sileiro, em cuja. face ~ estampada a coodiçio de aposentado, de- brasileiro.
Muito obrigada.
sempn:gado, marginalizado. caído. analfabeto. prostituído.
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A qualidade t6cnioo-operacional de um setor industrial se
mede pelo custo fmal dos seus produtos. O Bruil produz o açúcar
mais bax:ato do mundo, e se o Nordeste fosse um pais, produziriaConcedo a palavra ao nob!e Senador Geraldo Melo.
V. Ex1 dispõe de 20 minutos, e, de acordo com o Regimen~ mos, naquela. Regiio, o tezceiro açúcar -Inaí.s barato do mundo- o
to, a Presidência prorroga o tempo destinado ao &pedientc por lS açúcar do Centro.Sul do Brasil, o açúcar da África do Sul e o açúcar do Nordeste brasileiro. Portanto, nio se trata de uma malta de
minutoS. pua que V. Ex.I tenha tempo de concluir o seu disalrso.
O SR. GERALDO MELO (PSDB·RN. Pronuncia o se- incompetentes.
Se queremos saber se esse produto é caro, sugiro uma ligeiguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SM e
Srs. Senadores, a ameaça que pode representar a quantidade de pa- ra reflexio: qualquer um de nós que for tomar um cafezinho, em
péis que t:r'WXe para a tribuna 6 menor que a gravidade da notícia algum lugar. vai pagarpo<ele; se pedir um copo de ,gua.tamb&n
que darei. Nio vou ler esses papéis, apenas· vau me servir deles vai pagar. Pague os dois, encoste no baleio, e vão lhe colocar, na
para colher algumas informações. Vou falar mesmo de improviso, frente da xícara, um açucareiro cheio de açúcar. Use uma colberinha. nenhuma coiberinba ou coma todo o açúcar do açu~iro;
o que~ pior que ler os papéis.
i'Ietendo partilhar com o Senado da Repllblica algumas re· isso nio vai represeDtar um centavo a mais na sua despesa. hso s6
acontece porque o custo do produto é muito baixo. O que ocotre
flexões em tOmo de uma questio que, de certa fonna, cansou o
País: a reiterada crise da indústria do açúcar no Brasil. o seu cará- com o açúcar é que, por um lado, o Governo cansoo de ser padriter crOnico, '? dis.cur$Q cansativo, tanto dos que fazem cdtica e aru- nho e madrinha dessa indústria, e a indústria cansoo de estar, pre-- sumivelmente. embalada nos braços do Governo.
saçio. de um lado, quanto dos que defendem, do outro.
Neste Pais, temos leis pan. cumprir e leis que nio são para
Pergunto a mim mesmo se esse ~ um assuoto suficientemente importante para justificar que se ocupe a tribuna do Senado cumprir, leis para .&em cumpridaa por algum tempo; leis que.
e o tempo de V. Exls. Om. quando se fala da inddstria do açó.car descobrimos, já. nlo pn:cisamos mais cumprir. Nunc& foi revoga.
parece que se desenha na cabeça de cada um de nós a imagem do da, pai exemplo, a lei que limita em 80 km a velocidade máxima
usineiro de Casa Grand~ & Senzala. Se falamos em qualquer ou~ em nossas estradas. Todos sabfamos que era preciso obedecer,
tra ind6stria, vemos o industrial;. se falamos na indústria do açúcar. pontUO havia os radarea, havia todas aquelu placas, toda aquela
vemos um usineiro. com sua roupa de linhoS~l20,chap&J panamá mobilizaçio; de repellle. ~""""" quo o p!6prio Governo reconhece
e chicote no braço. De repente. parece que ele 6 o senhor de todos que nlo pm::is& mais exigir que ninguém obedeça aquilo. Os radaos males, o responsável por todas as mazelas e dmmas das regiões res vlo sendo desligados. os guudas vio pua. casa, os carros se
afastam das ban'eiras e nós, cidadios, sabemos que podemos esonde a usina de açúcar se instala.
Devo, porque sinto necessidade de uma completa lealdade quecer essa lei Está em vigor e nio está.
para com esta Casa., fazer uma confiSsão. Não~ uma informação
No caso do açúcar existe a Lei 4.870. de 1965. Se fosse
que dou. É uma confissio que faço, como qo~m confessa. um cri~ cumprida, o açó.car talvez tivesse preço mínimo, estivesse na cesta
bisica; existisse coniõ um produto dentro do País. Como a lei não
me: sou usineiro. Confesso que sou usineiro. E um pecado que te~
nho. ao lado do pecado de ser tamb&n poHtico. Nilo sei se, denlrO se cumpre, estamos em uma situação que, na minha maneira de
da realidade do Brasil de boje, poderia haver uma combinaçilo ver, s6 há um caminho a seguir: o Governo deve tratar as usinas de
açúcar da mesma forma como trata a padaria da esquina; retirarM
mais impopular e menos amada do que essa.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, assim mesmo. venho tratar lhes a sombra protetcn; cobrar todos os seus mditos- sejam eles
desse assunto, sem a preocupaçio de que se pense que vim aqui banchios, fiSCais, previdenciários;. entregar o setor à própria sorte.
defender interesses pessoais. Venho falar de uma atividadc exerci- Mas. para poder fazer isso, tem de dar a ele apenas uma única coi~
da por 396 empreSas qUe cooStituem o último e ó.nico gnmdc setor sa: com a mesma fumem que deve cobrar os seus créditos, o Goda economia nacional que não tem. em seu capital. uma única vemo deve pagar os seus ~bitos.
ação, uma única cota na mio de um investidor estrangeiro; sio
Por isso falei na lei. Em vigor, a Lei 4.870, votada pelo
396 .empresas brasileiras que pertencem a capitalistas brasileiros. Congresso Nacional, sancionada por um Presidente da República,
São empresas que, asseguram 1,1 milhões de empregos diretos;. re- publicada DO Diário Olldal, em seu Capitulo n- Dos Pteços- na
cebem a produção de 51 mil f~ de cana-de-açúcar, ge- Seção 11, na 2•e na 31, estabelece entre os arts. 9SI e 14 como sedeM
ram uma contribuição tributária anual ôa ordem de USS I ,5 bilbi'>- vem fixar os preços da cana, do açúcar e de seus produtos derivaM
es. São empresas que substiruem importações, produzem divisai, dos. A forma. de cálculo ~ muito complexa, e por isso o Governo
exportam. São empresas sobre cujo endividamento tamb6m muito cootratou a Fundação Getúlio V argas. - nl.o contratou uma usina,
já se falou. Trezentas e noventa. e seis empesas- digamos 400 em- um síndicato, uma associação-, mas a Fuodaçio, para que ela.
presas - devem. IOdas jmlas. US$. 2 bilhões. o que representa um..,.. lendo a lei, faça a conta. Desde 1965. m& a mês, ela diz ao Gover.
dividamento médio de US$ 5 milhões por Clllj>."C$L Coosidetando-se no qual deve ser o pt"CÇO do açúcar. Desde entlo, a Fundação dá ao
o faturamento médio de cada uma. é um endividamento baixo.
Governo o cálculo do preço feito de acordo com a lei. Mas o GoPor que vim falar sobre isso hoje? Poxque, ma.P uma vez, vemo fiXa um preço diferente daquele.. sistematicamente abaixo
quem tem algum tipo de informação sobre esse assunto ~ti preo- daquele. Ao longo de 30 anos, vem expropriando o setor de um
preço. de uma receita que a ele pertence.
cupado com a realidade do País.
Se hoje quisermos acabar. de uma vez, com as crises de
Nos últim,os tr&: dias. entre Alagoas c ~h:lco, fecha~
ram-se as estrndas para chamar a a~<:nção da Naçiio. A SUDENB. açúcar no Brasil creio que o Govemo deveria, no momento em
que costumávamos dizer que em um 6rgio diab6tico, porque não que liberasse tudo, entregar as usinas i sorte do mereado. Na hera
gostava de açácar, coon:lena. agom. um programa através do qual em que o Govemo fizesse i.~. cobrasse todos os seus créditos,
pretende propor medidas ao País.
.
mas também pagasse todos os seus débitos. Dir-se-ia que estou
E por que, de repente. isso se tomou neçessário? Porque tepropondo alguma coisa inviável num Pais que precisa defender
mos uma indústria que é uma mcata? Ou uma inch'istria_que .S atra- suamooda.
sada, ou uma indústria tecnologicamente ul~passada., ou uma inSe existissem direitos ~almentc, esse não seria um aiEUdústria mal administrada?
meoto. O que pertence às pessoas e às e~- .S delas, inde-

O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Concedo a palavra
ao nobre Senador JosaJilat Marinho. (Pausa)
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Por bJdo i;uo. entendo que se ~ve maulcc esse tipo de ajuda ii PEIROBRAS e ii ELETROBRAS, mas está na hora de se p<.·
gar ao setor açucareiro aquilo que lhe 6 devido; está oa hora de
acabarmos com a ilusio de que o industrial do açúcar ~ um bandido.
Vejam. por exemplo, Sts. Senadores e
Senadoras, que~
da IIJitumm da ativi~ agdcola que um trabalbador lenha um
cmp-ego tempod.rio. E lamenlável. mas isso ocort11: cm todo o
mundo. em todos os regimes. em todu as latib.ldel, em todas as
culturas. A atividadc agrloola ~ sazonaL O trabalhador da cana. enlrdlnto, ganhou um tltulo jomalisticamente interesSillle: o trabalhador temporário chama-se bóia-fris. Este nome I'OJ'lgn&, ~a expresaio de uma situaçio doloroaa, de alguém cujo espaço na vida
nenhum de n6s gostaria -de ter. Mas isso nio signiftC& que o empn:god<r dcsae trabalh•doc temporúio seja um bandido, porque
ele realiza uma atividadc tempcúria porque a natuteu quer assim.
Esse coo)Jnlo de JXOblemu constihli a marca, a caracterlsticade uma situaçio muito conhecida e caosativa; e:sse conJ,Into de
problemas mp.~er que. de uma vez por todas. seja tratado can coragem;
As conclusões a que d:J.ego nio sio minhas.
Quero mostrar ~ Senado que o que estou sugerindo nio ~
Em 1991, o Tribuual de Coutas da Unilo, a Cimara dos
difetenle daquilo que se faz regulmnente dentro do Govemo em
Depttados e uma Ca:nissio lNmniniSterial de Preços. por motirelaçio a uma empresa do Governo.
~
Talvez nem todos aqui saibam que a PE'IROBRAS lança. a vos e com objetivos dif~. real.iaram um eatndo profundo do
d6bito do Tesouro, a d6bito do Departamento Nocioual de Com- setor açuam:iro e chegamo à mesma coocb.Jsio: a aise s6 existe
bustfveis, a difemnça entre o pt"CÇO pelo qual ela vende os seus· . porque o Govemo expropriou o setor. negando-lhe sistematicaprodutoo e o preço pelo qual ela entende que deveria vc:ndB-loo; ou mente o definido por lei.
seja, ela lança, para estabeleoennos simetria com o ~e esiOU diO Sr. Jod de Hollanda- V. Es'""' pennite um aparte?
zendo, a d&ito do Govemo, uma parcela que 6 muito menos legiO SR. GERALDO MELO- OUço V. Es' com prazer.
tima e que lhe é amito menos devida do que a diferença entre o
O Sr. Joe1 de Hollanda - Muito obrigado. Nobre Senador
Geraldo Melo, estou ouvindo atentpmente o protllilCiameot.os de
PRÇO que o Governo flxa pua o açúcar e o preço que a lei determina que seja fiXado..
V.
e saliento que o faz com Dllita competencia,. profuodidade.
Tenho em mios. as notas explicativas do balanço da P& seriedade e como conhecedor do drama que hoje vive essa imporTROBRÁS, de 31 de dezembro de 1994, onde se lha página 19:
la!lte alivtdadc coonômica da oossa regiio, da Zooa da Mata norCõnta-pettóleo. oonta-derivados, conta-álcool e conta-FUP. destina, que~ a agroindóstria do açúcar e do álcooL V. Es', com
Total: 3 bilhões, 437 milhões, 609 mil reais, debitados no balanço muita propriedade, destacru essa visio que hoje os empresários do
da PEIROBRÁS ao Departamento l'!aciOoal de Combustlve_is. É setor t&n em relaçio l problemática do açllcar e do áloooL Recopteciso saber ainda que a PEIROBRAS Dio paga ituposto de=· nhecem que o setor tem d6bito para com o Govemo Feden:l. mas
da sobre essas receitas.
·
que 'este, há muit~ vem rebaixando os preços do açúcar na cesta
É do mesmo docuJDCDto o seguinte tncho. que estA Da P'Bi- ~iCa e do ücool na matriz eDergética. fazmxlo com que o selar'
na 17. e que passo a ler:
aannole defasagens que têm inviabilizado o bom prosseguimento
''Imposto de Renda.
dcsaasindústrias. V. Es' faz nio somente o diagnóstico da situaA PEIROBRÁS, por exercer o monopólio da Uniio, rela- çio do seta- açucueiro da oossa rcgiio, mas tmz uma proposta
cionado com a pesquisa, explcnçiio, produçio, refmaçiio, impol'la- realista:: a de que os empresários do setor homem os comproJllis..
çio. trmsporte de petróleo e de seus derivados e outras atividades S05 com o Govemo Federal; em contrapartida. este pagaria os cr6=~alas, estA sujeita ii legislação especifica. O resultado gerado
ditos que tem o setor jmto à Unilo.
por essas atividades monopolizadas nio ~ lllcançado pela tnruta•
Lamentavelmente, o Govemo Federal vem descumprindo a
çiio do Imposto de Renda.",
·
· lei. vem fugindo disto. que seria o normal: o acerto de contas entre
Eutio, a PEIROBRAS lançà eSse5 Yllores a d6bito do Go' ôhavere'o'deverdo setor. O pià-,nobreSenackrGemldo Melo. 6
vemo. recebe o dinheiro e nem ao menos !mpos~ de Rendá prcci~ que me chegam infonnações de Pemambuco dando conta de que o
sapagar.
.'.
Banco do Brasil vai éxewtar u usinas que estiO em débitos com o
Nio sou contra a çontinuidade dessa situaçio. Nio ·Vim ·aqui Govemo Federa~ oom o Banoo do Bmsil Nio tenho ch!vidas de
dizer que a PEIROBRAS deve deixar de receber a ajuda do Go- que isso vai representar um pt:Íblema a mais para as empresas que
verno; nio vim dizer, ~ a ElEIROBRÁS, que, no 9erdcio ji estio funcionando com s6rias difiCUldades. Nio temos noticias
de 1993, recebeu 4 bilhões e 33 milhões de dólares, a um tltulo de ç·Govemo F~ honrar os compromissos pam com as emmuito pll1eCido com o da PEIROBRÁS, que deva deixar de rece- presas, mas sabemos que o Banoo do Brasil vai executar aqueles
ber e&lel Iec:UDOI.
'
empeeúrido que estio em d6bilo. Pmheaizo V. Es' pelo impo<Porim, 01tou aqui pora dizer que nio tem maio cabimento tante pmnunclwmegitb que faz.· prommciamento de denáncia, do
nós, Senadores, ot DOIIOO cologu Deputados Foderaia, fazeunoa alerta a esta Cua. Teubo certeza de que se ferem execut&du u
leis. discuti-lu, gastarmos tempo. expcndermos um gm1dc esfOl'- usinas em dEbito, téremos uma aia& social gravbsima na regilo,
ço intelectual, ou propom1os aherações na legislação, para que, cujos efeitos serid i.tnprev"isiveii. Parab&ls a V. Ex• pela seriedaum dia. a lei seja aprovada, sancionada. publicada e colocada de, pela profundidádc de seu prommciamento o tamb6m pelo alernuma gaveta.
ta que faz a todos que temos respoliJilbilidade no Senado Federal.
pendentemente das ccaveni6ncias de qualquer governo, das camc~
terlsli<:u do ='rio, da coqjunbml.
Mas nio me cabo sugerir medida que possa prejldicar,
ameaçar ou abalar, mesmo mjnjmarriente um programa que reerioo, na Casa do povo, a esperança, cxiundo da implantação de
uma nova moeda no Pais. Mas creio que. se o GovemO resolver
pagar as suas contas, per:mitindo o encontro de contas dos cridilos
das empresas com os d&itos governamentais o. se do que sobrar,
ele fizer a securitizaçlo desses cr6ditos - emitir tftulos pua flCI.:rem sob custódia do Banco do Brasil. a ftm de que u empresas s6
possam utilizá-los ao longo dos anoo futuros para a cobertura de
suas necessidades de custeio e apontamento industrial,. s6 que sem
novos endividamentos-, a partir do dia em que isso for feito, nio
haverá. mais ninguém que posu. legitimamente falar em crise de
açllcar no BrasiL
·Finalmente, podec-sc-ia dizer que essa proposta 6 generosa
demajl, diferente demais de tudo o que se faz no Pafs. E eu, já sabendo que V. Ex~ poderiam ter esse pensamento, trouXe Obalanço da PE'IROBRAS, fomccido pela Comissio de Valem MobiIW:i.os.
- - --- ----
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O SR. GERALDO MELO - Muito obrigado, Senador.
0 Sr. Josaphat Marinho- Pemrite-me V. Ex.. um aparte?
O SR. GERALDO MELO- O Sr. Presidente já me adverte quanto ao tempo, mas apelo pa.m. S. Ex• nO sentido de que permita 1 Casa ouvir as palavnas que o Senador Josaphat Marinho irá
prommciar. Se V. Ex• der essa oportunidade, acredito que o Senado nio terá nada • perder.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Senador, sou apenas
um fucal do Regimenro IDtemo, e V. Ex• ji excedeu o seu tempo
em quatro minutos. Por essa razio, eu pediria a V. Ex• que nJo
coocedessc mais apartes e encerrasso seu proonnciamemo.
O SR. GERALDO MELO -Sr. !'Iesidente, lamento que a
Casa pen:a a oponunidede de ouvir o aparte do Senador Josaphat
Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Jo!<l Samey)- Nio estou dizendo
que nio teremos oportunidade de ouvir o apute do Senado< Josaphat Marinho. Acho qoe S. Ex1 poder! abordar o assunto cm segui~
dL Se S. Ex.i pedir a palavra para fazer uma comunicaçio, a Mesa

deferirá aeu pedido.
O SR. GERALDO MELO - Sr. !'Ieaidente, espero ter
dado uma contribu.içio para. que o debate em tomo desse assunto
ÍJlCa1lOl'C uma visio que nio seja a de um estereótipo desénhado
ao longo de muitos anos sobre pnx:onceitos que precisamos. oo
País novo que estamos coo.stru.indo; ultntpassar e vencer.
Em o que tiDba a dizer.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. !'Ieaidente, poço a
palo:vra pata uma coJJJUDicaçio.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a polavra
ao DObre Senador Josaphat Marinho, para uma COIIIUilicaçio.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. p..,. uma colllUIIÍC8çio. Sem revisão do orador.) -Sr. !'Iesidente, SI's Senadoras, Sn. Senadores. agradeço a V. Ex•. Sr. !'Iesideute. Na verdade,
nio t.cDho uma comunicaçio a fazer'. Quero apenas interferir na seriedade do di.saJrso do nol:xe orador, que deixa a tribuna para. assi·
nalar um aspecto que parece impodmte. Toda a instabilidede que
S. Ex• assinalou na economia agrlcola, como na economia agroindustríal, tem deoorrído ao longo do tempo da falta de planojamento de açio do Estado. Antes da Conslilllição alUai, justificava-se
pmquc alo havia DOI.1IUlS exp1essas na Constituição que disciplinassem o planojamento. Mas, a partir da Coostiluiçio de 1988, 6
extremamente estranháv~I que a Constituição, decluando que o
Estado regula a atividade oconômica e a planeja de modo obrigatório para o Poder Público e de modo indicativo para o setor
privado, nio se haja ainda estabelecido um sistema de planos
gerais e específicos para todo o Pab, para evitar a instabilidade,
a insegurança, que, com tanta proficlAncia. o nobre Senador
acaba de salientar.
- ·
·
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:.
Jos6 Fogaça- Ronan Calhoiros -S6rgio Machado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Comunioo aos Senhores Senadores que estão nos seus gabinetes que imnos ter vo-taçio de autoridades com quorum qualificado. Ptecisamos de mas
presenças no plenário da Casa.
Peço aos membros da Mesa que compareçam ao pleú.rio
para COIJ:JP)r a Mesa.
Sobre a mesa. requerimento que sed lido pelo Sr. 1~ Seaetúio em exereício, Senador Joel de H'olanda.

É lido c ap;ovado o 110guint.o .
REQUERIMENTO N" 4n, DE 1!195
Senbor Presidente.
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Nos termos do art. 43, inciso L do Regimemo Interno, n>queiro licença pua me afastar dos trabalhos da Casa e me ausentar
do Pals, no peóodo de lO a 20 do mes em cuno, pam tnWlmento
de saúde nos Estados Unidos.
Sala das5essões,6deab:ilde 1995.-Senade< Júllo Campos.
ATESTADO
Atesto para fms de prova junto ao Senado Federal. que o
Excelentíssimo Senhor Senador Jíilio 1056 Campos, necessita ausentar-se de suas atividades parlamentares por um perlodo de 10
(dez) dias a partir de 10-4-95, em virtude de reavaliaçio m6diea a
que deveri. se submeter em Michigan, nos Estados Unidos da
Am6ríca do Norte.
CJD.571.412
BrasUia. 5 de abril de 1995. - Dr. Edgebon T..,Pno Coelho, M6dico.
O SR. PRESIDENTE (Jo!<l Samey)- Fica cmcedida a licença solicitada.
Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
!'IesideDtes na Casa 76 Srs. Senadores. Há número para de-

liberaçlio.
Passa·sc-A:
ORDEM DO DIA

llem 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N'30, DE 1!193

Discuisio, em tumo ónico, do Projeto de Decreto Legislativo n' 30, de 1993 (n' 218192. na CAmara dos Deputados). que
aprova o texto da Convençio Interamericana sobte Conflitos de:
Leis em Mat6ría de Letras de CAmbio, Nolas Promlss6ras e Faw·
tu, Especializada cooclufda na Cidade do Panamá, em 30 de ja~iro de 1975, durante a I Conferencia Esprializada Jntemmericana
de Dimto lnlemaciooal Privado. tendo ""'"""' conlririo, so!> n' 80,
<le 1995. da Comissio- de Relaçõ<s Eldrerlo,.. e Defesa Nado·aal
Sobre a mesa. ~ento-que será lido pelo Sr. lA Secre-

tário em exercício. Senador Joel Holanda.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N'493, DE 1995
Seohor !'Iesideme,
Nos"""""' do an. 279, alínea "d' do Regimento lntemo, requ~iro oo;._., da disrussio do Projeto de Dccn:to Legislalivo n'
30. de 1993. afim de ser feita na sessão de 4 de maio do oorrente ano.
Sala das Sessões, 6 de abril de 1995.- Senador tido Alvaros.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Projeto voltará à
Ordem do Dia na data estabeleci<ja pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A mat6ría teStante
da J:aUta da presenle sesaio, nos tmmos do Regimento Intemo, devcri. ser apreciada em SC3sio secreta.

Solicito aos senhores funcionários as provid&.cias necessário, a flDl de que seja respeitado o dispositivo regimental.

-2São os seguintes os itens apreciados em sessão se-

creu:
MENSAGEM N" 67, DE 1995
Esoolha de Chefe de Missão Diplomática
Dis<;Jssio, em tomo único, do Parecer da Comissio de Relações Extería:e& e Defesa Nacional sobre a Mensagem n' 67, de
1995 (n' 257/95, na origem). de 2 de 103IliO do com:nte ano, pela
qual o Senhor !'Ieaidenle da República submete ii delibetaçi.o do
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Sc!Dado o nome do Sa>b:o< JOÃO TABAJARA DE OUV!!IRA, Ministro de Pririleira Classe da Cmeira de Diplomara. pata exercer a
funçio de Embaixada< do Brasil jlnto ARepública Dominicana.

-3São os seguintes os itens apreciados cm sessio secreta:
MENSAGEM NO 68, DE 1995
Escolha de Chefe de MJ..ão Diplomática
Di=ssão, em turno único, do Pamcer da Comi$$io de Relações Exteriores e Defesa NaciOillll sobn: a Memagem ri' 68, de 1995
(ri' 258195, na origem), de 2 de março do corrente ano, pela qual o
Senhor Presidente da República submete l deliberaçio do Senado
o nome do Senhor LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA FONSECA.
Minislro de Primeiia Classe da Cam:iiD de Diplo"""" para exercer a funçio de Embaixador do Brasil jlnto à República de El Salvador,

-4MENSAGEMN•S3,DEI995
Escolha de Chefe de MJ..ão Diplomática
Discussio, em blmo óníc:O, do P~ da Comissão de Relações Exterio<es e Defesa Naciooal sobn: a Mensagem ri''83, de
1995 (ri' 281195, na origem), de 10 de março do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República sub-e à deliberaçio do
Senado o nome do Senhor ROBERTO DE ABREU CRUZ. Ministro de Segunda Classe da Cam:ira de Diplomata. para exercer a
função de Embaixador do Brasil j.J.mo à República do Suriname.
(A sessão transforma-se em soCrc às 16 horas e 20 m.inulos
e voJta a ser pública As 16 horas e 30 mim.ltoS.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esgotado a matéria
da Ordem do Dia
Passa-se à aprociaçio elo Requerimento ri' 479, de 1995,
lido no expediente da presente sessão;
Escla.J.l,ço que a matéria se refere ao ·ajUstamento dos _vencimentos do Ministério Público de acordo com os vencimentos concedidos aos outros funcionários públicos federais.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
De aCOido com o art. 345, item I, do Regimento Interno, a
matéria será incluída na Ordem do Día da sessão da pr6x.íma scgonda-feiiD.
··
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Conoedo a palavra
ao St. Seõador Carlos Patroctnio.
- O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.}:_ Sr. Presidente, solicito a Ex• informação a respeito dos trabalhos da casa na próxima
semana • .i' que constato qo.C está pmvisti sessão dcliberaliva inclu- ·
sivc ~dia 13 próximo, quinta-feira.
.
E tradição da Casa que nas quinta e scxta~fciras santas há
dispensa dos Srs. Senadores. Então, gooraria de obter algum eselarecimento neste sentido.
O SR. PRESIDENTE (Jo::6 Samey)- A Mesa d;,_ja esclarecer a V. Ex• que no planejamcnr.o do mês de abril, nem a Assessoria da Mesa e nem o PlenáriO levaram na devida. consideração
que se tratava da quinta-feira santa. 'e algumas matérias foram
adiadas. sendo marcadas para· essa dat.i..
Mas estamos entrando cm coctato com o Sr. Presidente da
Câmara dos Deputados c também com o Poder ExecutiVo, de.
modo a saber qual será o procedimento a ser adotado pelas duas
Casas. Desse modo, adotaremos o mesmo procedimento da. Cámara dos Deputados.
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Acredito que este procedimento será de que, em. prinCfpio,
na próxima quinta-feira não ten:inos sessão nesta Casa.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO - Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Ainda temos orado-

res inscritos.
Vou chamar os oradores que. no momento em que foram
chamados, não se encontravam em plenário.
Tem a palavra o Senador Gilberto Mimnda. (Pausa)
Tem a pãlaVIll a Senadom Marina Silva. (Pausa)
Tem .tqWavm o Senador Pedro Simon.
Peço pennissio a V .Ex• para me retirar, passando a Presidancia ao Seoa.dor Tootonio Vilela Filho, porque tenho uma audiência marcada com uma comissão de tmbalhadorcs. Somente
por este fato não terei o imenso pmzer de presidir a sessão com
V .Ex• na tribuna..
O SR. PEDRO SIMON (pMDB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Tenho certeza de
que a saída de V. Ex• não tem nada de pessoal com relação aoassunto que vou tratar.
O dia 31 de março, Sr. Presidente, transcorreu bá poucos
dias. Naquele dia, chamou-me a atenção a subida à U'ibuna, ocupaodo-a pela primeiia vez neste Senado Federa~ o Líder connmista Roberto Freire. tantos anos depois de tê-la ocupado um ilustre
gaúcho que se chama...a Luís Carlos Prestes. Brinquei com o Senador se S. Ex• tinha. dado·coota de que Cia o dia 31 de março e ele
respondeu-me que havia sido coincidência.
Na vcrda.de. aeio que essa data não chamcu a nossa atenção,
nóS que vívemos
31 de março diferente: não hoove notas oficiais nem a nota de comando, nio saiu a palavra oflciàl do Exétdto,
da MariDha e da Aeronáutica, a que estávamos w'X'lstumadoc;.
Estoo nesta tribuna para chamar atenção para este detalhe.
O Minístro MaurO José Gandra fez questão de dizer o seguinte:
.
"O Múústro da Aeronáutica~ Mauro José Gandra, disse ontem que a decisio de não comemorar oficialmente o 31 de marçoaniversáriO do Movimento de 64 - detDOilStta uma nova postura
dos militaies, empenhados em pôr um ponto fmal nas discussões
de temas que geram confrooros nacionais. Os- militares também
não querem ouvir falar de desaparecidos políticos e cemilérios
.clandestinos como ci de Perus. em São Paulo.''
E diz mais:
A ausência da Ordem do Dia em 31 de março Illliit:OU o fim de
um pcriodo.. Do mesmo jeito que não se ccmemom mais a Guerra do
Pm.guai oo a Revolução de 30, também não faz mais sentido comeIIlCXar com_ Ordem do Dia o 31 de mazço. Ele foi um ato e um fato
que estio na bist6ria. e isto basta. Pmcisam6s acabir c:om os coofrontos nacionais. Em todos os sentidc>s. irrita-me llllítõ ver pessOas aqui
e ali falando cm ~parecid~ politicos cu cemil&io de Perus.

um-dia

Pmclsa:mcis acabar com tudo issd e pacificar o País.
Há DJiito tempo, eu e o Ministro Mauro (Mauro C6sar PeiOira.
da Marinha) IÍIIIlalllOS essa idW. de aca~ oom· a Ordem do Dia.
Como este ano cabia. à Marinha elaborá-la. jí que existe um esquema
de rodizio entre as Fooças. o Ministro Mauro sugeriu formalmente que
a Otdcm do Dia deixasse de existir. A sUgestão foi aceita por unanimidade. Em l<tmo& ~speculativos, se fosse um p<esidente racJical, talvez a Otdem do Dia tivesse aistido. Mas isso 6 especulaçio". .
Quero felicitar o Ministro, Sr. Presidente. Realmente, estamos vivendo u~ nova época. Não cabe. aqui, analisar, a cada dia
e a cada ano. o que foi o 31 de IlliiiÇO. Os que foram contrários,
como eu, que entendemm que houve um golpe de Estado ou os
que acharam que fpi uma revolução ou os que achara'!]l que foi
uma contra-revolul;io. Entendó que foram dias negros, tristes, lamentáveís, mas que já- passaram.
- - --
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A verdade 6 que estamos vivendo uma democm.ci.& e teiOOS
que lular para pn:servá-la. A vetdade 6 que os Senhores militams
se IIIIDi.festaram com muita lucidez;, com ampla competência. O
que acontecia era que os IIlilit.ams lançavam notas relativas ao 31
de março. que enm lidas nas c:ascmas e scmpn"J havia um senador
aqu~ um deputado lá, um vereador adiante e um jornal acolá. que
faziam com que a nota. fosse publicada.. E havia notas que tiaham
resposta: umas elogiando c outras contestando e p:otestando.
A partir deste ano o 31 do março entrou para a hist6ria. Gra·
çu a Deus! Felicito os SeDhores militares por essa dec:isio. Creio
que temos condições de refletir e analisar que os 31 de março da
vida slo lamentavelmente questões que vio e voltam na história
bruileira. O Brasil é um pois que 1em mcmentos do h"berdade CD·
tmcatados por mcmentos do ditaWia. Tom perlodos do deiDOCilL·
cia ontmcatados por longoo perlodos do exccçio. Estamos vivendo, qu'eira Deus, um longo periodo do democracia.

'DUrante o 4_Uijuiio -do Sr. Pedro Simon, o Sr.
José Sarney, Preside,.e, deixa Qcadeira da presidência,
que 6 ocupada JN!lo Sr. Teotónio Vili!JQ Fillw, ]SJ Vice~
Presithnk.

O SR. PRESIDENTE (Tootonio Vilela Filho) - Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requiio. (S. Ex-' desiste
da palavra)
Ccucedo a palavra ao DOln Senad<r Jooas Pinheiro. (Pousa)
Concedo a palavm ao nome Senad<r Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP.Proounciao seguinte dircuno. Sem revisio do orador.)- Sr. Presidente, logo no início do Govcmo Femando Henrique Cardoso, passadas duas ou
tds seii:WWI, cobrei realizações quanto à reforma agrária. E disse,
etdo, que estaria registrando periodicamente os passos sobre as
realizaif'es e nio-rulizaçõcs das metas estabelecidas pelo Presidente Femando Henrique Cardoso no programa ''Mãos à obra'' c
nos diVeDOS prorinnciamentos.
Como tr&s meses se passaram e o Govemo está pieSt.es a
completar cem dias, filiei aqui um breve balanço, inclusive com
dados levantados pelo INCRA sobre a questio da refonna. agrúia.
A meta de assentamento proposta pelo Presidente Femmdo Hemique Cardoso, do assentar 40 mil famílias em seu primeiro ano do
governo, 6 um pruco mais modesta do que aquela JnVista por
Luiz Jguacio Lula da Silva, que seria da ordem do 100 mil famílias
no primeiro ano de govemo.
Em que medida esse objetivo está sendo alcançado? No
mês do janeiro, 8 projotos assentamm 1548 famílias, em 59549
hectares; no mês de fevereiro. 13 projetes. em 30.267 ha, usentaram 751 famílias; oo mês de março. refletindo inclusive as férias
do Judiciário, foram assentadas., em 2 projctos, 132 famllias em
2.145 ha. Assim, nos II& primeiros meses fOilllD assentadas 2.431
famílias por ações ainda do Governo llamar Franco.
Cabe salietnar que o processo leva !80 dias, desde o inicio
do assentamento at6 a c:ooclusão de todos os td.mites burocráticos
junto à Justiça.
O Pn:sídon<e da República, Femando Henrique Carooso,
quando de sua visita ao Ceari.,. há duas seiDIIDAS, anunciou -c isso
é importante registmr - a dosapropriaçio de um milbio do hccta·
reL Tdla-se de um passo importante, porque foi a maior deaapropriaçlo con;mta que se tem notfcia a16 o presettc momento. e que
denota uma queira, oo pelo menoo uma diminniçio na dwnada
taxa de má vootado que havia nos mais divet'l<lO <Xglos da Repúbliea oom respeito il realizaçio do refonna agdria. Tem-se notado
dentro do próprio INCRA o do Movimento .dos Sem-TemL que
pelo~ eas& taxa de má vootadc: com relaçio i reforma agrária
foi pcucia!IDOillc reduzida.
' ··
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Com a desapropriação de um milhão de hectares, abrem-se
condições para que, ao longo de 1995, tenha o Governo a possibilidade do alingir a meta do assentar 40 mil famílias, longe ainda
de ser alcançada. A p<eVisllo do INCRA é que no m& do abril poosam ser assencadas 1.500 famllias em 45 mil hectares. Há a tendéncia de que essa curva possa ser ascendente, chegando-se ao
pico nos meses de setembro e outubro. Mas com o estoque de terIaS recém-desapropriadas é possível alingir-se aquela meta, fazen.
do-se necessma a desapropriação de aproximadamente 1.200 mil
hectares do ICml em 1995, adicionalmente ao um milbio do hectares ammciados, para fms de inl.clesse social e de refonna agrária e
para qu"' em 1996. cumpra-se a meta do 60 mil famíliaa assentadas.

OSr.Ademir Aadrade- Permito-me V. Ex.• um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Concederei o aparte em
instante, Senador Adomir Andrade. Considero importante regisllllr
que os passos esmo sendo dados. embom sejam ainda modestos.
O Sr. Ademir Andrade -Muito modestos!
O SR. EDUARDO SUPLICY - Muito modestos. Silo me·
nos da metade daquilo que, por exemplo, o Governo Lula estaria
fazendo. O próprio Presidente do PT disse que estaria cobrando do
Pn:sidonte Fer:nando Henrique Carooso, pelo menos, as suas próprias llJ!"&L
B por esta razio que faço questio de, quando em quando,
estar aqui registn.IJ.do os passos realizados e o quanto ainda faJ.
ta. Há. hoje 17 mil famílias de trabalhadores sem tctra. estão
acampadas, aguardando a possibilidade de terem o seu direito
de çaltivar a tcr.m.
_
_ ___ ___
Essas famílias eslllo, sobn:tudO, nas Região ~ul e Sudeste
do P~ afora oulro$ lugares. Há um clamor dessas fanúlias no
sentido de o Oovema: proc:urar acelemr a realização de reforma
agtária e p-octiiar ter um estoque de terras suficiente pua que se
consiga o seu assentamento.
A previsi.o do INCRA 6 que neste ano se possa atender no
máximo a 6 mil destas 17 mil famílias. Enlllo, aqui, quero assinalar a modéstia da pnlpria meta governameotal, dada a simaçllo social premente dessas familias que aguardam. já de algum tempo, a
realização da reforma agrária.
-O Sr. Ade~ Andrade - V. Ex• me concede um aparte,
Senador Eduardo SUplicy7
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra. Senador Adomír Andrade.
O Sr. Ademir Andrade- Louvo a iniciativa de V.Ex• em
registrar esses fatos, mas veja bem: nossos dados são muito controversos. Fala-se em doze milhões de famlliaS de trabalhadoies
rurais que não têm tem. no Brasil, fala-se em dez, e os dados mais
recent<s, segundo infocmaçllo do Govemo, seria S milhões do famlliaa do lrabaJ.badcres nuais que nio possuem ICml na nossa Pátria. hnagine V. Ex• que com essa proposta de 40, 60, 80 e 100,
vamos atender, nos quatro anos do Governo Femando Henrique
Cardoso. talvez 200 mil famílias de trabalhadores. o que representaria 1120 da necessidade que tem e!te oosso Pais. Em principio. o programa está completamente em desacordo com a nossa
realidade, o Govemo Federal nio está agindo para dirimir aguem.
civil, conflito que existe hoje e que tem levado tantas pessoas à
morte. Regis!ro aqui que, dois dias antes da visita do Presidente da
Repúbli<:a, Fomando Henrique Caidoso, ao Pad, na Fu.enda Silo
Jooé, no Municlpio de Xingnora, sois pessoas foram assassinadas
em funçio do cooC1ito pela poose das ICmL Hoove nma total omissllo
do Governo. Faço ainda mais um registto: a soma de famílias que o

Governo....-. are agoor~ ..gllildc>~.-nessestiEs meses--i\

menor que a soma das famílias assentadas no sul do Pará por um
cidadão ebamado Pedrinho do MissiSsipi, m<mdor do Municipio
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de Tucutiiã.- Sem nenhuma participação do Governo. esse

cida-

dão.-que repieSCõtã.-õ-Movimento dos Sem-Terra no Municlpio de
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P=idmle da República, mas tamblm pom dizer nk> s6 da necessidade urgente de se implementar um programa de modernização fundiária no Bmsil como bose do desenvolvimento e<XlDÔmioo, com justiça
social E ÍS'"!mente, não podemos medir esforços pom rompe1lllOS
essa silwlçio feudal que aDida existe em muitos estados da fedemçio.
m que se m::oobcoer·que a iriiciativa do Presidente da República, o

Tuãrtnã, em-menos de seis meses, colocou em terras de propriedade duvidosa- inclusive, bi a suspeição de que essas terras sio indígenas - mais de 2.500 famflias de trabalhadores rurais, portanto,
mais do que o próprio-Governo, gerando com isso um conflito, já
que o Governo está permitfódo que essas pessoas sem ten-a. ao in- Senboc Femando lfenrique Cardoso, é muito impoltaD!e. L=lbm-se
vés de buscarem terras desocupadas ou os grandes latifúndios im- V, Ea•, cano "'• de que por ocasião da Assembliia Naciooal Coostiprodutivos, estejam se apossando das terras indígenas. O Governo tuinte- assist~ a uma verdadeira ''b!ltaiha campal" em relação à voé o únicO e- exClusivo culpado pelo conflito que se estabelece oeste taçio do dispositivo sobre a Refoona Agrária, na qual terminou vigomomento. Por último, tenho a dizer que o Bmsil com a safra re- ra"ndo um leX.to insuficlcule. um mrocesso talvez em relação ao texto
anterior. E, por falta de n:gulamelllaÇão, tivemos uma pamlisação a!é
conle, chegará a 80 milhões de toneladas de grãos.
A França. dezessele vezes menor do que o Brasil, tem uma 1992. mais.oo menos, .ooqueconcemcA tefonnaagriria. quando não
safra anual de 60 milhões de tooe.ladas de grios. Esse fato, por si se t.cJmcQ pmticmncmtc nmhuma providencia em. relação a essa questio. A m6dia histórica 6 a do assentameuto de 20 mil famílias por ano,
só, demonstra ser possível, necessária e i:mprescindfvel que a refonnà agrâiúi -se dê no Brasil, mas nlo coin eSsã politica que o salvo engaoo, o a mela pom. ...., primeiro aoo de Governo do P=iGoverno Federal está adotando. Os tri.mites normais da luta que se dmle da Replbüca 6 da ordem de 40 mil famílias. ..
está realfzando são muito- mais rápidos, muito mais -eficientes,
O SR. EDUARDO SUPLICY- Para este ano?
O Sr._Lúcio Akâu_tara_- Para esle ano, progressivamente,
atendem muito melhor às necessidades do povo do que o os que
estão sendo levados a efeito pelo Governo. Infelizmente, essas ini- at6 dlegar a um total de 280 mil famílias, salvo engano, ao térmiciatiVaS võlunt.árias sejani fCitas- à custa de muito sangue, q_ue 6 o no do Oovemo. O esforço foi bastante superior ao que vinha sendo
que temos assistido no Pará e cm-grande parte do País. Portanto, 6 feito ao loogo desses anos. Creio que o nosso papel nesta Casa não
lamentável que o Governo seja tão modesto numa questio tio es- ~ s6 o de exaltannos essa açio do Oovemo, mas cobrarmos efici!ncia na quWllidade de famílias a serem assentadas, inclusive na
sencial para a nossa Pátria- como é a refonna agrária. Era esse o
aparte que gostaria de fazer a V. Ex•
qualidade desses assentam<ll!Oo, .,.. coodições crediticias, de assisO SR. EDUARDO SUPUCY - Agr.Weço o apuU> do Sena- t&lcia lkoica. e artras, fimdamentais pam c,~e a refODDa surta efeito.
dor Ademir AOOrnde. que tio bem coobece no Estado do Pad as eoor- - -Q.Iando V. Ex• fala que dos 17 mil acampados somente 6 mil ser.io
mes diflWldades dos sem-tem, que hllam pelo direito de ailiivar a ter- atendidos, devo-se ter claro que estes esWio denJre os 40 mil no tora em coodições que não sejam aquelas que muitas vezes se apoxi- taL Esse problema OCÓire em todo o Pais. QJero dizey, ao concluir,
mam da semi-escravidão, como tive a opa:tuojdade de testemunhar, pom. nãó pettlemws a COOiinuidade de seu prommciamento, que esta
ouvindo os trabalhadores em Rio Maria. Nwpela q>atunidade, hA três Casa deve insistir no at'X"!nJP"nbamento dessas providências, ajudar o
anos, uma comissão de parlamentares - """" eles o pr6j:rio Lula - - Poder Executivo naquilo que for poss(vel.,. inc:lusive se compreenderpôde testemunhar as difiwldadcs de trabalhadores ~e. muitas vezes, mos que a tcfonna agrária. per mais ampla que seja, terá um alcance
estão se submetendo a coodições de traboJbo j<ÓiliDlliS da esaavidio. limitado, 1J0is sedo nocessários roamos pua promovetmos desapro.
L=lbro-me de oovirtestemllllhos no seu &tadc, Senado< Ad<mir An- priações. E pm;i>o ruidar de dois milhões e meio de agrirultores fadrade, de trabalhadotes· que diziam conversar, ie]ã.- na-iódoviária. na IllÍÜaJ:oS que precisam igualmCille de assist!ncia técnica, de aédito e
porta de h<téis, restaur.lr<es oo bares, oom os capotaz<s oo gamtes de de coodições de ttabolho pom. que produzam em suas letras. Eles são
prcl!lri<ürios oo aamdam prop:iedades, mas produzem pwco cu mal
grandes propriedades de tena q.Je vinham oferecer-I:Jes tmbaiho.
O diálogo se dava aproximadamente assim: -"Voo! vai para porque Dio t&n a.ss.isteDcia, tecnologia e cmd.ito. É um cootingente
a fazenda. distante cerca de 300 oo 500K.m de Rio Maria, onde vai respeitável que pm:isa ser alendido.
cortar a floresta, preparar a tena, roçá-la, e assim por diante. para
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço a V. Ex• pelo
receber uma certa quantiL" E os tiabalhadores concordavam.
aparte, nobn: Senador Lácio Alcântaia- Gostaria de lembiar por
Passadas três ou quatro semanas, perguntavam se já nio era que considero tio importante acompanhar pari passo esse proceshora de receberem uma parte da sua remunera.çio, afmal, p-ecisa- so, pois as metas acabam se realjnndo.
V. Ea• há de lembrar que o Ptesidelte Fernando Collor de
vam enviar o dinheiro para su~ famílias. Em-lhes respondido que
nada havia para receber, uma vez que est.avam devendo. 11Como
Mello propôs-se a assentar um número maior que aquele pretendi·
assim?". perguntavam os trabalhadores. "Ora, vod comprou na do pelo Presidente Fema.ndo Hemique Cardoso. A sua )lleta era
venda mais do que tem direito a receber." E os trabalhadores di- assentar 500 mil famílias em 5 anos, ou seja. 100 mil f8IIll1ias .a
ziam: ''Puxa. se for assim. voo embota." E Jhes em dito: ''Se for cada ano. Passados 3 anos, praticamente não havia oconido o asembora, vai levar um tiro." E lhes era apontada uma arma.
sentamento e a j.lstificativa foi a não-regulamentação da legislação
Então, tipica.inente. diante de situações como essa. mais ain- prevista na Consti!Íliçio, no que diz respeito à refonna agdiria.
da é preciso que se·tome coilsciência da necessidade de se realizar Aqui, o Congresso Nacional, graças ao empenho dos que não gosmuito maiS nlpidamente, nos termos e com as caracterlsticas que tariam de ver feita a reforma agrária. demorou praticamente todo o
V. Ex.• aponr.oo, a reforma agrária no Brasil.
perlodo de 3 anos do Governo Femando Collor pua que fosse reO Si. Lúd.o Alcântara- Permite-me V. Ex• um aparte?
gulamentada. legislaçio.
O SR. EDUARDO SUPUCY- Com prazer ouço V. Ea•
Uma vez regnlamemada inicioo-se o Governo Itamar Franco,
O Sr. Lúcio Alcântara- Quero louvar a maneira pondera- que também oãocomeguiu assentar os 100 mil que imaginava poder
da com que V. Ex• está explanando o assunto. Logo a.pós a visita faz6-lo noo seus dois anos de Govemo. Ficou bem aquém disso e, indo Presidente da República. o Senhor Fernando Hemi.que Cardo- ckl:sivc, as duas mil,~ e poucas famllias que mencionei, assenso, ao Ceará, tive a oporninidade de aqui fazer um pronunciamen- tadas oos primeiros Dovcma dias do Govemo Fernando Henrique Carto sobre a questão da Reforma Agrária. Não apenas sobre a inicia- dooo, cleal<fem de liÇões do Governo Itamar Fmnco.
tiva do Governo em prom.-over o assentamento dessas famílias, ao
Dai a importincia de estarmos fazendo o balanço a cada
longo dos quatro anos, conforme a meta já anunciada pelo próprio momento, pxque seremos rigorosos com respeito até às modestas
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metas do Governo Femando Henrique Cardoso, assinaladas como
"muito modestas" pelo Senador Ademir Andrade. Estaremos alen- tos pata que, pelo menos, isso seja realizado.
O Sr. L6do Alcintara- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois Dio, Senador Lúcio
Alclntam.
O Sr. Lúdo Ak:intana- Nobre Senador Edua,tdo Suplicy,
gostaria de acmscentar um depoimentÓ ao proDllDciamento de V.
Ex•. Por panldoxal que pai<Ç&. o Govemo do P=idente Fernando
Collor de Mello tenninou ptesundo um grande beneficio à reforma agrúia. Sob a alegaçlo de que os assentamentos si.o improdutivos, Dio dlo resultados., são onerosos, a renda do trabalhador nlo
melhora. enf~ todos esses argumentos con.tniri.Os a essa politica
que vigorou muito durante o seu Govemo, foi cootratado um estudo com a FAO. Esse estudo terminou mostrando que a renda mbdia dos assentados 6 significativa, quando comparada ii m6dia dos
agric:l;lltores do Pais. Nlo l.eDbo os números aqui, mas depois, se
V. Ei• estiVer Üllercssado, posso fomeccr-lhe esse material. Portanto, com todas essas diftcUldades, com tcdos esses tropeços, esses empecilhos, essa má-vontade que às vezes vigora. durante alguns Govemos, esses assentamentos, na m6dia, tem apresentado
um resultado favorável E ~ um argumento novo para se perseverar
nessa. política de assentar cada vez um mímero .maior de trabalhadores, pennitindo, realmen~ uma modernização das relações de
propriedade e de trabalho no campo. V. Ex• referiu-se, a prop6sito
do aparte do Senador Ademir Andmde. a condições, Dio digo medievais, mas desu1111U14s de trabalho, que...
O SR. EDUARDO SUPLICY - Condições que ocorrem
ao final do s.éallo XX, infelizmente, em nosso País.
O Sr. L6do Ak:intana - ._evidentemente Dio podem enCOD.trar acolhimento de ni.ngu6m que tenha um minimo de sent.imemo. Entio, o Govemo do Presidente Collor terminou ptestando
esse beneficio. Conlratoo esse esbldo, que comprovou, com todas
essas dificuldades, os resultados favoráveis dos assentamentos..
O SR. EDUARDO SUPLICY- A~ novamente as
observações de V. Ex1, Senador Lúcio Alcântam. É de fato importante o ponto que V. Ex• assinala. Onde boove o assen~to. aumentou significativaineritc. a. produtividade e a possibilidade de sobrevivencia, de reDrlimento maioc para os que foram assentados.
Gostaria tamb6m de assinalar Q esforço por parte da Açlo
pela Cidadania Contm a Fome e a Mis6iii, de Herbert de Soum,
de, neste ano, estar chamando atenção para o problema da tem.,
como uma grande prioridade.
O tema da camponhada fmtemidade, 'Os ExcMclos", tamb6m
tiala desse problema. A CNBB pede que c:ncontmnos o rosto de Deus
no rosto de cada um, no rosto dos~ de rua, no rosto dos idosos. porque teremos vinte milbões de aposentados no ano 200), a
maicria recebendo salário mínimo; oo rosto dos enaut:emdos, pois bá
cento e trinta mil JeSOS em d:uzeutos e noventa e sete estabelecimentos. na verdade, há duas vezes e meia mais-presos do que vagas; no
rooto dos prootituídos, poo:quo bá quinhentas mil meninas que se prootilu~ iniciando-se aos ooze _anos de idade, confoane foi assinalado
na CPf da Prostituiçio. havendo casos de meninas que se prostiluem
até mesmo oom oitO anos de idade; nos rostos do& doentes. pOis há sobretudo cinoo milhões de crianças subnutridas em DOSSO País; no rtll'!O
dos po<tadores de HIV, dos deficienles, dos alcoolizados, dos drogados, dos desempregados. ru seja. de todos aqueles que Dio t6m encoob:ado allemativa para uma vida social digna.
É muito importante que o Congresso Nacional e que o pJ:Óprio Governo Fernando Henrique Cardoso venha a encarar de
frente, olhar pam esses rostos, os rostos: também dos tmbalhadores
senHetra que aguardam maior velocidade na. malizaçio da mforma agrária e de assentamenros.
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É muito importante que estejamos sensíveis para o depoimento exposto no poema ''O Bicho", de Manuel Bandeira, escrito
em 1947, e cujas palavras são boje ainda impressionantemente o
tetl11lD que vemos em muitos lugares do Brasil:
O BICHO
Vi ontem um bicho
Na imundicie do pAlio
Catando comida entte os detritos.
Quando achava alguma coisa.
Nio examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho nio era um cio,
Não em um gato,
Não em um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem.
Essa é a maneira como a CNBB relembra o rosto dos moradores de rua. o rosto dos excluídos.
O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre
Senador Eduardo Suplicy?

O SR. EDUARDO SUPLICY- Pois Dio, Senador Pedro
Simon:
O Sr. Pedro Simon- Quero felicitar V. Ex• pelo prommciamento que está fazendo, assunto sobre o qual, aliás, a Senadora
Beoodita da Silva também já havia se pronunciado. Fui convidado
para a ~niio da CNBB, assim como várias outras pessoas, para
anaJisannos _ essa matéria~ mas, infelizmente, não pude estar presente, porque tivemos uma muniio aqui no Senado, que terminou,se nio me engano, às nove e meia. Quero salientar que soo admirador das campanhas da CNBB e, em lodos os anos, lemos a oportunidade de debater grandes questões e grandes teses. Mas, sincemmente, não me lembro de uma campanha da CNBB tão emocionante, tio positiva, tão concreta. tão real, como a deste ano. E a
CNBB está fazendo isso intensivamente, em- todas as missas. e todOs os cap.tos sio ~ata~le sobre os excluídos. Quer dizer, a
Igreja está nos chamando a atenção para a presença dos excluídos.
Até a figura que foi adotada é bonita: "Eras Tu, Senhor, que estava
na figura do drogado que não teve apoio, na figura do 8.idético que
não teve apoio, na figura da pessoa que passoo fome e que não
teve apoio, na figura de tantos e tantos marginalizados da sociedade que não têm apoio? A campanha da CNBB é altamente positiva. As bases da Igreja com as quais tenho conversado, inclusive
aquelas que tradicionalmente não participavam das missas, estão

sendo empolgadas pela campanha da CNBB. O cartaz principal, a
figura de Cristo carregando um inválido, é uma demonstração m1l
e concteta do espirito e do objelivo da campanha da CNBB. Quando falo da lrihma do Senado, nobre e querido Senador, que temos
de fazer alguma coisa, porque todos somos responsáveis, cada um
deve agir de acordo com sua possibilidade. pergunto-me: o que
nQs, Sel)adores. estamos fazendo? Afmal, em tese, esta é a Casa legislativa mais importante deste Pais. constituída. através do tempo,
.~ ~omens mais ilustn::s. mais importantes. mais sibios. E o que
fazemos quanto a essa quéstão? O problema é cada um fazer sua
parte, 6 o que diz a campanha da fraternidade. E, é claro, DÓs, Senadores., temos muito mais a fazer do que um humilde cristlo que
praticamente pouco tem para dar. Felicito V. Ex.I pelo p-onunciamento. Gostaria de ter feito um aparte ao pronunciamento da Senadora Benodita da Silva, mas não foi possíveL Felicito também a
nossa CNBB. Lançaria uma idéia: a Primeira Dama poderia, como
presidente da importante Campanha da Solidariedade, conversar
com os responsáveis peta CNBB, no sentido _de identificar muitas
das questões e das fOIDl8S de ser e de realizar, porque essa Campa.nha da Solidariedade, que considero magnífica, procura clarear e
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Executivo viria a fazer pam aperfeiçoar o projeto. -Quero registrar
que, at6 agom, estamos esperando.
O próprio Ministro Cli'O Gomes, ao deixar o Governo, baixou uma portaria para que fosse feito um estudo intenninislerial de
viabilidade operaciooal do projeto. Eu poderia at6 pedir urgencia
no ~S$0 para a sua aprovaçio.
Ainda hoje, quando esteve aqui o Soc:rtdrio de Politica
Econômica, Jos6 Roberto Mendonça de B.mos, mais uma vez
Nesse sentido, o Presidente Fernando Henrique Cardoso apresenta t:nmsmiti algumas sugestões para o apetfeiçoamento desse estudo, que
uma proposta que visa unir essa mootanba de dinheiro gasta com deveria ter sido ooocluido em 30 dias, depois em 90. Já p6SSIDl de
as entidades de assistência social. tais como a LBA e outras, em 100 dias e não houve a oooclusílo. Mas, pacientemeole. estoo aguarque há escândalos, roobalheiras, vigarices etc, com aS pessoas que -dando; nio desistimi lio fa.ci1men1c dessa proposiçio. Avalio que estêm disposição, que qu=m e que gostariam de tmbalhar, a fllD de teja. como V. Ex• assinala, de!llro dos propósitos do próprio Comeque possamos começar. Neste ponto, penso que a componha da lho da Comunidade Solidária, p<eSidida pelA Sr' Ruth Carooso.
CNBB está absolutamente certa. Vamos começar por onde? Va·
Nesses quase 100 dias de Govemo, ainda falta. da parte do
mos começar pelos excluídos, pelos (ple estio passando fome. pe-- Presidente e de seus ministros da úea CCODÔDlica. colocar em prá·
los P._vens drogados, pelos aidéticos que nilo CODSeguem um lugar tica um instrumento de política eoon6mica que ataque o problema
nos hospitaiS, pelas pessoas que estão J)aSSBDdo necessidade. Te- da miséria e a má disrril:uiçio da renda com tanta energia quanto
nho uma sugestão: por que não nos reunimos, vamos ao Presidente este Governo procurou atacar o problema da inflação. É importando Secado, Senada José Samey, e convidamos a Dileçio da te que isso seja regislmdo.
CNBB e a Direção do Senado para ver em que podemos colaboA Srl Marina Silva - Senador Eduanio Suplicy, concedcrar'! Essa é a proposta que faço, e o piocque pode aconteceF6 Dio me V. Ex• um aparte?
acontecer nada. Vamos tentar encontrar uma mmeim atrav6s da
O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço a noln Senadom
qual possamos ajudar. Dizem que as sobras no Senado slo granMarina Silva com muita homa.
des, papéis, jornais et<:. Talvez por ai possamoo (...., uma co!AbomA Sr' Marina SOva - Senador Eduatdo Suplicy, cumprição. Minhas felicitaÇões a V. Ex11 pelo importante pronunciariieDto.
- mento V. EX' pelo tema que t:mz a Casa. em meu nome e em nome
O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço o aparte de V. do Senador Mauro Miranda. que teve que se retirar para uma coEx•, Senador Pedro Simon, que riluito apropriadamente coloca a missão e me pediu que fiZeSse o registro de que iria aparteá-lo,
questão: o que D.6S aqui rio Senado podemos fazd'!
cumprimentando-o por essa iniciativa. Nobre Senador, esse tema é
Permita-me. Senador Pedro Simon. recordar um epis6dio e de fuodam.ental importância, quando se discute a qutstão da miséfazer uma reflexão sobre a nossa bistória coriiim:l-aqui iiõ- Senado. ria e dos excluídos oeste País. Tentar levantar essa problemática,
Eu havia reparado, no meu primeiro ariO de mandato, que aprovA~ uma séria atuaçio no sentido de democratização da terra, é
vamos diversos tipos de incentivoo, de renúncias fiscais e cr6ditos chover no molhado, como se diz na minha região. Acredito messubsidiados. Naquele ano de 1991, havíamos passado um longo mo que é muito opõi:tuna a caiDp:lnha do Betínho, com quem tive
tempo discutindo incentiVos fisciis-para -a- áma da SUFRAMA. oportunidade de coo.vmar, num progmma em que participei em sua
jurista tamb6m ligado à questão da
Houve uma grande mobilização, vários empresáriO. da n:gião da companhia, jmtomente
SUFRAMA estiveram presentes. assim como o Serilidor Amazoni- tena e à CNBB. Quando V. Ex' faz m.eoçllo ao documCillo da CNBB,
no Mendes. Foi uma mobilização enorme. Depois, houve a proque cita os rostos do nosso sofrido povo, muitas dessas ciramstâncias
posta de incentiVos fiscã.is pam-oS exportadores-:- Vieram diversos poderiam ser debeladas. se hwvesse a cllitril:uição com:ta da teiia. A
etnpt"CS&ios conversar ConOsco. Logo após, eram os iil.Ceiitivos - -CJ:ia.nÇã que se droga e se prostitui. talvez não se prostin.Usse e não se
creditícios que também se faziaD:ljrreseriles.
• drogaSse se vivesse oum. assmt.amento, OOm.. :oo·Dlínimo, uma escola.
Então. era um acúmulo de incentivOs fiscais, :renúncias- fiS- um posto de saúde, a.ssistSncia e uma 1iDha de cr6dito ~ mas
cais, créditos subsidiados, projetas um após o outro.
adequada às suas DCCe$Sidades. Aquela pessoa que muitas vezes está.
E lembro-me de eslarmos na mmiio dos Uderes, no gabi- IDIX8Ildo nas pioreS coodições, dmtro de uma favela. que sequer pode
nete do então Presidente Mauro Benevides, disrutindo o Que ida· set coosiderado um espaço habitado por pessoa humana, poderia vimos fazer na última semana de trabalho do Senado naquele ano.
ver melhor, se boovesse a cfemocratizaçlo da. teua. Então, é fundaFoi. então, "que co"mecCi a Obseivar u que iria Ser colocado meDial que esse lema seja debetido e que sejam a~ os comi·
em pauta. E notei que mais alguns projetas daquela nanueza iriam nhos para essa democratizaçio tão espemda pelos milhões de bmsileiser colocados à apreciação. Naquele momento, bati na mea e flZ a - rosque estio sofreodo a ausblcia dessas ações. As metas modestas do
seguinte pergunta ao Uder do Govemo, Senador Marro Macie~ 1'1<3ideote da Repíblica não podem ser acompanhadas de llli!udes
afinal de contas, quando é que vamos fazer OSenado, o Brasil ala- modestas, t&n que ser atitudes ousadas. São modestas as suas metas,
cara pobreza'? Será que i:ião po:!edamos ag0111. colocar em pauta o mas 4§ fundamental que. mesmo na sua m~ia, o GoVCmo seja
programa de garantia de renda mínima?
ousado no cumprimento dos objetivos. Senador Eduardo Suplicy,
E. felizmente, lOdos os Lideres, inclu$iveodo partiOO de V. aCampeohadaFrntmJidade,da qual oSeoadcrPedroSimoo. fezrefeEx11, concordaram com essa proposta. Assim, o projeto de garantia rêDcia dizendo (JlC mmca vÍU uma 1"8!Dp!"ba lão lxmita, talvez tenba
de renda míiiiina foi cOlocado em pauta na última semana. no dia um signifx:ado sim.Mlico pdi3. a lgleja. E por isso que ela ccosegue
16 de dezembro de 1991, e aqui. após ciDi:o bons de discussão. foi
fll2l!..IA de fonna tio <lif=nte. Na visão religiosa do llli.IDdo. o bom=
aprovado por todos os partidos com apenas quatro abstenções e é gestado no seio da tcml, pois ele vem do l::mm; o homem deve ser
nenhum voto contrário.
:novamente plantado à tciia <pl3Ddo já não bA mais vida em seu <X.Iq)O:.
Esse projeto tramita lá no outro lado do Congresso Nacio- A tena pc:rtence aos homem. numa visão religiosa. pordi!oilo divino. É
na!, na Câmaxa dos Deputados. O colega de partido e de Estado de delA que ele !Wra o seu sustmo; portaDo ela não deve ser apropriada
V. Ex•. Senador Getmano Rigotto, apresemou parecer favotáveL
indevidameote. per inlmsses. em d<trimmto do sofrimculo daqueles
O ,Presidente Itamar Franco disse que aguardaria estudos que o que ficam.. sem a mie tem pua sobreviver. Felicito V. Ex• pelo seu promostmr as dificuldades existentes num. país como o Brasil A
Campwma dos Excluídos também procura mostrar a mesma coisa.
Por exemplo, o pão que está sobrando na mesa de alguns, a fartura
que 6 c:olocada fora nas "CEASAs" da vida, resolveria o problema
dos que estão passando fome. Creio que a CNBB está fazendo um
papel extraordinário. O Presidente Fernando Henrique Cardoso
tem um programa que me parece importante e que esú. de acordo
com a tese de V. Ex•, qual seja, o do Imposto de Renda Negativo.

com um
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nunciamento. Concotdo inteiramente que devamos ter algum encaminhamento concreto, junto ao Presidente desta Casa. S. Ex•
tem uma contribuição muito importante a. dar, da qual nio pode se
negar. Muito obrigada.
O SR. EDU ARDO SUPLICY - Agradeço o aparte de V.
Ex.J, com palaVIaS tão belas que acaba de pronunciar, apootando
também para a necessidade de o Gov~o Fernando Henrique Cardoso e todos nós ousarmos mais. Caso contrário, o GoVerno vai
precisar oosar na direção de tentar impedir as conseqüências danosas da não-realização da reforma agrária e de nlauter por tanto
tempo excluída parcela tão significativa do povo brasileiro.
Aqui me reflro, por exemplo, 1 necessidade que tem o Governo Femando Henrique de realizar no Rio de Janeiro a nova
operação das Focças Armadas. Aquilo lá não pam:e proprio de
uma nação civilizada. Aquilo lá denota as cooseqúências de uma
nação-que está vivendo com problemas seriíssimos nio resolvidos.
Ali, ~tão agora os que. D1o tendo outra alternativa para ma sobrevivência senão procurar a marginalidade. eslio desafiBDdo as pró-

prias autoridades, sejam as policiais, sejam as Forças Armadas.
As ações de violência continuam. É necessário que o Governo Fema.Jldo Henrique e o Congresso Nacional apontem para o
porquê desse fenômeno de violência. Acredito que o diagnóstico
inevitavelmente apontará -que a razio disso tudo ~ a n!o rcsoluçio
de problemas sociais, em especial por não se ter realizado a refor.
ma agrária adequadamente, o que denota, mais uma vez, a importância de se cumprir essa meta, inclusive de alteru a modesta mela
prevista pelo Governo Fernando Henrique Cardoso.
O Sr. Esperidião Amin - PeiJDite-me V. Ex• um apãrte?

O SR. EDUARDO SUPLICY - Conoedo o aparte a V.
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ou como oposição - ~ um modelo que inclui ou que exclui. Fre..qüentemente não conseguimos fazer essa avaliação. E eu digo: o
nosso modelo é excludente. O Governo no Brasil- e não me refuo
ao Governo do Femando Henrique Cardoso - tem fracassado na
tarefa de contribuir para incluir. ao inv6s de excluir. As políticas
do Govemo não têm sido eficientes- a política agriCola, a política
de juros, a política de contenção de investimentos. a recessão, a
om.issio do Govemo no planejamento familiar. E neste ponto quero dizer: omissão da Igreja também. Sou catPlicQ_ çostólico romano jesuíta e, por isso, posso Criticar. a política" da Igreja também. E
o mais bonito do que ouvi na CNBB foi a coragem de a minha
Igreja falar dos excluídos por preconceito religiOso nosso também.
Na nossa Igreja, isso já existiu e ainda existe. Excluímos os que
pecaram ou aparentemente pecaram. e isso não é da doutrina e essência do Cristianismo. Não é que isso me deixe triste~ deixa-me
com a bateria da responsabilidade recarregada. Congratulo-me
com V. Ex• pela op:trtunidade do seu pronunciamento e, neste
aparte, em que- repito- não pretendo acrescentar nada, quero diur que essa deve ser uma constante preocupação, que a todos os
Partidos, a todos os políticos iorumbe petmanenl.emente acender.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - Nobre Se.
nador Eduardo Suplicy, por imperativo do Regimento, embora
o tema seja extraordinário, sou obrigado a aVisar que o tempo
de V. Ex• está esgotado.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Então. Sr. Ptosidente, voo
concluir.
As OO...V.ç(Ses do Senador Esperidião Amin roforçam a imponância de aoeitar a sugestão do Senado< Pedro Simoo. Já que pmti.
cameote todos estávamos na nossa ~ adminisuativa, seria de
fato ~ promoveunoo aqui uma 1'CUlli3o Com a CNBB, com
Dom Luciano Mendes de Almeida. para damlos a devida iroponâD<:ia
a: essa campanha no Senado Federal. Junto com V. Ex•, gostaria de
transmitir à Presidência a sugestão da realização desse encontro
.
Concluindo, Sr. Presidente. gostaria de deixar aqui as pala""" da oraçio da Can>panha da Fraternidade de 1995:

Ex•, com muita homa.
O Sr. Espcridião Amin -Sena~_ Eduardo Suplicy, em
primeiro lugar, quero registrar a oportunidade do ~ pronunciamento e dizer que tenho pooco a acrescentar, em função do que já
foi dito pelos que o apartearam. Mas desejo assinalar também que,
juntamente com a nobre Senadora Bencdita da Silva. tive a honra
de estar na CNBB na .quarta~ feira da semana paSsada. O número
"Pai. rico em miseriamfia,
de Senadores ali foi dimiDuto, ex<i.tam.ente- em razio daquela reuVós nos cgnsolais.
nião administrativa.
como ã mãe cOnsola Seu filhO.
O Sr. Pedro Simon - Senador Eduardo Suplicy, permitePai, Vós fazeis justiça ao oprimido,
me fazer uma observação ao aparte do SeDJJdor _Esperidião Amin?
dais pão ao faminto.
(Assentimento do orador.) Senador Esperidiio Amin. eu gostaria
abrigais o sem-teto,
de agradecer-lhe porque, de acordo com a informação de que disamparais o órfão e a Viúva,
ponho, V. Ex• explicou que os Colegas que haviam sído convidados
coofortais o doente e o preso,
não se encontravam ~ por estarem :n:unidos administrativamostr.mdo a todos os excluídos
mente.. O BispO-medisse que V. Ex1 havia feitoessaafinnativa.
Vosso amor.
O Sr. Esperidião Amin - É yerdade. Muitos eram os l)e...
Pai.
fazei com que também nós.
putados presentes. F1Zqueslão de assinaW..que o númeio de Senaconduzidos pelo Vosso Espírito,
dores não _em_ maior porque, naquele momento. realizava-se uma
possamos realizar o Vosso ~nbo na_ terra,
sessão administrativa pioneira na nossa históôii e, portanto, ünpor.:vendo e socorrendo
tante, para justificar que não havia um desinteresse, mas, sim. uma
quem está lançado ao chão,
obrigação, da qual, inclusive, eu até eslava-me apartando. Mas
à beira da estnlda,
sem ter o propósito de assinalar nada de novo, quero dizer que o
dar-lhe carinho e proteção
seu pronunciãmento não me deixa triste, mas me relembra essa
e ter a surpresa de nele um dia
grande hipoteca que paira sobre todos nós, sobre todos' aqueles
ver Vosso Filho e reconhecer:
que, de uma forma oo de ouua, estamos incluídos. Alguos não es''Eras Tu. SeDhor?!"
tão satisfeitoS-C6ril a sua condição, mas todos nós aqui fazemos
Amém!
parte dos altamente incJuídos e altamente col~. incluídos na
Sr. Presidente, gostaria de deixar registrado aqui documento
responsabilidade. no p!)der- mesmo nio sendo no Poder Executivo, é no poder. Por isso; eniendo que a JR:"gãção da CNBB, além cootendo dados sob:e as fazendas, em cada Estado, e o número de
de JX>SSUir a beleza artística;que toca o nosso: sentimento. a que hectares, relativo ao Decreto_de RefOl'DJ,Il Agrária. de 24 de março
aludiu o Senador Pedro Simon, ainda serve para oõ5-lembrar que de 1995, mencionados no inicio do meu pronunciamento.
freqüentemente nos esquecemos de avaliar se .o modelo adminisDOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
trativo, econômico e social de que participamós - como governo
EDUARDO SUPUCY EM SEU DISCURSO
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DECRETO/REFORMA AGRÁRIA 24.03.95

FAZENDA
Fazenda Baixa Verde
Seringal Boa Esperança
Fazenda Petróleo
Duas Irmãs, Sempre Viva,
Maravilha, Monte Alegre,
São João, Sempre Verde,
Belo Horizonte, Maravilha A-1
Alagoinha
· Conceiçio/Bom jesus/Macaco/
Mofumbo
Jotormaia
Fortim
Pachicú
Fazendas Boa vista e Pitombeira
Fazenda Campo Fonnoso
Lote n"'9-Loteamento Terras do
Municipio de Mambai
Santo Antonio do Atalaia
Fazenda Presidio de Santa Cruz
Fazenda ltaiguara
· Fazendas Castália, Santa Ollmpia,
Sampaio, Santa Hilda
Fazenda Santo Antonio
Fazenda Conceiçio
São José dos Pedidos/Canta Galo/
Axixá e Mineiro
Conceiçio-Arvoredo
Gleba Macacos
Prazeres
Fazenda Bonanza e Fazenda St"Eiisa
Lagoa da Onça
Fazenda Brejo de São Felix
Fazenda Santa Maria e Fazenda Galo
Fazenda Santa Maria
Fazenda Batuta
Fazenda Guarida
Padre Clcero e Santa Helena
Data Leite ou Mato Grosso
Boca Seca e louro ou Mato Grosso
Fazenda Sentapua (Gleba Macife 11)

ESTADO
Acre

Amazonas
Bahia
Bahia

Bahia
Ceará
Ceará
Ceará
caará
Ceará

Goiás
Goiás
Goiás
Goiás
MamnhAo
MamnhAo
MamnhAo
MamnhAo
MamnhAo
MamnhAo
MamnhAo
MamnhAo
MamnhAo
MamnhAo
Mamnhlo
Mamnhlo
MamnhAo
Mamnhlo
MamnhAo
Mamnhlo
ManinhAo
Mamnhllo
Mato Grosso

N• de Ha.

5.000,0000
12.918,0000
498,0000
3.580.9428

ha
ha
ha
ha

492,0000 ha
1.247,oooo ha
666,0800
769,8078
1.030,0000
1.067,81113
2.414,0275
2.030,4475
6.050,0000
3.221,6187
2.302,5820
5.708,55411

ha
ha
ha
ha
ha .
ha
ha
ha
ha

ha

4.020,8400 ha
8.962,0000 ha
3.701,0000 ha
1.902,3000 ha
492,3000 ha
558,61175 ha
BIIO,n58 ha
211.1170,0000 ha
6.587,4000 ha
8.000,0000 ha
1154,8740 ha
1.1152,8000 ha
2.1117,85110 ha
4.498,2000 ha
1.852.2042 ha
1.302,7300 ha
18.337,0000 ha
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Fazenda Guaporé de Cima
Gleba Porto Velho
Fazenda Roncador gleba I, Fazenda
Roncador Gleba III, fazenda Roncador
Gleba IV e Gleba Confresa/Roncador
Fazenda São José (Gleba Cachimbo)
Fazenda Horizonte Verde e Fazenda
Rio Alegre
Fazenda Maria Tereza
Rio Manso ou Forquinha do Rio Manso
Fazenda Ouro Verde
. Gleba Pitanguinha
Tapurah/ltanhangá
Fazenda Santa Helena
Fazenda Alvorada
Fazenda Nossa Senhora Aparecida e .
Fazenda Presidente
Fazenda ltaporA do Norte-Gleba I e 11,
....
Fzenda Acaraty-Proj Col de Acaraty
Lotes 01 a 07, 18 a 20, 27 a 29, 31,33,
44 a 48, 60 a 63, 75, 78 e 90
Perdizes/Formigas/Momoeo
Fazenda Mutum
Piratinga ou SAo Crlstovao
. Fazenda Caracol jardineira ou Caracol
Fazenda Barreirlo ou Cabaceiras
Fazenda Tamboril/resfriado ou Galinha
Fazenda Formosa Urupuca
Fazenda Ara_guaia
Fazenda Curral de Pedras ou Agrisa
lotes 1e 2
Fazenda Canarana
Fazenda Maria Luiza
:
Fazenda Agrlsa (lotes 39.40,53,54,77)
Fazenda Santa Tereza
Fazenda Santa Maria do Pontal
Fazenda Dlacul
_:_
Fazenda Moju-Mirlm
Fazenda Tocantins
Fazendas Reunidas Sapucala
Engenho Aurora
Enanho Novo - Qulnhlo 9-C
Fazenda lng~
~

Mato Grosso

5.960.7600 ha

Mato Grosso

4.184,6000 ha

Mato Grosso

93.580,7200 ha

Mato Grosso
Mato Grosso

52.500,0000 ha
12.506,7865 ha

Mato Grosso

20.198,5590 ha

Mato Grosso

16.787,0963 ha
5.284,4000 ha

Mato Grosso
Mato Grosso

28.980,0897 ha

Mato Grosso

115.035,0000 ha

Mato Grosso

16.447,5000 ha

Mato Grosso

3.265,6000 ha

Mato Grosso

4.457,8311 ha

Mato Grosso

1o.~ 1 ,3527 ha

Mato G.Sul

3.575,5400 ha
18.920,0000 ha

Mato G.Sul
Minas Gerais

9.803,8000 ha

Minas Gerais

1.100,0000 ha

Minas Gerais

803,0000 ha

Minas Gerais

8.284,7880 ha

Minas Gerais

2.607, 7500 ha

Pará

3.747,0000 ha

Pará

8.223,2380 ha

Pará

12.851,2900 ha

Pará

3.894,5300 ha

Pará

21.432,5450 ha

Panl

33.800,0000 ha

Pará

4.335,8500 ha

Pará

2.995,3970 ha

Pará

1.0811,0000 ha

Pará

2.070,0197 ha

Paraíba

137,5000 ha

Paraiba

407,5217 ha

Paraiba

523,2500 ha

Paraná

1.088,6200 ha
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Fazenda Lagoa
Faxinai dos Rodrigues ou Slo Domingos
Fazenda Mascote
Fazenda Recanto ou Estrela
Porangaba I
Fazenda Monte Azul
Fazenda Calçara
Fazenda Saudade
Engenho Riachlo do Norte
Fazenda Gangungo
Espirita Santo
Rodeador
Fazenda Santana
Passárgada
Sitio Olho D'Agua da Escada
Canto Comprido
Fazenda Plamag
Fazenda ltú/Santa Maria
Modelo/Nazaré/Buraco Seco
Cabelo de Negro
Fazenda Independência
Canto da Ilha de Cima
Fazenda Slo José do Batatal/Santa Fé
Lote 39 P.A.D.Marechal Outra
Slo Pedro e Nova VIda
Seringal Unilo
Cabeceira, Seringal Novo Mundo e
Seringal Salvador
Fazenda Olaria
Cristo Rei
BoaVIsta
Fazendas Santo Ant6nio e Regência
Horto trememb6
Fazenda Queimada de Baixo
Fazenda Nova Esperança
Fazenda Araguaiana
Lotes 04 e OS,Loteamento Santa Rosa
Fazenda cabeceira do Prata
Lagoa Comprida
Fazenda General Chchackll
Fazenda Boa Esperança
Fazenda Cajueiro I e III

Abril de 1995
Paraná

1.300,0000 ha

Paran6

485,31570 ha

Paraná

362,8000 ha

Paraná

611,1615 ha

Paraná

2.296.5000 ha

Paraná

556.6000 ha

Paraná
Paraná
Pernambuco
Pernambuco

43<4.3900 ha

Piauí

1.020,8137 ha
487.0000 ha
200.0000 ha
12.092,1250 ha

Plaul

2.463,7407 ha

Pia ui

7.694,1470 ha

R G do Norte

931,5000 ha

R Gdo Norte
R G do Norte

3.694,0000 ha

251,0000 ha

R G do Norte

6.585,0000 ha

R G do Norte

5.133,0000 ha

R Gdo Norte

4.687,1813 ha

RG do Norte

2.400,0000 ha

R G do Norte

1.115,0000 ha

RG do Norte

2.238,1850 ha

R de Janeiro

4.389,8000 ha

Rondônia
RondOnla

2.043,4332 ha
6.130,8050 ha

Rondônia

28.020,12311 ha

Rondônia

49.781,3000 ha

SI" Catarina

3113,6110 ha

SI" Catartna

484,0000 ha

SAo Paulo

2.797,8100 ha

SloPaulo

2.920,8000 ha

Slo Paulo

1.382,4283 ha

Sergipe

1.058.7500 ha

Sergipe

1.381,2500 ha

Tocantins

2.992,8000 ha

Tocantins

2.015,8078 ha

Tocantins

2.705,2415 ha

Tocantins

39.338,11000 ha

Tocantins

2.1129,4400 ha

Tocantins

7.859,0410 ha

Tocantins

1.8811,2158 ha

-

Total

881.132,3311 h•
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2..1. O Rosto dos moradores de ma
18. Eles estio por aí a nossa vista nas IUU e ati mereceram
de Monool Bandeim, já cm 1947, este imptessionant<> poema:

O BICHO
Vi ootem um bkho
Na i.m.undíce de pátio
Catando comida entre os detritos.
Qqando achava alguma coisa.

Nlio examinava nem cheirava:
Engolia c:om voraCidade.
O bicho Dio era um elo.
Nio <num gato.
Nio era um mro.
O bicho. meu Deus. era um homem.
19. Muitos s1o os motivos que podem levar uma pessoa a
esse estadp. Uns sio migrantes que cm b.Jsca de CDipltlgo se pcrdmmi na cidade grande. Outros f011Ull graduahnent<> expulsos de
momdias cada vez mais precárias pelo alto custo dos alugu6is. Há
os que sio doentes mentais e perderam suas teferencias. Há crianças e adolescentes fugindo da vioiSncU dom6stica. Há os que se
a.costumamm com a li.be:rdadc da ·rua depois de pass,ar por instituições que lhos prorpociODili1llll experi6ucias tmlm.iticas. Hol. trabalhado= desemptegados, inclusive jovcos, há pouco tempo nessa
coodiç!o • Há cata<lola de pepcle pepclio e os que fazem algum
bico. Nio t&n nome, nio 16m cndeteço, nio sabem o que é o fubJ·
ro. Seu horizonte 6 a sobreviv&.cia do hoje. Nio são ''produtivos"
e cano tais sio coosiderados "dispens&veis". Nio fazem parte do
mundo OigiDizado do trabalho, oode se pode conseguir melhorias
pela ncgociaçio e pcts1W;io cstrat6gica; não 16m poder de borganha. CooscqilcntemcÓte, sofrem wnb6m um processo de impossibilidade de coiDlnic:açlo com o mundo dos incluídos e estio mesmo fora de alcance da linguagem mais romum da Igreja. A ~
viv&cia lhes impõe outros pm:â.metros

··---··-··-...............0-··-------··-·-··--·-··-------·ORAÇÃO DA CF-95

Pai. tiOO enlmisCric6rdia.
Vós nos consolais
como a mie consola seu filho.
Pai, Vós faz.eijustiçaaooprimido,
dais pio ao faminto,
alrigais o sem-teto,

ampuais o 6iiãc) e a viúva.
confortais o doente e o preso.
mostrando a todos os exchlídos.
vosso amor.
Pai. fazei que tam.b6m nós.
conduzidos pelo vosso Espiri.to,
possamos realizar o vosso sonho na terra,
vendo e :50COII'Cndo
quem estol.lançado ao chão,
à beirada estrada. dar-lhe carinho e protcção
e ter a surpresa de nele um dia
·
ver vosso Filho e ~Dhecer: · -''EmsTu. Senha<?!
Amém!
Dwank o discurso do Sr. EdJjardo Suplicy. o Sr.
Teotônio Vilela FiJJw, 111 Via-PresU:k:/lk, deixo a cadei·
ra da presidência, que é ocupada JMIO Sr. Jo.ré Eduardo
Durra. Suplente tk Secretário.
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Dwante o discurso do Sr. Eduardo Supücy, o Sr.
José Eduardo Dutm., Supleme de Secretário, deixa a wdeim da presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo

Ma/dane r.
O SR. ADEMIR ANDRADE- Sr. PJ:osidcnte, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldancr)- Concedo a pelavm ao nobre Senador, lembrando a V. Ex• que dispõe de vinte
minutos.
-O SR. AD EMIR ANDRADE - (PSB - PA. Como L!dcr.
Sem ...visio do orador.)- Sr. Ptesidentc, S... c SIS. SeDBdmos, tenho a insatisfação de ocupar, mais uma vez, esta tribuna para tra1ar
um assunto que, há quinZe dias, foi aqui analisado por nós. Quando ocupava a Prmid&lcia o Senador J~ Samey, eu denunciava a
fuga do pistoleiro Péricles Ribeiro da Penitenciária de Pedrinhas,
no Estado dO Maranbio. Trata-se do pistoleiro que assassinou o
l>epltado Estadual Joio C&rlos Batista, no exercicio do seu mandalo, no Estado do Pará. Este individuo foi preso depois de quase
II& anos de uma grande lula de todos os movimentos sociais ügados i "'fomlll agrária.
'Ao ser preso esse cidadio. descobriJ.HiiC que ele havia, no Estado do Mamnhio, a mando de latifu.odiárlos assas:ringdo outras pessoos. Eslava JllOSO no Maraohilo, fugiu da cadeia, foi ao Pará. onde
p-eotru serviços a latifundi.irios e foi preso, depois de u:Es anos. A potiça do ma1 Ewldo. infe]jznvmte cedeu As pressões do Judici!rio do
Maranhilo e transportru esse individuo pom lá antes que fosse julgado
pelo crimo do Deputado Estadual Joio Carlos Batista.
Sua família e seus advogados iosistinU:n para que ele fosse
transferido para a pcnitcnciária do Maraohão por ~. obviameute, da facilidade de fuga naquele Estado. Foi para bl. foi julgado c
coodenodo a 16 8Il.()5 pelo crime que cometeu. Há 20 dias, ele fu.
da penitenciária de P<drinhas.
Trruxe es3C fato a eàa Casa e fui ao MiniStro da Justiça, no dia
20 de março passado. •cxmpenh•do da mãe do ex-Deputado assassinado. e :mailive audiêucia com o M:inistro, meu caro amigo Nelscn Jobim. S. Ex• nos prometeu que, cm IS dias, nos faria uma swpresa.
A SUIJl'lU8 de fato veio. mas não pela açio eficaz do Minist6rio da Justiça ou das autoridades poüciais e judiciais do Eslado
do Maranhão. Veio pela oosadia c audácia deste criminóso imcupenlvcl, que 6 P6riclcs Ribeiro.
•
Hoje, o jornal do meu Estado, a Provinda do Pará, noti- cia em sua ·ediçio aquilo que advertiamos quando da nossa denúncia sobre a fuga do pistoleiro P6ricles. O assassino voltou a
matar. Desta vez,. as vitimas foram seu pi6prio pai adotivo, Nilsció Galin.do. e -.:-cOfupanbeira deste, Elizabeth Soares.
Segundo infODIIIIÇÕeS passadas pela Polícia Distrit.aJ de Paruá.
no Manmhio, o assassino teria. acompanhado de mais dois elemectos,
abatido o casal a tiros DO inlciicc da resid&lcia dos mesmos.
O motivo dosss dupla execução, segundo a pollcíi de Panit, foi que o-pístoleiro soube da intenção de seu pai em contactar
com Sandra Batista. viúva do Deputado paracuse assassinado, para
delatar a intençio do fugitivo em executar a viúvi ria primeira
opol1unidadc. Estaria se dirigiudo a Belém do Pan\ uuicamenlc
com a. intenção de assassiná-la.
·
Aqui vale ressaltar que Sandia Batista, esposa do Depulado
Joio Carlos Batisla. baDária. miliUntc do Partido Canunista do Brnsil. foi uma das pessoas que mais oe csfor;amn pom que esse assassino estivcsoc na cadeia. Lutoo, cnfreulru feda csp6cie de difJCUidadc e,
càôscqüentemeote, acendeu a xaiva e o ódio do referido assassino.
.Antes que seu pai revelasse essas intenções, o pistoleiro Péricles decidiu exerutá-lo, jmtamente com a sua atual companheira,
da maneim fria e Sinistrli qôe lhe é peculiar.
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Sr. Pmsidentc, S:r&s e Srs. Senadores, causa-me profunda indignação ter que ocupar o tempo de V. ExIs com assunt.o tJo torpe.
Conllldo, não me permito aceitar a ómissio das autoridades, tanto
à nível do Ministério da Justiça quanto da Polícia Judiciária do
Maranhão, que possibilitou a esse faciD.cn. que é Péricles Ribeiro,
cometer mais esses dois homicídios e, o que é pior, 8meaçar de
morte a viúva Sandra Batista.
--Uso esta tribuna hoje nio maiS parã pedir, pódn:i para exigir das autoridades que se possam considctar competentes a imediata recapblra. do pistoleiro Péricles Ribeiro, sob o receio de- que,
caso isso não ocorra, pOSsa eu ter que ocupar novamente suas
atenções com a notícia. do assassinato da trabalhadora. bancária e

viúva Sandra Batista porque, dada a conduta insana desse assassino bárbaro, dele tudo se pode esperar.
É lamentável trazermos a Casa fatos desse tipo, mas é um
fato que realmente expõe a gravidade das deficiências do Poder
Judiciário e da nossa Polícia, e o poderio dos latifundiários no nosso Esiaoo. nO Norte e no Nordeste.
Deixamos aqui registra.da essa exigéincia, tallto para a Go-

vernadora Roseana Samey, pam o Governador do Pará, Almir Gabriel, quanto para o Ministro da. Justiça, com quem estivemos pessoalmente. Todos devem-se empenhar para resolvct esse problema. E espero que a própria população dessas Regiões possa contribuir para identificar e denunciar o local oode esse individuo tio
perigoso. e que- ta.olas pessoas já matou. pOsSa ser· prese e pagar
pelos crimes que cometeu.
Era o que tinha a dizer. Sr. Ptesidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ADEM/R ANDRADE EM SEU PRONUNCIAMENTO

Senhor Presidente.
S... e Srs. Senadotes.
Há pouco mais de 2 semanas ~ocupei esta tribuna para denunciar ao pais a fuga do pistgleiro PERICLES RIBEIRO. assassino do Deputado Estadoal JOAO BATISTA, llder do meu pArtidoPSB na Assembléia Legislativa do Pará, que evadiu-se da Penitenciária de Pedrinhas, no Estado do Maranhão, após ler •ido tran>ferido da Penitenciária Fernando Guilhoo.. DO Pará. onde aguardava
julgamento pelo crime conlnl JOÃO BATTSTA.
No Maranbio. o pistoleiro Péricles cumpria pena cm outros
processos por crimes de morte. sendo que sua custódia rora. conseguida para aquele Estado por conta das facilidades de uma passivei fuga. o que acabou por ocorrer.
No dia 20 de nurço pa..ado, aca:npanhado da mãe do exDeputado assassinado, mantive audiência com o Sr. Ministro da
Justiça. Nelson Jobim., que me assegurou uma "surpresa" para menos de quinze dias com relação ao caso. ·
Senhor Pre.idente, S... e Srs. Senadore>, de fato a surp<eSa
veio. Não pela ação eficaz do Ministério da Justiça ou das autoridades policiais e jüdiciáiiãs do Estado do Maranhio. Mas pela ousadia e audácia deste criminoso ineCt.iperável que é PÉRICLES

RIBEIRO.
O jomai do meu esta® A l'rovin<io do Pará nQ(icia em
sua edição de boje aquilo que já advertíamos quando de nossã denúncia sobre a fuga do pistoleiro Péricles.
O assassino voltou a matar.
Desta vez as vítimas foram seu prqnio pai adotivo, Nilson
Galindo e a companheira deote, Eliubetb Soa=. Segundo informações passadas pela Polícia Dislrital de Paruá, no Maranhiio, o·
assassino estaria acompanhado de mais dois elemeotos, tendo abe.tido o casal a tiros, no interior da residência dos mesmos.
O motivo desta dupla execução, segundo a JX>lícia de Paru4,
é que o pistoleiro soube das intenções de seu pai em cootatar com

Sandra Bati>ta, viúva do deputado paraense assas•inado. para delatar a intenção do fugitivo em executar a viúva na primeinl oporblnidade, pois estaria se dirigindo a Belém do Pará unicamente
com a intenção de assassiná-Ia.
Antes que seu pai revelasse essas intenções, o pisEOJeiro Pérides decidiu executá-lo, juntamente com sua am.al companheiza,
da maneira mais fria e sinistn que llie é peruliar.
Srl' e Srs. Senadores, me càusa profunda indignação ter que
oatpar o tempo de V. Ex.. com assunto tão torpe. Contudo, não
me permito aceitar a omissão das autoridades. tanto l nível do Mioislério da Justiça quanto da Policia Judiciária do Manmhão, que
possibilitoo a este fascínora que é Péricles Ribeiro cometer mais
estes dois homicídios e, o que é pior, ameaçar de morte a viúva
Sandm Batista.
Uso esta tnDuna hoje não mais para pedir. porém para eXi.
gir das autoridades que se possam considerar competentes a ime·
diata tceaptun. do pistoleiro Péricles Ribeiro, sob o receio de que
caso isto ni.o ocorra.. possa eu ter que ocupar novamente suas aten~
ções com a notícia do assassinato da trabalhadora bancária viúva
Sandra Bati$la e que, dada a cooduta insana deste assassino bárbaro, tudo se pode esperar.
Era o que tinha a dizer.
A Provlncia do Pará
~Belém- Quinta- feita,

6 diabril de 1995

Péricles matou pai adotivo
esuaama~~te

O pistoleiro Péricles Ribeiro Maeim, apootado como antor da
lllOite do depnado Joiio Batista, em Belém, e que estava proso na Penjrenciúia de Pedrinhas, DO Estado do Maranhão, pai'. onde também
rcspoodia a procesoo po< crimes de IDOite, depois de fugir espetacularmente daquela casa de detmçiiD bá = a de 20 dia>, em compatthia
de mais seis dct.rnta;. foi afh a fazenda de seu pai adotivo, Nilson Ga1indo, que atualmeote estava amigado com a IDlllher Elizabe<h Soare>.
e ali executou os dois a tiros de revólver, fugindo cm seguida.
Segundo infOIIIll!ÇÕe5 pru;sadas do Maranhiio, pela polícia
distrital de Pamá, pua cometer o duplo assassinato. Péricles estaria acompanhado de mais dois comparsas e o motivo do crime-era
que o pistoleiro soobe da intenção do pai adotivo de entrar em
contato com Sandra Batista, viúva do deputado paraense morto
por ele, para relatar o propósíto do fugitivo de exerutar a viúva na
primeira oportunidade, uma vez que estaVa vindo para o Estado do
Pará exclusivamente com essa flnalidade. Portanto, antes que o paf
revelasse suas intenções, decidiu matar o Casal.
Péricles estava preso no Pará pela autoria da morte do
deputado João Batista, e foi enviado para o Maranhão, pOrque
também por ali era procurado por crime anterior ao do cometido no Pará. Depois que fosse julgado, deveria ser enviado novamente para Belém, onde deveria ser submetido a julgamento
pelo assassinato do parlamentar paraense, mas conseguiu fugir
da penitenciária de Pedrinhas. Logo que soube da fuga do pís·
toleiro, a viúva do parlamentar por ele assassinado começou a
movimentar as autoridades bu.scando pro_vidências que levassem a reca.pbua do assassino, que, ao saber disso. decidiu matar
também a mulher. Entretanto, soube que seu pai adotivo ia delatar seu plano e antes o matou.
O SR. OS MAR DIAS- Sr. Presidente. peço a palavra para
uma comunicação inadiável.

O SR. PRESIDENTE (C..ildo Malclaner)- Concedo a palavra a V. Ex•, por cinco minutos.

-

O SR. OSMAR DIAS (PP-PR. Para uma comunicação inadiáveL Sem n:visio do orador.)- Sr. Pn:>idente, Sr's e Srs. Senadores,
acabo de n:ceber uma notícia que considero de extrema gravidade. O
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Banco do Brasil suspendeu boje todas as operações de crédito de
custeio e investimento, em funçio da denubada do veto, no dia de
ontem, pelo Congresso Nacional, do art. !6 da Lei de Conversão
da URV pam o Real. As conseqüências dessa medida adotada pelo
Banco do Bmsil sedo dramáticas, principalmente porque estamos
em plena c:omercia1izaç1 da safm. Se já faltava dinheiro - e isso
era. um fator de presslo dos preços. que estio muilD aba.ixo do custo de produçlo -. imaginem os Srs. Senadores o que oc:orrecl. ago-__
ra com essa medida, que tira totalmente os recmsos da comercializaç>o da safra que está sendo eolhida e veudida pelos produtores!
A deuut.da do veto foi uma vitória do setor agócola do
B:msil que, durante dois mos, vem insistindo para que o atual crédito :aio continue vigaran.do, porque está matando o produtor rural
brasileiro. O Govem.o passado nlo ouviu, e este parece também
não acreditar nas conscqü&lcias dnmáticas que teremos, caso não
se co}eque em pritica um novo ~to rural, com um novo indexador. A derrubada do veto faz justiça. porque os preços mínimos
dos pfodutoó agtieolas estabelecidos pelo Govemo, em julho do
ano passado, estio defasados por nlo tmem rocebido qualquer correçio de julho do ano passado 116 a pn:-. data.
A defasagem eh<!lll a quase 30% em relaçio às despesas dos
produtores que fiDanciamm ou Dão, porque os que tinanciar.un tém
uma oom>çio de acado eom a TR mais jlroo, mas os que não fmancianlm tamb6m estio 511bmctidoo ATR. Nenhum produtoc de neDhu·
ma rultma cooseguUá posar os saiS d6bitos eom a atual política. Derrubando-se o veto, estabelece-se a correçio igual dos preços mínimos
dos produtos agtieolas e das dividas dos produtores rurnis.

Esse veto, que restabelece a justiça, comete, talveZ,
um grave equivoco. Em consulta hoje aos órgãos do Gover·
no, fui informado de que 70% dos débitos junto ao Banco do
Brasil chegam, segundo o Diretoi de Crédito daquela insti·
tuiçio, a R$16 bilhões, o que significa que a diferença da correçio chega a R$2,4 bilhões. Nesse caso. ou o Governo corrige
os preços mínimos para igualar o débito com a Receita ou,. se
os mantiver achatados e inea.is, paga a conta., porque os produtores nlo terão que pagar o Banco do B:ruil no que se refere a esse
diferenciaL Para que o Tesooro nio tenha que arcar com essas
cooseqüBn.cias, o Govemo deve tomar uma atitude imediata.
Os Dimo!:eS do Baneo do Brasil, tetmidos, entendem que
essa medida. não atinge a ablal safra. No entanto, consultei aqui diversos juristas. os quais me informaram haver lei e5p00ifica para a
atua! safra. E isso tiaz cóosclqliéncias gmves ao Banco do BrasiL
Aproveito a oportunidade para fazer uma consideração important.e. O Govemo encaminhw: essa medida para ser votada pelo
Congresso; todavia, nio tomou as providências necessárias para
evitar que o Banco do Brasil sofra as conseqüências e corra o risco
até de insolv.Sncia, de inadimpl.Sncia.
Coloquei-me ii disposição do ptÓpriO Govemo. mas não recebi do Executivo neilhum comunicado sobre a votação dessa matéria, po.a "'e <Upld=e
Desde a maDhl 11th agom à lalde, tmtei, sem êxito, obter do Diretoc de Ciódilo do Banco do Bmsil as infamaçães nocossárias pexa
que eu fom:rulassc um pojeto de lei que pudesse mduzir esse impacto.
Mesmo sem as dados, ftmallei o projeto de lei e espero que S. S' me
fomeça as informações pexa que "' possa justificá-lo, oporou'lamente.
O. projeto de lei apresenta uma exceção ao veto:
"Nas operações referidas no inciso IV, a atualização mone·
tária aplicada àqueles COD1mtos será equivalente à do& preços mínimos em vigor pua os produtos agrícolas- como estava no veto- •
exccç.io feita a empréstimos iguais ou superiores a RSSOO mil."
A medida 6 justa pam. pequenos e médios produtores, mas
trará prejuízos a estes pxque seu agente fmanciador não poderá fi-
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oanciá-los no futuro, caso esta lei seja mantida como catá, já que
d6bifos superiores a RSSOO mil perfazem um total de 70% do valor
a ser equalizado pelo banco. Al6m diS$0, apenas mil e duzettos e
poucos produtores serão alcançados e são os que compõem esses
70% do investimento total.
O SR. PRESIDEN'IE (Casildo Maldanor) - Smado< Osmar
Dias. soo impelido pelo Regin:lmto Intemo, ombon. o assmto seja iJn.
portaDe, a solicilara V. &.• que conclua o comunicado do urg&lcia.
O SR. OSMAR DIAS - Vou encerrar, Sr. Presidente.
lnSC"I"CVÍ·me para falã.r am.anhi e espero ter a oportunidade, porque, se o Governo continuar desarticulado dessa forma com o
Congresso, não sei como fari. para votannos a reforma da

Constituiçlo.
Apresento este projeto de lei. para que possamos mjnjmjzar
o impacto, mesmo defeudendo o m6rito da questio.
Muito obrigado.
·
O SR. ESPERJDIÃO AMIN- Sr. 1'1<5idento, peço a pata..
vr.o.. pam uma comunicaçio iDacliiveL
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldanor)- Tem V. Ex• a
palavta.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR..SC. Pam uma OOI!llJilica.
ç>o ins<!iáveL Sem revisão do onde.-.)- SL P=idenlc, St's eSts. Senadores, farei um aditivo ao JXCD•nriaftlMto doSc:oador Osmar Dias.
Gostaria que., antes que S. Ex• se retiiassc, atentasse para.
duas observações. Primeiro. subsawi seu projeto de lei. E quero
fazer um apelo à imprensa. no sentido de que nio actedite no Governo, ptXqUe ele vai dizer que o veto foi denubado pam atender
grandes proprietários :rurais. Ii assisti a esse filme.
Em segumlo lugar, e digo que tamb6m já asaisti a este
me, o B;meo do Brasil, quando foi aprovado o Projeto de Decreto
Legislativo n' 383, tambt!m sustou as operações de fmanciamento
à agricultura. como se pudesse mudar o calendário. mudar o curso
da lua. as estações do ano e o CUISO do soL :é som isso que quero
chamar atenção.
·
O projeto de lei do Senador Osmar Dias, qutr su~i jlntamcnte com o Senador Roberto Rcquião e o Senador" Pedro Siw
mon. impede o livte trânsito, pelo menos entre as pe;soas minimamente infmmadãs e honestas, do que o Govemo vai cliz.cr, já que
vai insistir que a Câmara e o Senado denubaram o veto do Presi·
dento pexa protoger grandes proprietários rumis. Isso nãO 6 vezdade.
E a maior demonstraçio disso é que o Senador Osmar Dias,
liderando um movimento aqui no Senado. assim como o Deputado
Hugo Biehl, lá na Câmara, apresentaram projeto estabelecendo um
limite de valor de financiamento a ser beneficiado pela derrubada
do veto4 Senador Osmar Dias, este é o escla.Iecimeuto mais importanto à sociodade, porque conhecendo o filine antorior, não toDho
dúvida, sei que o Govemo vai dizer que a demJbada do veto~ para
atender grandes proprietários rurais c a atitude do Banco do Brasil
já foi tomada antes. O Governo fez o mesmo quando da aprovaçio
pela Câmara de um proj'"..to de doc::mto legislativo que sustava a colnDça da corrcção monetária. A esto filme já asaistirnos.
~me can as colocações de V. &&. Sou solidário cem
o projeto. sou solidário com a denuboda do veto. A votaçio ~ sccm.a..
mas acho que polideo nio deve to< posiçio _.....icl, votei para dc<rubar o veto e não para ajudar gmnde propdcürio. Votoi pexa impedir
que o Govemo. que sabe que a 1R é extorsiva. sabe que ela estA quobrnndo a agricultum, c:onlÍIIlla sabendo muito e não fazendo nada.
Para terminar, Sr. Presidente, Sr's e SIS. SeiWiores, quero
dizer mais. Quanto aõ rea1rso que foi para a Comis&io de Justiça
sobre os tais três votos que estariam adulterados, será muito interessante apreciá· lo. Porque se a Comissio de Justiça anular aqueles votos ou consideti~los nulos, estará infringindo um principio
de direito. que 6 o principio da intenção do voto. Qualquer juiz
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eleitoral, qualquer Mesa apmu:lora de votos sabe que o que devC
~valeoer é a intenç.io do voto. E pelo que sei, a iDtençlo dos Ir&
senadotes cujos votos foram argüidos, foram qu .. tioaados, 6 llmpida e nitidamente a favor da detmbada do veto. Ao Govemo cabe
uma palavra. Este é o momento do acordo. PQl' isso, o projeto de
lei do Senador Osmar Dias
Por isso, o projeto de lei do Senador Osmar Dias. HUntico
no seu teor ao projeto de lei do Deputado Hugo Bidll. deve ser a
oportunidade. Primeiro, pora que o Banco do Brasil tenha o bom
senso de Dilo sustar financiamento no momento do plantio. É falta
de bom senso, é nlo-senso. Segundo, pan. que se trate ca::n serie-dade e profundidade de uma questlo que ji c!ld. demonstrada. é
extorsiva para o agria:dtor brasileiro, que é a exist&lcia da lR com
o preço mínimo virb.lalmente congelado.
Eu queria comUDicar, pxtanto, em meu nome e caf nome
do miu Partido, a posiçio favoóvel ao projeto de lei apmentado
pelo Senador O$mar Dias, aqui DO Senado, c pelo Deputado Hugo
Bieh~ do' PPR de Santa Catarina, Dll Chnam dos Deputadoo, que
retirani do Governo o argumento de que a derrubada do veto beneficia grande produtor rural Pelo nosso projeto, só pequeno e m6-
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dio produtor rural podett ser atendido pela poosaiçlo legal que
ontem o Coogresso reabilitou.
Multo obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Cuildo Maldanor) - A Presid&lcia
comunica ao Plenirio que recebeu podido de C<DCOSslo de li=>Ç&,
por motivo de doença, do Senador Alexandre Costa. por mais trinta dia>, conforme atestado m6dico.
O referido podido foi fonnu!ado noo tmmoo do disposto DO
art. 43, inciso I. do Regimento lnlemo.
Em votaçlo o podido de licença solicitado.
Os Sn. Senadaes que o aprovam queinui:J. perDliilf'Cel' SCD·
lados. (Pausa)
Aprovado.
Fica OCIIC«ljda a liceoço ao noln Senador Alexaudle Coota.

É o seguinte o atestado módico a que se sefere a Jlle..

sid!ocia:
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner)- Senadota Marin& Silva, estou inscrito, em seguida, para fazer uso da palavra,
mas para minha pessoa. por ser a primeira vez que presido a Mesa
do Senado, que 6 por demais honroso, c<doa palavra para uma colega do extremo Norte., sendo eu do extremo Sul do Brasil.
A SRA. MARINA SILVA (P'f-AC. Pela oo:dtm. Prowncia o
seguinle disanso. Sem n:visilo do 0111do<;)- Mlito CJbrisada, Sr. Presidcme, pommimtamblm6umpnzert6-Io nesse espoçoliohantl50.
Com certeza meu pronunciamento ~ por uma justa causa.
Sr. Presidente, Srls e Srs.. Se~. trago a esta Casa. a
exemplo do que fez o Se!Jlldo< Ademir Andrade, a deuúocia -que
hoje vem expressa na coluna do jomaüsta Gilberto Dimenstein,
que so refem ao assassinato de um engenheiro, V andervan de Souza Rodrigues, de 34 aocs, funcionmo da CaDr.a Econlmica Fedemi, do Estado do Acre. que imputo da maior importincia. no sentido de. que a Justiça brasileira tem a obrigação de se pronunciar
com telaçio ao ocoaido.
: A mat&ia diz o seguinte:
"O diário de Um assassinato
Digno de um emocioo.ini.C roteiro cinematográficO, Um~diá
rio secteto é capaz de arranhar ainda mais a imagem do Congresso
- desta v ex por causa de um assassinato, acompaDhado pela Procumdoria Gemi da Repo!blica, envolvendo obms públicas.

Funcionário da Caixa Econômica Federal em Rio Branco
(Acre}, Vaudervan de Souza Rodrigues, de 34 anos, tinha um diário secreto. Estou com cópia de certificado da polícia comprovando a autenticidade da letra.
Escreveu que estava marcado para n:10ITer devido a seu envolvimento na licitação do Canal da Matemidado, realizada em
1991. Fomm feitas acusações de que a obm foi superfaturada. 'Estou ameaçado a lllOlTei' suicidado, acidentado. .. ', xegistrw.
Pn:cavido, Vaudervan, que participou da comissão de licitaçlo, deixou no diário instruções 'à mulher caso fosse assassinado,
quitou um imóvel e subiu em 1.000% seu seguro de vida. No dia
· 7 de )Ilho do ano passado -cinco dias depois que o seguro passru
a valer-, ele levou quatro tiros e mOITeu11 •
Esta é mais uma das mortes ammciadas que acontecem no
Acre. AntcriOim.entc, outros casos haviam OCOll'ido. O mais ilustre
é o do sindicalista e ecologista O:tico Mendes.
Continua o jornalista:
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Matemidade, tio amplamente conhecido em função do assassinato
do Governador do Acre. Edmundo Pinto-. mas a outroS assassina~
tos que tamb6m f:tcararil Sem resposta. O caso do assassinato de
Cltico Mendes, muito embora tenha sido julgado e os assassinos
condenados, estes continuam impunes, fomgidos da cadeia, com a
conivência da própria polícia.
A Justiça bmsileira deve agir com rigor. Nesse sentido, es~
tarei. juntamente CODl o Senador Eduardo Suplicy - que já bavia
inclusive nos ajudado na época do episódio do assassinato do Governador Edmundo Pinto-. encaminhando à Procuradoria~Geral
da República recurso para que esta possa agir no sentido de escla~
recer os fatos e tomar as devidas providências.
Nio se pode admitir que o nosso País vire um espaço de
bárbaros, em que a sociedade v~ seu Governador ser assassinado e
a Justiça conclui que se tratava apenas de peculato. mesmo sabendo que milhões de reais estavam envolvidos numa obra superfaru~
rada. Agora acontece a morte desse engenheiro, que, esperando ser
assassinado, pxeparou-se e tomou todas as providências sete dias
antes da sua morte. E não se faz quase que absolutamente nada
para se dar uma resposta i\ sociedade deste crime.
Como deve se sentir o cidadão comum vendo os assassinos
do sindicalista Chic:o Mendes- crime de repercussão intemaciocal
--fugirem da cadeia com a conivência da polícia? Digo isso porque o Sr. Darly, quando saiu da penitenciária do Acre, estava mui.tu doente, com pneumonia., e não poderia ter fugido com seus próprios pés. Com certeza saiu em uma maca, enttoU em um veículo e
fugiu; talvez, quem sabe, com aj.Ida médica.
O Sr. Eduardo Supllcy - Permite-me V. Ex.1 um aparte,
Senadora Marina Silva?
.\ SRA. MARINA SU.,V A - Coucedo o aparte ao ilustre

Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Senadora Marina Silva, V. Ex•
traz ao conhecimento do Senado fatos tão relevantes que tomam
.ainda mais importante a reabertura e o desvendar da apuração
cómpleta dos fatos relacionados à morte do Governador Edmundo
Pinto e à desse engenheiro, que inclusive pôde registrar tudo o
que estava ocorrendo num diário, conhecido infelizmente apenas
agora, após sua morte. atmvés dessa :rqxntagem do jornalista Gil~
berto Dimenstein. QUando visitei O Acre-- estive com V. Ex• e
com p Prefeito Jorge Vianna, antes da sua última eleição-. oovi o
testenn:inho da viúva do Governador Edmundo Pinto e também de
"O diário cita vários grupos que desejariam- sua um juiz que estava muito impressionado com alguns fatos, coincimorte. Entre eles, os mandantes do assassinato de Ed- dências e indícios de que poderia ter havido motivação outra que
mundo Pinto, Governador do Acre, alvejado num quarto não simplesmente a de assalto comum ao Governador. Já naquela
de hotel em São Paulo".
ocasião, enviei ao então Governador Luiz Antônio Fleucy Filho
Deu o nome de pelo menos um suspeito iritCressado em sua solicitação paxa que se averiguasse novamente os fatos. Agora,
faz-se necessário medida semelhante e redobrada; ao Governador
IDOdo, envolvendo um Dep.n.ado Federal, que, no momeDU>, não dovemos arusar oo inOcentar, mas que a justiça teja feita e que sejam Mário Covas, pedindo que se reexamine o inquérito; sobre cujorealizadas as devidas investigações, que é o caso do Sr. Carlos Airtoo. andamento, de pronto, não tenho noticia~ e ao Procurador-Geral da
O Sr. Carlos Airton, segundo o que estA nessa coluna do República, convém que façamos novamente uma representação,
solicitando o empenho daquela Procuradoria e da Polícia Federal
jotnalista Gilberto Dimenstein, 6 citado no diário do assassinado,
Sr. Vandervan, como tendo sido um dos mandantes da sua morte. no exame dos crimes conexos. Na ocasião, quando solicitamos a
O Deputado, que não quero aqui pre"julgar, repito, diz ser total- · colaboração da Polícia Federal e do Ministério da Justiça, foi-nos
dito que seria necessário que os próprios Governadores de São
mente inocente.
·
Mas o Ministério Plíblico, estnuJhando que, mesmo tendo Paulo e do Acre f12.essem a solicitaçlo, porque eles tinham autooosido citado no diário do morto, ele não tenha sido interpelado jldi- mia. Mas tratava-se não simplesmente de um assalto e morte em
cialmente pela JustiÇa- do Estado do Acte. mandou as provas e o São Paulo, desconectado de fatos passados no Acre e relacionados
referido diário à Procuradoria-Geral da Repolb1ica a fiDl do que à CP! das obras reali7adas com o Fundo do Garantia por Tempo de
Serviço, como o· caso do Canal da Maternidade. Aliás, um outro
providencias fossem tomadas.
Sr. Peosidente,
Seuadoms e Srs. SeiJlldo<es, 6 de funda- fato relevante é o anúncio recente da retomada. das obras do Canal
mental importância que as providências sejam tomaôas, nio ape- da Maternidade. Faz..se necessário exarilinãr se essã. obra vai ser
nas com relação a esse caso do Estado do Acre - a morte de um realizada com o sobrepreço -constatado na CPI ou se houve uma
engenheiro que participava da comissão de licitação do Canal da refoiDl.ulação da licitação considerada irregular. São fatos que me-
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recem. de promo a nossa açio como fiscalizadores das ações do Exemtivo e do Jucticiário. É importante que façamos o ofício tanlo ao Go-
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comentado pelo Senador Eduardo Suplicy, por isso coasiden.va
razoavelmente abordado_, é que a questio dizia indimamem.c tN-

vemadordeSãoPaulo,qualliO ll'rocurndoria-Gcml da República.
peito ao Senado, pol1llle o enlioGovernador&!mmdo PintoeslaA SRA. MARINA SILVA- Agmdeçoo aparte de V.Ex•e va requisitado, ou convidado, ou convocado, nlio soi. para pn:escl.areço que houve um grande esforço por porte da Assembléia um depoimento na CPI das Obras Pliblicas, exal.lmente para tratar
Legislativa e da sociedade acreana. que nlio se cooformaram com da questão do Canal da Malemidade. O Presidenle ou o Relator
o resultado das investigações da Polícia de Sio Paulo. Nio concor· era. salvo engano, o Senadcr Ruy Bacelar, e a coo.voc:açlo era pll'l.
damos com a conclu&io de que houve um simples assassinato por terça-feira. supoohamos. O assassinato ocom:u num sibado à noite
roubo e nio por questões polfticas, envolvendo o escândalo doCa- antecedente, a 72 horas do depoimento do cntio Govemador, penal da Maternidade e da CPI das obras, onde o Governador do Bsrant.e a CPI que investigava o superfaturamenlO em obn.s póbli.c:u
tado do Acre faria um depoimento no dia seguinte à sua Diortc. e, particularmente, naquela obra. Como se nio bastasse islo, que
Assim. conseguimos a reabettum do processo, mas, infelizmente, não ficou esclarecido, vem V. Ex• nos informar de outroa: faUx
o msultado foi o mesmo: os que o reexaminaram dexam como ve- perfeitamente previsíveis, Visto que relacionados a pessoa impli-redicto final que as primeiras investigações estavam eotretas. Isso cadas ou que participai3IIl da denúncia dessa questio. Assim. 6 um
ainda nio nos convenceu.
incidente deplorável sob todos os tibllos, e, jlnto cem V. Ex•, pu-Fatos dessa nab.Jreza.. como os que estio citados nesta colu- ticipo da opinião de que o Senado tem de se manifestar. É uma
na. levam-nos a crer que a sociedade acreana tinha razio. Não sou questão nacional; oio é uma questlo local. até porque - mpi.to- o
do pal'tidÔ do Governador assassinado, mas estou, com certeza. do homicidio OC01TCU fom do seu &lado, e o Govemador viDha depor
lado daqueles que querem ver fazer-se justiça neste Pafs.
no Senado. Não depôs poxque foi abatido a tiros. E ficou por isso.
No Acre, assim como em Roo.dôn.ia e em vários Estados da E outm morte ocom:u, dando a sensaçio de fiustraçlo para aqucFedera.çio, a iD:q:unidade é uma constante, virou um estilo ~ vida, les que queremos nio apenas fazer leis boas, mas, acima de tudo,
em que os contraventores da lei Cometem os crimes e, muitas ve- leis úteis Asociedade.
A SRA. MARINA SILVA- Agmdeço o aparte de V. Ex'.
zes, a Justiça se cala, at6 poc faita de estrutum. A Policia Federal
do Estado do A= nlio tem as miDimas condições de !Illbalho. Senador Esperidião Amin, e poderia at6 repetii o que eSiá aqui:
Quem vê os agentes policiais trabalhando poderia até dizer que sio
"O diário citava váiios grupos qUe desejariam sua morte.
heróis porque nio possuem qualquer estrutura. A Policia Militar Entre eles, os mandantes do assassinato de Bdmmdo Pinto, Goestá completamenle desestruturada, inclusive com problemas s6- vemada do Estado do Acre".
rios, envolvendo at6 casos de demíncia de comipçio. A Polícia CiOra, ã Justiça tem em mãos um diário de ai~ que consevil enven:da pelos mcsll10'5 caminhos, apesar dos esforços de alguguiu profetizar sua morte. Nesse diário ele cita que.essas pessou
mas pessoas que, de forma isolada. tenta dar o mínimo de ~bi- estavam envolvidas também no assassinalo do Govemador Edlidade a essas instituiÇões.
mundo Pinto. Essa pessoa que foi assassinada era um dos memGostaria de somar o meu esforço ao de vários outros SIS. bros da comissilo de licitação do Canal da Matemidade, que gerou
Senadotes para que denúncias como essas não sejam vistaS apena·s · - tOdã eSsa polêm.ica e todas essas suspeitas. inclusive. por~ moccxno um caso isolado dos Estados do Norte e do Nordeste.
tivo, o Governador p!est.aria um depoimento aqui na Ccmissi.·· do
O Sr.Esperidião Amin- Pemlite-me V. Ex• um aparte?
Senado. que infelimJ.CDle Dão pôde acontecer, porque ele IllCirmJ.
A SRA. MARINA SILVA- Com pnzer ouço V. Ex'.
um dia antes.
Por essas razões. a Justiça bm.sileim, pincipalmeot.e o MiO Sr. ~ião Amia- Não era. minha intenção interferir
no pronunciamento de V. Ex1 à medida que a questão, sendo do nislério da Justiça e a Proc:umdoria-Geral da República devem agir
seu Estado, jâ foi sulicieDlemente debatida pelo Se!!ador &!Dardo com o devido rigc:r. Não podemos calar-nos face à impunidade,
Suplicy. As duas observações feitas por V. Ex• estimularam-me a pmque o cidadio ooUDJm. ~to. i:nais uma vez vai julgar que. se
fazer este aparte para cumprimentá-la pela oportunidade. Primeiro, - para "o assassúiãk.- ao-Govemador aceita-se qualquer tipo de vero Govemador- ErlnnnvJo Pinto pertencia ao meu partido. Por isso, são, enlio ele próprio já nio pode scqDCI' acmdilar na justiç.a; e, em
sempm que fomos instados, manifestamo-nos a favor da completa algumas circunstâncias, a possibilidade de que vCilha a justiça, 6 a
aptmção daqueles fatos. Manifestei-me. c:etta feita, inconformado única_esperan.ça que lhe :resta..
pelo curso da i.nvestigitçio ~e 'ocorria DO Estado de Sio Paulo,
No entanto, cada vez mais no nosso Pais, as pessoas estio
pela cin:uDstincia do OCOirido. Comenlava. a respeito disso oom o dependendo quase que exclusivii!lellte da jlstiça dos O!us. S6 que
Senador Pedro Simon uma :semana antes do assassinara do Sr. Ed- a justiça dos aos fl.Ca pam um outro plano. e precisamos de jlstj..
mundo Pinto. Juntamente com o Senador Rman TllO fui participar- ça na-Tena. Essa tem que ser feita pelos homens que de direito dede um programa de televisão cujo nome em, se não me engano, veriam fazê-la.
''Vamos sair da crise'', do jomalista Alexandre Machado. e ficaQuero encerrar, Sr. Presidente, dizendo que, juntuneme
mos ambos hospedados DO mesmo hotel, o Della Volpi. que é com o Senador Eduaido Suplicy, que já estava atuando nesse cuo
convCDiado can o programa da TV Gazeta. Se a memáia -não me no sentido de que ele seja devidamente esclaRicido, irei à Procurafalha., coube a mim o apmamento 704, em que, uma semana após, daria-Geral da Rep:íblica tomar as devidas prov~ncias para que
veio acoo:tecer o infausto acontecimento. Nunca me entrou na ca- o GQ.vemo brasileiro possa agir com rigor com :rclaçio a essas debeça co:coo aquilo poderia acontecer sem que a polícia de São Pau- núncias que temos boje na colUDa de Gilberto Dimcnstein.- Repito
lo. que é :relativamente bem equipada, pudesse dar ao assunto uma que não se nata. de um caso isolado do Acre. Isso ocorre no sul do
completa e convincente solução. A solução dada pela polícia, tanto Pará, em Rondônia. e precisa deixar de ser um estilo de vida a im~
quanto conheço, foi de ter encontrado pessoas que teriam pratica- punic:ladç no BrasiL
do um latrocínio. Quem sOu eu para julgar a polícii.! Entretanto
Em o que tinha a dizer, Sr. ~idente.
este 6 um faro de difíci.l acei.taçio: entrar num hotel e roubar aqueO SR. PRESIDENTE (Cpildo Maldauer) -Concedo a~le quarto, sem que houvesse uma d.imçio. Aquele quarto, eu o lavra ao nobre Senador Júlio Ouripos.
ocupei há. uma semana, p:rcsumo. Isso wnca entrou em minha caO_ SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- Mr. Pronuncia o seguimo
beça.. pois nunca foi satisfatório. O segundo assunto, muitas vezes discurso.)- $r... P:residente. Sr's e SIS. Senadores. a llividade segu.·
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radcn se tem constituído, no mundo inteiro. em uma das mais im- sidade dà manutenção de uma Superintendência de Seguros Privaportantes fontes de financiamento do desenvolvimento das naçi5es.
dos - SUSEP, um 6rgio qne ..iste dentro da estiUlUia do MiDisttrio
No Brasil, porém, o monopólio de fato, que 6 exeroido pelo da Fazenda. mas muito longe do alcance do seu efdivo COillrolo.
É preciso abrir a alividade seguradora pam qne ela possa
Instituto de Resseguros do Brasil, o m.B, se não levou o setor à. estagnação, tem impedido, com certeza. que a alividade seguradora cooviver e interagir com o mundo. Nio é mais possível viver
se desenvolva e cresça ainda mais, no ritmo que s-e-exige de uma__ _ dentro do mundo como se ele oio existísse. O mundo existe~ é
economia que todos qu~s dinâmica, sintonizada C()m a reali- imCnso. e nele estio cootidu t.oçlas as nossas chances de CteSCidade do seu tempo e aberta ao mercado internacional.
mellf.o, de desenvolvimento e de prosperid.a.d.e
Uma economia aberta nlo pode conviver com um modelo
Não podemos mais conviver com a atua.1 zea1idadc do merfechado, impenetrável, quase inlmnspocfvel, como o padrio que cado segurador lnsileiro, um dos mais fechados do mundo, prinainda impera em nosso País, no que diz respeito aos seguros.
cipalmente no momento cm que investimos tantas esperanças oo
É vetdade qne temos de nos·pa=vc< cooJia a fcxça dos imen- sucesso do Mercado Ccmutn do Sul do nooso CO!llinente e, mais
ainda, quando a coomnidade intemacional DOs acena com a possisos oligopólios qne openun no mm:odo IIliUldial de =seguro&.
Mas é verdade também que o medo dos possíveis efeitos bilidade de abertura de associações ainda mais :instigantes e desaque possa causar a oossas empresas a a.çio delet&ia. de evenblais fuadora.s, como a que nos poderá abrir as portas do riquissimo grupoS intemacionais não pode cootinuar servindo de argumento Meteado Comum Europeu, boje ~izado na poderosa Uniio
para um isola~to quase absoluto do Brasil frente ao mercado Europ6ia. Nio oos podemos aproximar e dialogar com essa realidade, carregando o peso morto de um modelo segurador que foi
mundial de seguros.
..
,
E menos ainda quando se pensa que, desde o momento em bom at6 os anos oitenta e que. de lá para cá. pan:ce nJo ter sabido
que entn::u em vigor a oova realidade do MelCOSI.ll. este fechamento acompa}lhar os ventos da história e se enclauSurou eD1 seus feudos.
~preciso rever urgentemente o nosso modelo segmadct-e reespode-se oomprovar danoso, porquanto &meaf'I"'OS O pn'.prio """"""'
do meroado comum dos poíses do Cooe Sul ao pnotendennos inanter crever o papel que deve desempeubar um novo IDstiblto de Resseguros de um Bmsil saudavehneDic aberto ao men:ado muudial.
uma esttutum ultrapassada em um contexto coatem:pcrineo.
Não se põe remendo novo em pano velho.
Um D:lCrC4do mundial a cada dia mais úilerdependente. mais
No que diz respeito aos tesseguros, estamos commdo o ris- complementar c, por issO mesmo. mais coeso e mais sólido. Como
co de querer remendar o tpcido ,nqvq do Mercosul. c;:çm os ~os se isolar em I;Jpl mundo ~ ~ndeute e tio coeso, que quase
velhos do nosso ultrapassado modelo de atividadc: seguradora, diriamos solidário? Como se fosse possível haver espaço para solicom evidentes prejuízos ptra ã·economia naciooal
dariedade nesse mundo dos negócios!._ Esta interdependência nos
Há mais de: cinqüeDla. anos, o Brasil criou o IRB para se de- prop:xcionou a experiência. Um nmndo que acabou de viver a exfender contia a força e a ganância dos grupos internacionais. muito periência da derrocada do mercado mexicano, o esiooro de uma
melhor estruturados que nós e que acumulavam vastíssima expe- represa que ameaçou inundar não somente os mercados latinoriência, adquirida. inclusive, no transcurso de duas gueuas mun- americanos, mas o próprio cont.exto fmaDceiio intêmacionaL
diais, a segunda, como um sínistro de proporções nunca antes visEste nosso mundo se vem tomaDdo a cada dia menor. a
tas na história da humanidade.
cada dia mais interoependentc e. por isso mesmo, não entende, não
Há cinqüenta anos, o mercado segurador no Brasil era ainda aceita, rejeita e não sabe mais negociar com-quem -se isola.
incipiente e, naquele momento, com certeza. justificava-se a cria-Mas a atividade seguradora no Brasil prefere o isolamento.
ção de um órgão governamental com tantos poderes, para nos gaUm iSolamen!O qne nos pode ser falai, pois estamos desplqlorados
rantir a sobrevivência no novo mundo capitalista. que renascia re- pua o convíviO com as demais ec:onbDJ.ias-do ttlllldo. mesmo no que
vigorado do criminoso delírio da aventura nazista alemã.
diz respeito à< realidades dos nossos vizinhos do Cooe SuL pai5<S de
_
Ao longo desses anos todos. o IRS teve um papel da maior im- ~ lflllil.o menos vigorosas e importantes do que a nossa.
portância para o desenvolvimento da alividade segm>don nacicoaL
E plOciso apessar-se o p;ocosso de modemizaçio da alividade
Foi a partir de sua coostituiçãó em 1940 que p.~deram ser criadas e segw>dora bmsileim, dentro dos mesmos ~ qne soobemos
florescer as primeiras <ompaDhias segumdoras de capilal naciooal. Foi estabelrcer para o cootrole da atividade bancária e fmanceim.
graças ao IRB que o setor se fiilllW no& seus primeiros mcmentos e
Não propomos a mera abertura do nosso mercado ás compaque, principalmente a partir dos anos 80, pen:nitiu ao seta." Se -desen- nhias inteniacionais; -algumas delas, é IXflCÍSO que se diga, ostenvolver-se e crescer com grande rapidez. Isto se deu principolmente lando boje um faturamento maior do qu~ o total do volume de prênesses mesmos anos 80, pcxqtie a partir daquCie momento foi abando- mios mundiais arrecadados no BrasiL
nada a prática das larifas únicas, criando oomp«içio qne deaalojou os
Propomos uma abertura que nos permita. recebermos, no
menos compete:Dtes e fortaleceu 05 mais capazes.
Brasil. companhias seguradoras estrangeiras e submete-las ao conCom isto abriu-se uma nova etapa. de dinamismo na bist6ria - trole de nossas aulOridades. Queremos a enlrada do capital estrando seiuro no Brasil e começou-se um processo de oxigenação do geiro e do fim do mooopólio do ressegUro, cOmo Vem sendo exermercado, que prenunciava uma etapa de grande evolu_ção, mas cido na pn\tica pelo IRB.
que, infelizmente, não foi muito além dessas promessas.~ verdade
O Bmsil está boje em condições de dar o seu grande salto
que boje, dez anos depois., nos permitinxx!i uma avaliação muito qualitativo na d.ireção do futuro.
positiva do desenvolvim~nto da atividade segura4or& no Brasi4
E isto se aplica de modo muito espocial à ativldade seguramas deve~ permitir-nos"supor, também, o qu~ o País teria - -dota. pois, nestes últimos cem anos. foi-nos possível acumular
gp.nho se o Instituto de Resseguros do Brasil tives.se sabido acom- uma experiencia muito variada e consttuír
estrutura que é a
paDhar melhor a evolução dos tempos.
. . mais bem capitalizada do MercosuL Experiência e estrutura que
O IRB tem sido um organismo que, nesse periodo, parece poderio suportar perfeitamente -o-desafio da competiçio, na medipreferir ignorar a realidade, pois não soube experÍD:)F:ntar o saudá- da em que dispusermos de efetivos elementm de cootrole que nos
vel agujlhão da competição e se acomodou.
.1 ,
defendam contra as ameaças de dumping e de todos os perigos que
,E preciso repensar-se urgentemente o papeL~ as funções do significa a luta contta as megaempmsas mundiais do setoc. Mas teInstituto de Resseguros do Brasil e, mais que isto,-. própria noces- mos competência e temos instrumentos pam enfrentá-los.

uma
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A altemaliva que nos resta é crescer e evoluir. De outro
modo, !JAo seremos capazes de sobreviver fechados e isolados.
E piOCiso que abramos, pelo menos is res"'gmodoru do
MCICOSUl o mercado brasileiro de seguros, como um passo defmítivo no sentido_de fazer ca:n que a atividado seguradora no Brasil
se transfomle em uma vetdadeira alavanca capAZ de financiar o
nosso desenvolvim.enlO.

Outro assunto me traz à tri.Wna, Sr. Presidente.
"O blrismo é a mais promissora indústria mundiaL Ela é alimentada pelo progresso explosivo das telecomunicações., tem a foxça que está criando a imensa
economia global e vai multiplicaodo e dotando de poder
as suas partes. O turismo 6 o corol6rio mais imediato da
revoluçio das tel.ccormmicações, criando infra.estrutu.Iu
e levantando as economias do Terceiro Mmdo."
·E~ palavras são do Professor Jobn Naisbitt, caiOdDtico
.da Uóivenidade de Cambridge~aurordo livro Paradoxo Global c
um dos mais importaotes analistas das tcnd!nciu futuras da economia mundial
o turismo 6 o primeiro ilem aa j)iiiita-IWIKiial de""~
ul!rnpassando peoóloo, auiOmÓVeis e equipamcutoo ei<U&iooo, com
uma tllCCÍia estimada em trezentoo e quatro bilhõeo de d6lares, em
1993, e um ciovimenlo de quicheotDs milhõeo de viagens.
Computando-se gastos em aviões, hotéis c atividades COll'C-.latas, o turismo deve rnovilnent.~ dois e .meio tri1hões de. dólares,

sem considerarmos os efeitos gemrinativos do setor e sua ~
cussão em diversas áreas da economia.
Além de importante fonte geradora de eml""gos dimtos o
estáveis, o turismo é boje considerado. principalmente nos países
desenvolvidos, como um direíto social do tm.balbador e nio mais
mero privilégio da elite abastada de uma sociedade afluente.

Podemos, igualmente, verificar a relcvAncia ecooômico-social do lllrismo pelo volume de gastos, no disp&ldio global du
economias desenvolvidas: as despesas com turismo- equivalem h
com saúde, alimentos ciu vestuário.
O turismo 6, indubitavelmente. a indúsb.ia do futuro e o setor dinâmico JX'I' excelêocia da economia do século XXI.
Qual a sil.uaçio, a posição relativa e as: perspectivas do Bmsil nessa economia do século XXI?
O BrasiL apesar de dispor de todas aa potencialidades necessárias- para sua inserçio favorável na indústria do pró~ sóculo. infelizmente ainda nio coosubstanciou seu ingresso DO grupl
de países que já usufruem dos benefícios de uma exploraçio racional do turismo, principalmente do turismo intemaciooal..
No ano de 1970, ingressaram oo Brasil cerca de duzentos e
cinqüenla mil turistas estrangeiros. Em 1986, o fluxo de turistas ~
trangeiros atingiu um milhão. noveceotos e trinta e quatro mil, o
que nos indicaria a projoção de uma tendSncia de ingresso de cinco milhões de turistas no ano de 1994.
.
Conforme cálculos elaborados pela Fundaçio Gcb!lio Vargas e publicados na revista Conjwllura Económica de ooblbro de
1994, artigo do Dr. lb Teixeim, o BlllSil poderia dispor atualmeDio
· de uma ~dalnnismo anual de oito bilhões de dó~. ou seja,
aproximadamente o dobro do que o Pais teria obtido entre 1991 e
1994: quatro e meio bilbõeo de dólares.
Quais as causas dessa imensa. brecha entre a receita pct.encial e a receita efetiva do Brasil no setor" de blrismo?
O Brasil poderia se ttaDsformar num grande pólo IIlUD<Üal
de turismo, por dispor de todos os far.m.:s necessários pua Atingir
essa meta: mar, sol, população hospitalein., reansos oanuais
abundantes, inteligência. vontade de trabalhar, dentre outras condições para participar desse mercado dinâmico, em crescente expan-

são, competitivo e com grande divenifiCOÇio de produtoo, que 6 o
men:ado inlmW:iooal de 1mimlo. ·
A principol cauaa deaaa grande po1da de .-la/turismo 6 a
incxi.<t!ncia de uma politica modema, racioaal, CO!liO([IloDie e ..,._
poosjvel para o s«<r de turismo.
Quando noo referimoa a uma poHtica modema o adequada,
temos em vista algo
que nlo mude ao sabor dàs vemo.. e tenha penpectiva e cootinnicJade DO curto, m6dio e Lmso prazo~.
Nio falamoa de meros ''planoo" fomllis, elabondoo p:incipolmente para sm:an exibidol em limpSiiol ou confer&lciu:
Unia polltlca modema para a indúltria do lllriJmo onvolve
um canpromiJio a«io oom. a malidado. a:n que meta efetivu dovem ser cumpridas. numa elt:nrita colaboraçlo aum govemo e iniciativa privada, a fun de que o Bruil possa nio &penal otimizar
sua nmd&fturismo mas. igualmen~ gerar maia emprego~, aummtar investi:mcm.tos e canpetir com auroc pdles destinatúiol dcM
fluxos tudaticol intmnlcionaiJ.
A polltlca lwiltica modema que defODdemol wmp<tmde
uma mais divenificoda oferta de jrOC!utoo IIU!Iticoo, de maio< qualidade. com :maiorM: altem.Wvu, melhoria nu inst•'•çõel, equipamentol,. hothil c infn.-o.trutura, a DlCIIlO'la c:ultOI.
Nio devanoo dooc:mw o cbamado lmÍimO O<XJ16sico, CXIIDO
selo< impcltaDie da oferta de prtÓifOO llllfJtirol, que pode cxxmhJir
para o aJ.UDel1tO dos fmcc llldsúcol ilU:macioaais e. sünuki11HIT'II'lD.
le, callltituir-ae impcltaDie Calor de OODJ<rVaÇio do mei<>-ambieDe.
~ humanos bem .mn.doo. quaijf~ •.oom remuncnçio adequada, dispoodo de inot•l•çõcs • equi-too adequados. COilbibuitlo decUivameme pua inserir o Braiil oo mercado IIU!Iti<o llll1lldiaL
l<tualmmte, o Bruil po1licipa com apenas ..io vúgula l1fa
po< cento nu chegada IDliJldiaU de blrÍJiu. Estamos perdaldo oapaço e participaç.io no actoc em tcm:toa mundiais, ao CODtdrio da
maicxia dos ~ do mmdo, em que o tmilmo vem apresentando
CI"cimento ccmtmte, ao longo dos ált:imo& moa.
.
A situaçio da cidade do Rio deJmeiro DOI dá uma id6ia rosumida doo problemaa do turismo no Bruil: no ano de 1988, chogaram ao Rio de Jauoiro oitocentoo mil turiJtu OllDDFiroo. Em
199~ &penal qualroceotoo mil turistu osllangeiroo ÍDgle~Urunna
quela cidade, apesar de todo o seu CDCIDio e belea, o que repP>
SCI1IOU uma po1da ap:oximada de seila:ntos milhõeo de dólarel
para a economia local.
Em 1987, ~no Bwil um milhJo, noveceutoo o
vinte o nove ·mil turistu; em 1991 ingreslmm aponas um milbilo,
cento e noventa e doiJ mil turistu, equivaleodo a uma queda de
trinta e oilo vú:gula dois _JJO[" cmUo ou uma perda do um bilblo,
cento e cinco milhõeo de dólares.
Sr. Presidente, s... Seoadolel,
Nossu potencialidades turisticao nlo ~m sido adequadamente ut.ilizadu: nosso futebol tetrac-ampelo mundial, nouo
carnaval, nossa cultura, nossas florestal, a beleza natunü do
nosus cidades, nossu praias, nossas senas, 001101 ri01, a ri·
Cll:leza de nossa fauna e flora. o Pantanal mato-groue~~~e, a floresta ani.az.õnica.
Há pooca divulgaçilo doo proãltoo IIU!Iticoo bruiloiroo no
exterior. Aruba investe em p:opaganda externa vinte o cinco milhõeo de dólares po< ano; o lltasil investe aponas oei.o milbl!eaNio podemos peimitir que esaa oiiUaçio de passividade ao
mantenba e o Brasil penevexe em nlo adocar uma política moderna para o turismo. Nosso futuro ecmOmico eati em jogo, em OOIJioo
pctiçio oom outro1 paiseo, que dispõem de pollicu """"""•• o
mciooais para o lmismo.
O Bnsil'vom perdendo bolalhu mas aiDda Dilo perdeu a
guerra por- uma maior puticipaÇio na "inôiatria do funuo".

amo.
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ou tratamentos especiais para o turismo brasileiro.
Ocupamos a lrioona do Senado Federal para lutar por algo
essencial pent o Brasil: uma politica moderna para o turismo, o
que pode ser resumido numa única j>alavtll: RACIONALIDADE.
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ouviram. em novembro passado, os governadores eleitos, acolhendo, de comum ac:on!o com as bancadas estaduais. as emendas que
melboc atendiam ls prioridades estabelecidas nos programas de
governo pelos novos dirigentes dos Estados da Fedetaçio.
Por essa mzlo. parece-nos ainda mais SUipt'CCDdentes os veO inVestimemo que se· fiZer no bJiismo se pagiUi efetivameme tos ao Otçamento feitos pelo M.inistroJosé Serra. Os oortes efetuaem pmzo curto. IDlDl retomo seguro em teimo& tcoDÔmicos e sociais.
dos praticamente alijarnm a participação do Congresso Nacional
O Presidente Fernando Henrique Cardoso certamente deter· do processo de elaboração, ap<ccioçio e aprovaçio do Otçamento
min.al3 aos Ministros das áreas econômica e de blrismo prioridade Geral da Uniio. As emendas apresentadas por parlamentares e
máxima para a imediata implementação de uma poUtica modema e aprovadas pelo Relator do Projeto restringiam-se a cinco bilhões c
racional para o turismo brasileiro.
cento e vintc e dois milhões de reais. Essa cifra. já. pouco expressi-Va desde o inicio se consiclentrmos os mimeros totais do orçameDÉ o meu pensamento.
Muito obrigado.
to, rnluziu-se pam m!seros quinhentos o oitenta e cinco milhões de
O SR. PRESIDENfE (Casildo Maldaner) -Concedo a pa- t<ais, após os cortes realizados pelo Ministro do Planejamento,
com bule em critérios pouco compn:ensiveis, até o momenro.
lavra ap nobre Senador Joio França.
O SR. JOÃO FRANÇA. (PP-RR. Pronuncia o seguinte disA título de exemplo, pennitam.-me citar' aqui o que ocormJ
curso.}- ~r. Presidente, S~s e Srs. Sena.d.ores, em fms de jaDciro em meu Estado. Das cento e seis emendas propoitas pelos repredeste i.no, os representant('ls do povo nas duas Casas do Congresso sentantes de Roraima oo Coogn::sso Nacional. apenas cinco nlo
Nacional viram, com surpresa e indignaçio, noventa e cinco per forani vetadas: a referente à. infra-estru.tura urbana na Vila Pacaraicenro das cinco mil e seiscentas emendas ao Orçamento da Uniio ma, em Boa Vista;< referente à construçiio de eiJI"'PP"os alfande..
para 1995 apresentadas e aprovadas pelo Poder Legislativo setem gários nos Municfpios de Pacanüma e Bcmftm.: a referente à conscortadas pelo Ministro do Planejamento, José Sena.
'
truçio de espaços para mia.xmpresas DOO citados municipios; a
Desde então, nio pararam de se fazer ouvir nas tribunas do referente i COI!StiUçio e ampliaçilo do sistema de abastecimento de
Senado Federal e da Câmara doo Deputados manifestações de pro- água no Estado e. fmalmente. a emenda refcrenle a saneamento
testo contra esse ato ubiuúio e autoritário que se constituiu mm búico em pequenas loca.Iidades do Estado.
profundo desrespeito ao Conpsso NacionaL
Todas as emendas referentes a infi:a-estrubJra de saneamenEssa atitude causa espanto ainda maior por ter sido &dotada to búico na capital- e foram virias- receberam o veto do Minispor um Ministro que, antes de ocupar as atuais fimçõcs. exerceu tro Jos6 Sem.. A única emenda referente a saneamento que nio foi
mandato parlamentar, estando, portanto, familiarizado com a priti- vetada beneficia ape.nas pequenas ]ocaljdades do Estado. Trata-se
ca que permite aos membros do Poder Legislativo atuar no proces- de uma· decWTo no núnimo arbitrária e reveladora ile um gnmde
desconhecimento da realidade do Estado, pois é evidente que os
so orçamentário em favor dos Estados que aqui rep:esentam.
Sx's e Srs. Senadores, todos sabemos nruito bem que, em problemas de uma capital como Boa Vista sio muito mais gm.ves e
qualquer democracia reptcsentativa. o trabalho de discussio e atingem a um número nruito maioc de peasoas, devendo portanto
aprovação do Otçomento de um pais é tarefa da maior responsabi- 5er considmdos priori<ários.
lidade atriblida aos representan1es do povo.
_
_
_
A. priorizaçio da destinação de vexbas para a capital tem sua
Redigir emendas ao Otçameuto da União é um direito legi- razio de ser, Senhoras e Senboreo Senadores. Boa VISta sofml não
timo, é uma prerrogativa e ~ uma obrigação dos parlamentares. só todas as con:seqil~ncias da política. de incentivos A cn1.Iada de
justamente em nome dos interesses dos eleitores que os levaram migrantes implanlada na Amazônia, desde a década de setenta,
pelo voto à Câmar.l dos Deputados ou ao Senado Federal.
mas também as decorrentes do fenômeno do garimpo em Ronima,
O Orçamento da União oferece aos deputados e senadores entre 1985 e 1990. Em um Estado cuja densidade demogtáflC8 é
uma das únicas oportunidades de intervenção no planejamento e de apenas 0,96 pessoas por quilllmetro quadrado. o Municipio de
na execução de obras públicas. Apesar de seu cariter eminente- Boa Vista, com uma área de pouoo mais de quarenta e quatro mil
mente autorizativo, as emendas dos coo.gressistas refletem as ne- quila-tros, é o que aJ?=OD!a maior densidade populaciooaL cbocessidades prementes das populações, nos diversos estados, regiõgando a 3.22 habitantes por quüômetro Cj!lll<lndo.
es e municípios de nosso vasto País.
Dos cerca de duzentos c vinte c oito mil habitantes do
Não se pode condenar o poda!IIOiltar por pretender agir Estado, mais de cinqtlcnra e cinco tM'f cento moram em Boa
como um canal das mais legítimas n::ivindicações das nossas popu- Vista. Além da natural migração da população do campo para a
lações. sobretudo das mais careD1es que convivem d.iutumam.ente cidade, atra!da pelas melhores condições de vida existentes nos
com a dura realidade social e econômica. do Bmsil. realidade essa grandes centros, Boa Vista também recebeu um grande continque as impede de ter acesso à educação, à saúde, à alimentação, ao gente de garimpeiros, no fmal da d6ca.da de oitenta. Boa. parte
saneamento básico, a condições dignas de vida a que todo cidadão dessa populaçio acabou por radicar-se nos bairros perif'ricos
deste País deveria ter direito.
da capital, tornando-a uma cidade com grande concentraçio urDe forma inespetada e drástica, achou-se o Ministro no di- bana, sem condições adequadas para abrigar a população excereito de praticamente refazer o Orçamenro, cortando, sem maiotes dente que tee:Cbeu.
explicações, a quase totalidade das emendas que foram elaboradas,
As conseqü&.cias mais graves dessa cancentra.çlo na CapidisaJtidas, negcx::iadas pelos parl.ameo.tares. como se as mesmas ti- tal de oerca de cinqüenta e cinco pur cento da popolação que vive
vessem sido fruto apenas de interesses secundários e sem nenhuma no Estado se fazem sentir principalmente sobre o meio ambiente.
importância.
No Estado de Roraima, os problemas ambientais mais sérios conTodos sabemos que a realidade é bem diferente. As emen- centram-se na área utbaDa de Boa VISta, quer pela sua amplitude,
das por nós apresentadas foram objeto de longa anllise e de crite- quer pelo grande número de pessoas que se alojam na periferia da
riosa seleção no âmbito das duas Casas do Congresso Naciooal cidade. O lançamento de esgotos in mtwa nos igarap6s e rios ~ a
Cônscios das responsabilidades do Poder LegislatiVo para com. os ameaça maior. Além doo riscos 1 saúde pública, a falta de saneadestinos do País, os membros da Comissão Mista de Otçamento mento básico já. comprometeu áreas de praia e vem fazendo com
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zônia, tio difundida pelos antigos govemos militams

pant escamotear a pressão social nos grandes centros urbanos do sul do
país.
Com base em recente estudo do Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento Urbe..no de Cuiabá. revela este peri6dico que "A
Capital de Mato Grosso possuía, oo ano passado, 476987 habitantes. Para 95, a previsio era de que esse número atingiSse cerca de
500 mil habitantes e, no ano 2.000, 700 mil habitantes. Um número assustador para uma cidade que sofre com problemas b!sicos
como Cuiabtí. Comparado ao crcsci.mcoto nacional, na d6cada de
Segundo o Ministro, o Govemo quer privilegiar as rodo-- 80, enquanto a população brasileira crcsccu 2.S% ao ano, a popuvias, feJIOVias, pontes, portos-e ac:roportós, gtandes obras necessá- lação mato-grossense cresceu. em média. 6.6%.
rias ao desenvolvimento regional, evitando a destinaçã.o de dinheiAinda na década de 80, o déficit habitacional de CUiabá era
de 2.284 pessoas. Hoje, o déficit é de 130 mil unidades habitacioro para projetas "em nível municipal".
Lamento profundamente que o Ministério do Planejamento nais em todo o Estado. Oliabó. convive ab.lalmente com o surgitellha eretuado cortes que vão -prejudicar obras de drenagem. infra- mento de favelas e invasões como em qualquer metrópole do pais.
estrutura urbana. e saneamento básico na capital de meu Estado. O grande problema é que a maioria dos migranles que aqui chegaEss8S" obrils não slo novas. Senhoras e Sellhores Senadores. A ram. e chegam a~ boje, sio pessoas de ba.bta ~oda que nio têm
maioria delas,localiudas em áreas end~mkas da periferia da capi- muitas opções de trabalho e mom.dia.
tal. já se ellCODl.Ia em andamento. Existem diversos projelos de exA capital maiO-grossense é uma cidade formada. em grande
pansão de rede. de construção de adutoras, de resiiVaiórios, de es- parte (60%). por mígil!Dtes oriundos de todos os canloo do pais.
tações de tratamento e tantas outms de vital importância-paià a po.. - Migrantes primeiramente atraídos pela m.ineraçio, que vieram sepu.Iação do Estado que tenho a houra de representar nesta Casa.
guindo os pioneiros nordestinos, mineiros e goianos. O fluxo de
Sei muito bem que a maioria das Senhoras c Senhores par- migração se acentuou cada vez mais, incentivado pelos programas
lamcntan:s aqui ~sentes tem os mesmos motivos que eu para ma- de desenvolvimento criados ua regiio Centro Oeste e na Amazô..
nifestar seu descontentameD.to e p:xleria enumerar tantos cortes em .D.Ül. A maioria desses m.ignmtes se fixaram em Cuiabá devido a
seus Estados quantos os que acabei de mencionar com relaçio a grande oferta de emprego, que mesmo que provisttia era melhor
Roraima. Sei também que está em nossas mãos exigir- i justifica- que no interior do Estado.
·
ção dos crit&ios utilizados para defmir os cortes efetuados no OrA migração iniciada na década de 70. trou~e para Mato
Grosso cerca de 300 mil pessoas até 1980. Desse !Dtal, 40 mil ÍlCilçameDlo.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o Congresso Nacional ram em Cuíab!. A populaçi<n:uíaball& que era de 210 mil habitannão pode abdicar de suas funções e de sua responsabilidade, não tes em 1970. passou a 372 mil em 1980. Nessa época. a taxa mépode abrir mio de suas pnoll'Ogativas de delibenr sobre o Orça- dia de crescim~nto anual ficou em 7,76%. A população cresceu
memo Geral da Uniio e coo.irolar sua cxeruçiO. Está cm--nossas 90,13 e a migração 156%. Os migra.D.tes oriundos da zona urbana
mãos exigir que o GovernO respeite as decisões do Poder Legisla- perfaziam um total de 64,73% e da zona rum!, 35,27%. Um númetiVo e recomponha, cm negociações com os governos e as repte- ro inimãginável pua uma cidade que em 78 anos- de 1872 a 1950
sentaçõcs parlamentares dos Estados, VCibas que foram sacrifica- - regíst:cu um crescimento de apenas 20.217 pessoas.
das em função dos cortes no Orçamento determ.inadas unilateralE enorme o esforço que a classe politica precisa envidar
mente pelo Ministi'o do Planejamento, para que obras consideradas para eottigir os problemas de nossa eterna capital, cantada e soprioritárias peJos diferentes Estados da Fcdt:ração não fiquem pa- nhada em versos do saudoso peta cuiabano Silva F~ire c embalaralisadas.
da nas cantigas do rururu e siriri.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Ati em respeito aos seUs 276 anos de funda.çio, Cuiabá meO SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT. Pronuncia o se- rece este esforço conjlnto de seus teprcsentantes políticos e da
guinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. SeDadores, ao com- participação total de sua populaçio para superar a situação de espletar 276 anos, neste pr6Xi.mo sábado, 8 de abril, a capital de meu trangulamento a que está sendo exposta hoje.
Estado, Cuiabá, chama. a atenção de todos nós homens públicos
Devemos todos participar ativamente e contribuir com a
preocupados com o bem estar getal da pcip.dação e pela correta gestão pública. para proporcionar a Cuiabá um D.OVO estágio de
aplicação dos recursos públicos.
qualida<le de vida. conigíndo exros e pnopamndo-a para comemoAntes de tudo, desejo manifestar meus cwdprimentos a toda rar seu tricentenário em bases sociais mais-justas e melhor distripop.dação cuia'bma que há quase três séculos mani.Sm vibrante a buição de riqueza.
vida em nossa capital, contando neste esforço e dedicação com a SR. PRESIDENTE (Casíldo Maldaner)- Concedo a palacontribuição dos btasileiros que para IA se transferiram nas três úlvra ao nobre Senador Romeu TumL
timas décadas.
O SR. ROMEU TUMA (PL-SP. Pronuncia o seguínre dísÉ exatamente este cxescimento desordenado um de seus c:Urso.) - Sr. Presidenle, Sr's e St>. Senadoo:s. sábado passado tiprincipais problemas bó.sicos. exigindo empenho de seus gover- vemos a oportunidade de ler. na imprensa. uma reportagem sobre a
nantes em buscar sobJções que ameDizem o sofrimento, principal- punição de alguns operad<m:s inescrupu1osos da Boba de M.,..,.
meote da população de baixa renda que superlota a periferia. .São oori<rs e fo"uJuros. A no6cía. publicada na edição de 1•. de abril do
inevitáveis Problemas de deficiência no atendimento ts necessida- Jornal da Tarde e O Estado de SOO Paulo, informava que a susdes básicas de moradia, saneamento, transporte, saúde, educação e pensão das atividades de 30 opemd.om: especiais per at~ 21 meses
segurança pública.
havia sido •a maicr ofensiva co111Ta irregularidades no mercado
Um de nossos mais importantes jamais, o Diário de Cuia· financeiro j.í feita no Brasil".
bá, acaba de publicar teportagem onde rettata nossa atual siwaçio,
Causa-nos espécie, Senhor Presidente,- em se lratando do
fruto do estimulo da própria politica oficial de OQJpação da Amamercado fmanceiro brasileiro, em cuja história temota e recente

que futuros mananciais de abastecimento público de água fiquem
cada vez ma.is distantes do consumida".
Por todas essas razões, um terço das emendas ao ~to
apresentadas por rep11'5CD.tantcs do Estado de Roraima destinavam
recursos à capitaL contemplando obras de infra--estrutura de saneamento- básico, de ampliação do sistema de esgotamento sanitário,
do sistemo. de abastecimento de água. de drenagem de igara~ e
canais, de construção de hospitais, de infra-estrutura urbana. enrre
outras. Praticamente todas foram vetadas, exceto a referente à infra-estrutnra urbana na Vila Pacaraima.
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tantas falcatruas têm sido cometidas por parte de especuladores desonestos, - que a punição administrativa cominada pela própria
Bolsa de Mercadorias e Futuro, a qual prevê um máximo de 21
meses de suspensão para os operadores em falt.a. seja. coosidemda

a maior ofensiva contl"a irregularidades no mercado financeiro
já feita no Brasil. CertameD1e essa não é a primeira vez- e. infelizmente, não será a úhima- em que as bolsas tnsileiru freqOentam as
páginas da imptcnsa. poc COilla das manobras fraudulcmas de alguns
investidores espertalhões que dão golpes miliooárias e que, cem a gar.mtia da impmidade, lesam o polrimt>oio de oorros investidores,
quando Dilo se tm!Jl. p<l< VellCS, do l""j.dlD infligido a milhares de pcqueiJOS poupado<os oom aplic:ações oo morcado de ações.
Aliás, aproveitamos o ensejo pua fazer a seguiute indagação: como desenvolver, no Brasil. um mercado fllllllCCiro popular, - a exemplo do que OCCJtTe nos países desenvolvidos, onde

qualqUer cidadio COIDllm possui algumas economias investidas em
ações, - se nossas bolsas são seguidamente abaladas por escinda-

los, que, ao pen:nanccerem impunes, relegam-nas ao descddito?
Em telaçio ao preSente fato, que nos incitou a proferir este
breve discurso, o Jornal da Tartk e O Estado de São Paulo d6.-nos
ciência de que a maior parte das punições foi motivada pela itmgularidade chamada, no jargão do men:ado fiiWlceiro, repàsse de
ficha. Segundo a reportagem, denominam-se de repasse de ficho
dois tipos ilegais de operação. Na primeim, qw:imam-sc algumas
etapas no tntmite DOl'll18l de uma ordem operacional com o inmito
de furtar-se ao pagamento de taxas devidas, no caso, à Bol.ta de
Mercadorias e Futuros. Na segunda, um operador entra em COO··
luio com um funcionáriO de uma cotretora com o objetivo de prejudicar detemrinado cliente ~ conetont, levando-o a pagar um
preço maior pela oompra de papáis. O lucro resui!JÍilte da manobra
é, então, dividido entre os dois malandros.
Ora, Senhor Presidente, devemos louvar a iniciativa da
Bolsa de Mercadorias e FuniTo~- no sentido de punir cOm sanÇões
administra.livas os operu!aes desonestos. EntretantO, julgamos
que as medidas tomadas são insuficientes.
Não queremOs prejulgar uma ocorrência. de que tomamos:
conhecimento apenas pelos jamais, sem estaimós a-patôas minú·
cias. Todavia, sup:mdo-se que as informações publicadas pelo
Jornal da Tarde e O &tado de São Paulo sejam exa~ parecenos que bá um crii:D.e-envolVido no caso, pois pessoas foram prejldicadas pelas operações fnludulentas: seja a pessoa jltidica Bol.ra
de Mercadorias e Futuros, seja os clientes lesados. A esse respeito. o famoSo artigo" 171 do Código Penal defme o crime de Estellonato como "obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, cm
prejuízo alheio, induzindo oo mantendo alguém em cno, modiante
artifício, ardil. ou qualquer outro meio frauÇuiento."
Portanto, exortamos a Bolsa de MerctJdorias e Futuros,
bem como as demais instituições do mercado flJlJUl.Ceiro. a que, em
exemplos como esses, além de promov~m ~ administrativas contra os profissionais julgados culpados por in'egularidadcs,
também acionem o Minislirio Ptíblico, que é o 6lglo competente
para propor, junlo i. Justiça. a devida açio penal. No presente
caso, nós mesmos tomaremos essa iniciativa.

Lembramos às instituições fmanceims que ninguém pode se
furtar à jurisdição da Justiça. Se há suspeita de crime, a Justiça
deve ser provocada, sendo o Minislitio Público a auroridadc competente para tal. Lembramos igualmente que a puniçio administrada.pela Bolsa de Mercadorias e Futuros aos operadol:es culpados, segundo a referida reportagem, ateve-se. na sua pena mhim.a,
a 21 meses de suspensão do r<einlo do pi<gio, podendo os punidos, conbldo, operar como clientes ou b:abalhar na mesa de operações de uma corretora. Enquanto isso, a pena prevista para o crimede estelionato é a lfrecluaiio, de uma cinco anos, e muiJalf.
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Sejamos, pois, vigilantes, Senhor Presidente, Seahoras e
Senhores Senadores, para que o Brasil. um dia. deixe de m~
a infame denominação de país da impunidade, onde apenas o cidadio pobre paga por seus en'OS, ao mesmo tempo em que auiste
ao ínfra.tor de colariDbo branco escapar ileso, satisfeito e soaidcn.te, de todos os crimes cometidos.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner)- Concedo a pulavra ao nob<e Senador Joel de Hollanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Prommcia o soguintfl d.isa.nso.) - Sr. Presidell1e, Srls e Srs. Se~. ocupo
_ .hoje a tribuna desta magna Casa com indisfarç'-vel orgulho pernambucano pam assinalar em exlraOI'dinAria alegria e,)lsta emoçlo
o transc:UI'SO ainda reo:ote do 76'- aniversário de fundaçlo do matutino Jornal do Commércio, do Rocife, 6rgão que sem nenhuma
dúvida est.6. na linha de frente dos principais veículos de comunicação da Imprensa nordestina e brasileiia.
Esse registro de reconhecimento e testemunho- ainda que
versando no mais integral espírito de exaltação gemJína, certamente que apeDU referenda o sentimento geral de centenas de milhares
de cid.a.dios que têm nesse jornal nio apenas a fonte de excelente
infounoçio e porta voz competente du aspirações coletivas da sociedade. Mas tambhm. e principalmente o instrumento ideal de uma
louvivel missio civ:ilizadom, cujo processo iniciado pelas mias do
pionerismo que foi sem dávida "o traço todo da vida" no jomalista
e homem de empl<Sil F. Pessoa de Queiroz, impõo-oe. mais ainda
agom. na progressista e p<OVodcn administraçio do Grupo !lanp<oço, se- do Sistema Janal do Commercio de Chnnni"'Çin. tendo à
!"rente a flglll'll admilúvel e ti!ânica do emp«S4rio J~ Cluloo Paes
Mcodoo;a oomo pomdigma de um IIllbolbo gigantesco e incess.,.e
em fava< doo geuulnoo intcRslies de Pernambuco e do Nordeste.
É de tal modo abrangente e vemz esse empenho-que o povo

pe:mã.Inbucano acompanha e apóia em confianÇa e com aplausos a
luta diuturna do jornal que a cada edição 6 oomo um novo capitulo
pum:ante e histórico dessa cruzada. O desdobrunenlo lúcido de
uma tD.jet6ria que é tarefa ao mesmo tempo intnmsigente e apostólica em busca da verdade dos fatos, da dignificação da oo~cia.
da probidade da infoonação. Thdo, em fava< da libe<dade de ""~""'"
sio. da oonsci&lcia aiti<:a dcvafadas à inleqrelaçio <Xllrela da n:alidade do nosso lcmpo oom vistas aO bem-estar da sociedade.
A exaçio dessa performance e a excelência dos êxitos conquistados, devem·se, em grande parte, à melhoria dos progressos
tknicos, graçaS a permanénles inovações no processo produtivo.
men::ê da modem.ização de sistemas e componentes infonnatizados
c de última geração. Eot:retanto, devem-se ainda à reconhecida capacidade da equipe de profiSSionais do jomalismo que, aluando
coosentaneamen.tc com a editoria-geral, ~ verdadeiramente a mzio
de ser e o sustentáculo da i.nconl.estável e cada vez m.ais crescente
credibilidade que desfruta o Jornal do Commeicio no seio <Ia opinião pdblica.
É pertinente e de toda justiça rossaltar que o lugar do cimo
em que se encontra o JC tem a marca humana e a digital do espírito empt<'Cndedor do extraonlinário Hder empn:sarial que é Joio
Carlos Paes Mendonça. A ele e sua equipe de denodados devemos
a I<CUperaçio desse patrimônio cultural do povo noolestino. Que
eDCODlmrlm de fogo morto. Foram ele e o seu grupo os respms{veis por um ániuo trabalho de teesttublraçio, onde o idealismo,
persevenmça e oompet€ncia se conjlgaram. e detcnninatam a :realidade gratificanr.e em que o ua.dicional órgão de imprensa da rua
lmpendor Pedro ll se tnonsfO!DlOU: um dos gigantes brasileiros da
infounação, líder absoluto de cirrulaçio no NO!deste e um dos

doze maio<es jornais do país. E é o pnlprio cditcr-geral- sertauojo que saiu da aridez telúrica do Pajeú pa.ra se transformar em um
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-Projeto de Lei da Climara n' 67, de 1993 (n' 2.657/92, na
dos mais completos homens de im~nsa da mídia bmsileira quem :reconhece c proclama: um bom jornal se faz COJD equipe e Casa de origem), que dá nova redaçào ao art. 196 da Lei n' 5.869,
equipamentos. Mas sem o apoio e a confiança integral da din:çio de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil;
- Projeto de Lei da Câmara n' 83, de 1993 (n' 2.860/92, na
nio teria Sido possível alcançar a liderança e o conceito que o ma~
Casa de origem), que dá nova redação ao art. 257 da Lei~ 5.869,
tu tiDO aniversariante boje desfruta".
Apoio e conf:umça. sem-- dúvida, que se eo.coo.tram. aga"a de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil;
mais do que mmca, compartilhados pela absoluta profmmcialidade
ProjeiO de Lei da Câmara n' 101, de 1991 (n' 475191, na
dos leitoms, anuoc:iantes e colabcndores. Uma imensa legilo que
&dotou o JC como parceiro iiU iei:ViDdicações. propostas, conquis- Casa de origem), que dá nova ~o ao art. 38 do C6dlgo de
p.....,....clvll:e
tas, vitórias e llllSelos de progresso e desenvolvimento.
ProjeiO de Lei da Câmara n' 214, de 1993 (n' 2523/92, na
Nlo há dllvida de que o jomalismo dos novos tempos mu- Casa de origem), que altera a redação do art. 38 do Código de
doo. O direito 1 infonnaçio assumiu amplitude e profundidade Proc:aoo Clvll.
vertiginosas. Um veiculo de comunicaçio de massa é emp«endiOs projet.os via ao Arquivo.
mento de c.ara.c:te:dsticas muito especiais e;- Da maioria das vezes.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - Na preseole
de alía fnqu&.cia mutante. A illlpl'e11Sél mudoo e vem mudando sessio terminou o prazo para apresenuaçio de emendas ao Projeto
nio só o caráter.de sua linguagem específJ.Ca mas aS relações entre de Resoluçio n' 39, de 1995, de auloria do Senador Pedro Simon,
a DOifcia;a infOIDlAÇio e o público. E a cODCOII'ência saudável en- que dbpõe sobre o Quadro de Detalhamento da Despesa e Exetre a imagem e a palavm, que 6 tio antiga quanto o mundo. Mas o cução Orçamentária do Senado Federal.
que nJo muda é a es~ncia do jomalismo., que deve ser ~ o
Ao projeto não foram oferecidas. emendas.
compromisso inalienAvel com a verdade dos fatos. E, lembrar os
A matéria será remetida ao Grupo de Trabalho para a modavanços tecnológicos c cibernéticas dos meios de comunicàçio, o
reinado da palavta certameJJlc que petmaneced inexpuguável eu- en:tizaçio administn.tiva do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - Na presente
quanto durar a dignidade espiritual do homem. Por isso, os que fazem o Jomal do Commereio vêm exercendo magistralmente esse sessio terminou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto
fomlidbel e generoso humanismo. que asSim pode ser coosidera- de Resoluçio n' 40, de 1995, de auloria de Senador Pedro Simon,
que Institui a Prowradoria Parlamentar do Senado Federal
do diante de sua indiscudvel e meritória açio civilizadora.
Ao projelO nio foram oferecidas emendas.
Creio ser inipem.tivo destacar que nesse espaço de mais de
A maléria será despad!ada A Comissão TelllJl<lliria criada
tr& quartos de s6culo esse jornal pernambucano jamais deixou de através lia Requerimento r/l201~ de 1995, destinada a elaborar e
se engajar e participar por im.eiro e acima de quaisquerconveniên- apresentar projeto de resolução refonnando o Regimento Interno.
cii.s e ciri:unslâncias na defesa intransigível das causas e dos projeO SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - Na presente
tos destinados a favorecer a região nordestina. Essa poStura. exercida sem imediatismos oU-pirotecnia, cada vez mais rob.lstcce seu ~sio terminoo o prazo para aprescillação das 5egiiiiites matérias:
compromjsso solidirio tantas veZes ra-tificado através de campaProjeiO de Lei da Câmara n' 11, de 1995 (n' 1.371191, na
nhas memoiáveiS; cOmo 6 õ caso do fórum permanente Pemam.bu- Casa de origem), que veda a concessão de finaneiamento a ser·
co em Primeiro Lugar, para citar um s6 CJiemplo. De modo que vidorcs e funcionários p6bBcos para aquisição de bens partinão será demais ressaltar essa patteria nitidamente pãrticipàtiva. cuiiU'C!I;
Tanto que, agcn. como nos primeiros dias, jainais deixou de a:am- ProjeiO de Lei da Câmara ri' 20, de 1994 (n' 204191. na
prir sua destinação de tribuna aberta ao povo. Mesmo quando este, Casa de origem), que revoga o 1111. 4" da Lei n' 2Al0, de 29 de
premido ou maltmlado por injJStiças e desesperanças, coosidera-se j1111c:iro de 1955, que proiõe a importação de automóveis e bar·
derrotado. Porque sua missão maior de todas parece ser mesmo a cos de passeio de l~U:o; e
de prover e defender , com independência e responsabilidade, os
- ProjeiOdeleí da Câmaran' 183, de 1993 (n' 1.370191. na
Casa de origem), que dá nova redação- ao art. -14 da Lei n"'
valores mais altos e o futuro da gente DOidestina e pemambucana.
Associando-me prazerosamcote a essa tradição e a esse es- 8.177, de 14 de março de 1991, que estabelece regras para a depfriiO - Senha< Presidente, Senhoras e SenhOICS Senadores siDCiexaçio da economia e dá outras providências.
Os projetos não receberam emendas.
transmito, agora, desta. tnõuna, aos que fa:zem o Jomal do ComAs matérias seolo incluidas em Otdem do Dia, oportunamercio, do Recife, o testemunho de júbilo e de aplauso. E o meu
orgulho. Scntiinentos que. tenho certeza. são também de todo mente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldancr)- Nada mais hapovo pernambucano.
vendo a tratar, a Presid&lcia vai encenar os trabaJhos. designando
Muito obrigado!
para a sessão ordinária de amanbi, às 9h, a seguinte
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) -~A Presid!ncia
comunica ao Plenário que, 'UJDa vez fmdo o prazo fiXado no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, sem i.ntetpOSiçio de
xeanso ali previsto, determinou o arquivamento defmitivo das seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Climara n' 16, de 1995 (n' 1.637191, na
Casa de origem), que dispõe sobre a concessão do úlldo de utilidade píblica federal, remanejando a legislação vigente;

ORDEM DO DIA
Não fomm. agendadas matérias para a Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner)- Está encenada
a sesslo.
( LevanJa~se a sessão às I 8h23min.)
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Ata da 3@ Sessão, em 07 de abril de 1995
lll Sessão Legislaliva Ordinária, da 5()1 Legislatufa
Presidência dos Srs. José Sarney e Odacir Soares
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Bencdila da Silva- Beni VOJU - BernardÓ Calnl- Carlos PattQcinio - Casildo Maldan«- Cootinho
Jorge - EdUon LoW:o - EduardO Supücy '- Elcio Alvuos . Emflit. Femandes - Epitácio Cafeteira - Emandes ADiorim EaperidiJo Amin - Fernando Bezetn - Flaviano Melo - Fmnoeüno Perein - Freitas Neto - Geraldo Melo - Genon Cam&ta
- Gilberto Mim1da - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - .
Hwnbertp I:.ucena - Jris Rez.ondo - Jador Barbalho - 1effenon
Perei - 1oio Fnuica - 1oio Rocha - lonas PiDbeiro - Josapbat
Marinho - José Agripino - Jos6 Alves - José Anuda - JOS<!i
Bimco -José Outra -José Fogaça -Josélp1cio -Jos6 Sar-_
ney - Jüüo Campos - Lauro Campcs - Leomar Quinla>lilha L11cio AlciDtara - Luiz Alberto de Oliveira.,.. Marina SilvaMarluce Pinto - Nabor 1tlnioc- Ney Suas~ - Odacir Soarea
- Onofre Quinan- Osmar Dias -·Pedro Simon- Ramez Tobet
- Roberto Requiio - Romero Juca - Ronaldo C. Lima- S6rgio
Mochado-Valmir~lo- Vi!sonKleinubing.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Souoa)- A 1i&ta do prea«1ça acuaa o comporecimemo do 59 Sn. SenacloreL Havoado mimero R~gimoWI, declaro aberta a seuio.
Sob a proteçio do Deus, iniciamos noasoó ttabalboa.

O Sr. 1• SeeretJrio em exerefcio, Senado< Nabor .hlmor,
peooedoli i leitura do Expediente.
·,

o

É lido o segninle .

. EXPEDIENTE
OFÍCIOS
DO SR. I!' SECRETitRJO DA c.iMARA DOS DEPUTADOS ENCAMINHANDO À REVISÃO DO SENADO AUTÓGRAFO DOS SEGUINTES PROJEIOS:

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"46,DE 1!195
.
(N"233195,uaCaade0rjaem)
Do iitiçialiva do l'resideJn da República

Flua muunençio doo- e m . . - e
de natureza apcdll e du faaçia ele dlreçilo, elidia
ou
que aoeacioD e di oa- prooi-

_.......,lo

deadu.
O~Nacianaldoereta:

.

.'. '.

..

..

.

· ANEXOJ

REMUNERAÇÃO DOS CAROOSl!MCoMiSSÃO
DAS-101.4, DAS-102.4, DAS-101.5, DAS-102.5, DAS-101.6

.

Art. 1• A rt!!I11W'IÇI<> total doo cargoa em cesniulo do
Grupo-Direçio e Asoo11aaD1omD Superiorea- DAS, niveu DAS-

101.6. DAS-102.6, DAS-101.5, DAS-102.5, DAS-101.4 o DAS102.4,. doo cargoa do n&bmiZ& ~- aalvo oquolol cujo tilular
tem pmmgalivu, vantapna e diroiloo equivalemos 1101 do MiDiotro do Estado, puaa a oor a comtante do Anmo I deitá lei.
AD- 2' o osvidor ocupa!f8 do.,.,., efotivo o u - P«-

na Adminiotraçlo Püblica Fedoral clima aJ iDdirota. ÍIMIIIÍdo lllllcup a"'" 110 ,.,(ore o llÚJO &lllori:r,"'" optar p e l a mç1o do KU c:::IIF efdivo as empego 1 • ,..,,;e, pero!lbeá. peJo

-

exerácio do cugo em o:misslo ou de natureza especial. a dtulo
do porcela variáveL valor cquivalenle A dif<l'CDÇ& emre a J:l:tlllln&Iaçio toeebida em seu 6<gio oo Clllidade do origem e '· ,.,.,.,__
çio total do cugo em comisdo oo do nalu1eD eapocial q~e eo<«c:e.
§ 1• p.,. fJlll do cüculo da pamola variivela que se tefere
este artigo,. será cOnsiderada como l'CIDilDeDÇio do cargo efd.ivo
oo e - pem!lli1Cilte a dofmida no inciso m do 11r1-1• da Lei ri'
8J!52. do 4 do fevereiro do 1994.
§ '1!' O servidor .: que se refere este artiso podoli opllr po<
receber, pelo eserácio do cugo em COIIIÍliÃO oo do natureza especial, pat\:ela variável em valor igJ1a1 a 25% da l'CIIlliJICraÇi total
do carso oo funçio, obedocidos os limiles fuadoo pela Lei ri'
8.852. do4do fevereiro do 1994.
§ 3" A paroela a ser incorporada. nos tom101 da legislaçio
específica, :mlaliva aos cargos a que se refere o artigo anterior.
seli calculada sobre o valor da parcela variivol fiXado no parigrafo anterior.
Art. 3" O vencimento dOs cargos om comisslo do GrupoDireç1o o A.s..5ommento superiores- DAS, nivou DAs-101.3,
DAS-102.3; DÀS'-101.2, DAS-102.2; DAS-10!.1 e DAS-102.!,
mailti&ô 01· reipo(:livos pcroemuaia' do repl'COéntaçio e fltcres do
Gtatif~ do Atividado pol" Do IIOÚlpenlio do FunÇio, jlossa a ser
·
·
0 cóóSIÍnte do Anéxó n delta lei.
MA' O vencimento das F~ GratiflCOdaa - FG, criadas pelo'ort.. '26 da Lei n'!'8.216;.do 13 do 130110 do 1991, e das
'GtalifiCaÇões do Repi<sent&Çio- GR. da I'RISid&lcià da Rcpolblica
e dos 6tgios que a inlegmm. mantidos os rospocti.vos fltO<Co do
Gratifa:açio do Atividado po< Desomponbo do FwJçlO, passa a ser
o coostante do Anoso m desta lei.
Paligrafo tlnioo. A dosipçid para eserácle das~ .
Gratificadas - FG, do que trata este artiso. recaid. exclusivamente, em servida-ocupante do CUgo efetívotegido pelÁ·Lei ri" 8.1!2,
do 11 do dezembro do 1990.
·
Art. SI A tabela ronstentc do 'Ailexo X a que se refe~e o .rt.
11 da Lei ri' 8.460, do 17 de setembro do 1992. fica altmda do
cooformidade com o Anexo W desta lei.
Art. 6' o Anoso m l Medida Proviséria ri' 941, do 16 do
março do 1995, passa a vigcjrái na'rOrm.: do Anoso V delta lei.
Art. 7" Esta lei entra_ ~m ,vigoc na data do sua publicaçio,
com efeitos fU!aliUiros a psrtirdo l•do tnaiÇO do 1995.

E DAS-1oz:6E bos CAROOS DE.NA'I'ilREzA ESPECIAL

. Deuomlnasio ou Simbolo

RCI!!!!!!!!!'l!Ç Total em R§

DAS-101.5 e 102.5

3.800.00
5.200,00

DAS-101.5 e 102.6

6.000,00

DAS-!01.4e 102.4

·&trleimrrPúbli.:oG::mlàJ.Unilo

6.000,00

'!>residente da Ag6ncia JlstÍacill

·Brasilein.

6.000,00
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Demais caigos de Natureza EsGT-m
0,40
poeial da Estrutura doi'IoSid&lcia da Rep!blica e dos Miniat6.
GT-IV
0,30
·os
"~OO
BMD doCllcuia Vea::ima:!.tobilk:odoc:czodiDtivodc J.dotopdoda UDiiodocaton
~~----------------------~~~--~~-------~•&pQL

ANEXO II
VBNCIMBNTO DOS CARGOS BM COMISSÃO

LEGISV.ÇÃO CITADA

DAS-1013, DAS-1013, DAS-101.2,
DAS-101.2,DAS-101.1o DAS-101.1

LEIN• 8.851, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1994
Dispõe oobrc • apUcação dos arfo- 37, ludsos

Sfmbolo
DAS-!013 o 1013

Vencimento em RS
233,61

DAS-1013 o 1013

203,14

.XI c XII, e39, f I•, da Coo.otltuição Federal, e !lá outras providências.
O Presiden"' da República

2D~ASC!2;-;!.1!!01~.2~o2!!!01;,.2=-._--,-:-::=::-::=-----'1'-'7"'6",64"----- _ a_segu~~~e~ber que o CoogiOsso Nacional decreta o eu sanciono
ANEXO m

.\oENdMENto DAS ftiNÇÕES GRATIFICAbAS B c
DAS GRATIFICAÇÕES DB REPRESENfAÇÁO

Deaomfnaç!, OU Sfm.bolo

Vencimento em R$

GRJl'rcaid&.eia da Rep!hl.ica
GR-V

147,20

.GR-IV

131,43

GR-m

!15.29

GR-D

98,54

GR-1

82,12

GR/Ótgioo Jntegmt~
Supe>:Viso<

98,54

Assistente
SocretmoiBspocialista

82,12

Auxiliar

5Un

~G-

68,43

Lein'&.216/9!

FG-1

68,43

FG-2

52..64
4049

FG-3

ANEXO IV
GRATIFICAÇÃO DlfBXERCÍClO EM CARGO Í>B
CO!'If!ANÇA NOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNciA DÀ.
REPÚBLICA. DBVIDA AOS SBRVIl)()RES MU..ITARBS

Gru

Valor em

A

757

B

688

c

62S

D

S68

B

517
470

F

ANEXO V
ADVOCACIA-GBRAL DA UNIÃO
Nivel

Fatoc

Gf-1

270

GT-D

0,65.

Art.J" Para os efeitos desta lei, a retribuiçio poeunüria devida na administr11Çio pública clireta, indireta e fundacional de
qualquer doo Póderes da Unilo COIIIP""nda:

-- 1-- õomo venciníeritDDrui:ico:
a) a retribuição a que se refere o art. 40 da Lei nR 8.112, de
11 de dezembro de 1990, devida pelo efetivo exerclcio do cargo,
para os serVidlnes civis por ela regidos;

_
b) o soldo defmido nos"'"""' dó art. 6" da Lei n' 8.237, de
30 de setembro de 1991, Para os servidores militares;
c) o salário búíco estipulado -em planos ou tabelas de retri-

buiçlo ou nos cootratos de trabalho, convenções. acordos ou dissidios coletivos, para os empiegados de etnpteSas públicas. de sociedades de economia mista. de suas subsidiárias, CoDtroladas ou coligadas,·ou de qusisquer empresas oo entidades de rujo capital oo
patrimônio o poder públioo lenha o cootrole direto ou indireto, inclusive em virtude de inco!:potação ao pa1rimônio público;
n - como vencimentos, a soma do vencimento b6sico com
as. vantagens permanentes relativas ao cargo, emprego. posto cu
giOduaçio;
m - como remuneração. a soma dos vencimentos com os
adicionais de cadcer individual e demais vantagem:. nestas com·
preen~idas as relativas A natureza w ao local de trabalho e as previstas no art. 62 da Lei ri' S.f!2, de 1990, ou outra paga sob o
mesmo fundamento, seudo excluídas:
a) dMrlas;
-- ---b) ajlda de custo em t1IZio de mudança de sede ou indenização de lrulsporte;
e) auxllio-fardamento;
d) gratificação de oompensação o<gânica, a que se refere o
art.l8daLein'8.237,de 1991;
e) sa!Ario-faml!ia;
f) gmtificação 00 adicional natalino, 00 <fá:itno.te=iro Siillrio;
g) abooo pecuniário rosultan"' da cooversio de até 113 (um
"'IÇO) das f~rias;

b) adiciooal ou auxilio natalidade;
1) adicional cu auxílio funeral;

j) adicional de férias. até o limite de !13 (um te!ÇO) sobre a
retribuição habitoal;
I) adicional pela preslaçilo de serviço extraordinário, para

atender situações excepcionais e tempOrárias obedecidOs os limites
-de duração previstos em lei. coD.tratos; regulameõ.tos, convenções,
acordos ou dissídios· coletivos e desde que o valor pago não exceda em mais de 50% (cinqüenta. por cento) o estip11ado para a hora
de trabalho na jornada nOrma~
m) adicional notumo, enquanto o serviço penna.nccer seodo
prestado em horário que fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
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o) conversio de licença-prêmio em pecúoia falcultada para
os entpregados de empresa pública ou sociedade de ecooomia misa por ato normativCJ, estattnário ou regulamentar anterior a 151 de

fevet"eiro de l994;
p) adicional de ill.sa1ubridade, de periculosidade ou pelo
exerclcio de ativídades penosas pen;ebido durante o periodo em
que o beneficiário estiver sujeito b condições ru aos riscos que
deram causa l sua concessão;.
q) bera repouso e alimentação e a.diciooal de sobreaviso, a
que se referem. respectivamente. o inciso n do art. 3'1 e o inciso n
do art. 6"da Lei n" S.8Il, de !I de oublbro de 1972;
r) (VeiJido)

§ I• o disposto no inciso m abmnge adiantamentos desprovidos de nabm:za indenizalória.
.§ 1!' As pattelas de rolribuiçio excluldas do alcance do inciso m nlo poderio ser caiculadas ~ base superior ao limite estabeleCido DO art. 3'.
• Art. 2• Para os fms do inciso xn do art. 37 da Coostituiçio

Federal, o maior valor de vencimentos c:onespo:nderá.. no Poder
Executivo. a no máximo 90% (noventa porcento) da remuneraçio
devida a Ministro de Estado.
Art. 351 O limite mhimo de reiiDlnera.çio para efeitos do inciso XI do art. 37 da Constibliçio Federal, corresponde aos valores
pem:bidos, em esp6cie, a qualquer úbllo, per membros do Congresso NacionaL Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal

Parágmfo único. (Vetado)
Art. 4"0 disposto nos arb. 1•a 3'aplics-se tan:lbtm:
I- ao somatório das retribuições pecuniárias pem:bidas por
servidores ou etllpl'Cgados cedidos ou requisitados provenientes de
todas as fontes~
n - à retribuiçio pocuniária dos dirigeDles dos órgãos e entidades da administraçio din:ta e indireta;
m- à retribuiçio (i«:uniária dos servidores do Distrito Federal quando ofiCiais ou pmças da Poticia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar ou ~pautes de cargos da PoHcia Civil;
IV- aos proventos da inatividade e ils pensões deconentes
do falecimeD!o de servidor público federal.
Art. 5" O Poder Legislativo, o Poder Judiciário e, oo âmbito
do Poder Executivo, os dirigentes de 6rgios da administraçio direta c os reS}XliiSávcis pela di.reçio w presidência de entidade integr.mte da adminiru'ação federai indireta, bem como o Minisúrio
Público da Uniio; adotaráo as medidas indispensáveis il adequação das situações que se encontrem cm desacordo com o disposto
nos arts. 2" e 3', procedendo:

I - ao aj.l"" dos planos ou tabelas de I<lribuição a que se
~fere a alínea "c" do inciso I do art. IR, ou das notmaS que disciplinam a concessão de vantagem permanente relativa ao cargo,
emprego, pcsto ou graduação;
U-(Vetado)
m- 1 reduçio das remunetliÇÕeS ou oo. proventoo de aposentadoria que ultrapassamm o lintit.c estabelecido oo art. JQ, atendendose ao que determinam o caput do art. 37 da Coostihliçio Foderale o
art. 17 do Ato das Disposições Coostituciooais Tnmsitórias.
§ 1• O!mple so órgão ou entidade cessiooário ou requisitantes
a adoção das providências a que se refere este artigo para os serVidores ou empregados inchúdoo na hipútese do iniciso I do art. 4'
§ 2Sl As providências necessárias ainlpiim.Cnto-do disposto
neste artigo sciio adotadas no prazo máximO-de 60 (sessenta)
dias, contados da piblicação desta lc~ com efeitos f.IIlJlllCeiros a

partir de 1• de re,•ereiro de 1994. flcando os respomáveis por sua
exca~ção sujeitos- às sanções previstas na legislação.
Art. ~ Fica instituida Comissio com a fmalidadc de
propor definições e especificações das atribuições dos cargos
cf.etivos c comissionados inclusive os de livre nomeaçio c exoneração, na adminlstraçio Pública Federai, oo âmbito de csda
Poder, visando criar condições para que seja alcançada a isonomia de veacimentos.

§ 1~ A Com:isslo al~m do presidente, seri. composta por
ll(onzc) membros c sua comPQ$içio respcitari. a autonomia e
harmonia entre os Poderes da Uniio, mediante indicaçio de
representantes do Executivo (dois) do Judiciário (dois ),dois do
Tribunal de Contas da Uniio (um), do Ministério Póblico da
Uniio (um) c dos Servidores (tn!a), sendo cada. um destes mpresentantes de entidade sindical dos servidores do respectivo
Poder.
· § 1!' A Comissio
presidida pelo Ministro de Estado
O!efe da Secretaria da Administnçio Federai, a quem sedo feitas
as indicações para sua composiçio.
§ 3' (VETADO)
§ 4" A Comissio iniciari. suas atividades no prazo de 10
(dez) dias, contados da pubücaçio desta Lei, e concluiri os
trabalhos em 90 (noventa) dias, contados do início de suas ati·

.em

v idades.
AI!. 7" No âmbito da administn.çio din:ta e indireta do Poder Executivo as Secretarias de Planejamento, Coonlenaçio e Orçamento e da administraçio Federal da Presi~Dcia da República,
e o Estado Maior das Forças Almadas emitirio instruções para o
cumpritÚento do estabelecido DO art. 5" e exm:crio à c:oordeuaçio
e flscslizaçio das provi~ocias oocess!rW ·l execuçio do disposto

nesta lcL
Art. SR Esta lei entra em vigor na data de RI& publicaçio.
Bmsilia, 4 de fevereiro de 1994, 173' da Indepeod&tcia e
106" da República. (ILEGIVEL)

LEIN" 8.216, DE 13 DE AGOSTO DE 1991
Dispõe sobre anl<dpaçio ...- compeuaoda
quando da R'isão geral da remuneração dos servidores p6bHcos, oorrige e reestrutura tabela de vencimeatos e dá ou~ pro'Vidêndas.
Art. 26. Sio extintas as funçõeS de direçio Intermediária
(DI), de que trata- o art. 1• da Lei n" 8.116(12), de 13 de dezembro
de 1990, e criadas 19.280 Funções Gratificadas (FG) sendo:
I- 5.280 FG-I valor unitário de Ct$36.583,34 (trinla e seis

e

mil quinhentos oitenta e !IEs Clll2ciros e trinta e quatroceoiavas~
ll - 6.000 FG-2 DO valor umtirio de CJ$28.166,67 (vinle

oito mil. cento e sessenta e seis cmzeiros e sessenta sete c:eJUvos).
m- 8.000 FG-3 DO vaiorunilário de 0$1.2.666,67 (VÍDI<Ienm
mil, seiscentos: e sesseliae seis auzeiros e sessema aete cemavos).
§ 1• A designaçio para o exercício da Funçlo Gmti!icada
recairá exclusivamente cm setVidor ocupante de cugo efetivo do
quadro do próp:io 6rgio ou entidade.
.
§ 1!' O regulamento disporá sobre a distribuiçio e as atn'buições das Funções Gratificadas.
§ 3' Até que seja aplicodo o regulameDio., poderio ser mantida no interesse de Dircçio da Administraçlo, os ablais orupllltes das Funções de Direçio IntermediBria, com rellllllle10ção respectiva, reajuslada nos te:o:nos do art. lA desta lei.
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LEI N• 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 19911
Dispõe oobre o Regime Juridlco doo Servido,...
Públicos Civis da União, das autarquias e das funda·
çõeo púbHc:u federal&

LEI N' &460, DE 17 DE SETEMBRO DE 1992
Couecdc antedpaçio de~- de 't'CIIdm<D•

too e de mldoo doo ocrridot'a mio e militares do Poder Exec:utit"o e di outr. pro'fidea.cla.
O Presidente do Rcpóblica
Faço a bel' que o Coogreaso Nacional doaeta e eu sancioao

a seguiDle lei:
.Art. 1~ Fiça couc:edida aos servidores civis e militares do
Poder Exécutivo Federal, da Administraçlo direta, autirquíca e
fundacional, bem como doe: extintos Territórios, 1. partir de p:t
de agosto de 1992. antecipaçlo de "'ajuste do 20% sOO.. os
vencimentos, soldos e demais retribuições, a ser compensada
por ocuiio da revido geral da remuneraçio dos servidorês públicos federais.
Art. 2" Em doc<Jntncia do dispooiO no 111. JA, § 1• do Lei ri'
8.448., de21 dcj.llho dCIIm. e nos uU. !ste 4Rdelta Ie~ os valores dos soldos e dos vencimertos de. servidcll:a militara e civil
passam a ser, a partir do !•do-....mbrodo 1992;
I - oo do tabela ccostante do Anexo L pora os servidores

militares;
II- os das tabelas de vencimentos coastam.es dos Anexos II
ill, pua OS aervidofts civis. exccto OS coo.temp}ados DO inciso
seguinte;
ill - os do Tabela do Vcncimon!OS do Doccotes CODJtanle
do Anexo IV, pua os docentes do 1• e 2• graus, CO!IIemplados pels
Lei,. 7 .596, do 10 do abril do 1987;
IV- (Votado)
Patigruo o!nico. A1> tabelas elos Juizes do lribunal Marltimo, dos Cargos do Natureza Espccia1, dos do Diicçlo e Assessoramonto Superiores (DAS), dos Cargos do Diicçlo (CD), dos lmtituiçlles Federus do Ensino, dos !'unções Gtatificados (FG) e dos
Gmtificaçlles do R"P""'ntaçio pelo exerácio do funçio no Gabinete dos Ministtoo Militares e do Estado-MaiO< dos Fmças AlmAdas pássama ser as constantes do Anexo V.
Art. 3'1 A Gla1iflC8Çio de estimulo a Fiwtlizaçlo e Airecadoçlo devida aos servidon:s dos categorias funcionois do Fucal do
Tmbslho e M6dioo do Trabolho, Eugenheiro e Assistente Social,
quando no efdivo exerácio do suu attibuições legais (Decre!O ri'
55.841, do 15 do lllAlÇO do 1965), institufdo pela Lei ri' 7.855, do
24 do ootubro do 1989, seri. paga nos ....,.,.,. moldes do gratiftcaçlo a que se refem a Lei n" 7 .787, do 30 do jmbo do 1989, oonfocme se displser em regulamento.
Art. 411 Ficam incolporadas aos vencimentos dos servidores
civis as seguintes vantagens:
I- sratif'tcaÇio do ..,gancia dC classe (Decreto-Lei n" 1.858,
de 16 de feve..,irodo 1981);
n- adiantameniO pecuniirio ((Lei ri' 7.686, de 2 de dezembro do 1988);
m- a vantagem peasoala que .. ref...m o § 4" do 111. 2"
do Lei ri' 1.9'13, do 12 do dezembro do 1989, e o art. 9" do Lei n"
7 .995, de 9 do janeiro do 1990;
IV- a vantagem individual a que se mfere o art. z.o, § r.o, da
Lcin"7.662,do 17 do msiodo 1988;
C
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V- o adiantamen10 do que se tmta o art. 2° do Lei ri' 8.270,
do 17 de dezembro do 1991.
Art. S" As categraias funcionsis do Agente do VigilAncia do
Telefonista, de Motorista Of!Cial e as e1asscs C e D do Categoria
do Auxiliar Opetacional do Serviços Diversos, assim cdOlO a classe B do categoria do Agente do Serviços do Engenharia paosa a integrar o AneXo X doLcirl'7.995, do 1990.
Art. 6" Para o posicionsmeniO dos servidmos do Conselho
Nacional do Desenvolvimento Cientifioo e Tecnológico (CNPq) e
do Fundoçlo Oswaldo Cruz (Fioauz), oc:upamcs do cargos do nf.
vel m6dio, seria considetadu as atn"buições pertinentes aos respectivos cargos e as dos especificado$ oos Anex01 X e XI da Lei
n" 7.995, do 1990.
Art. 7" O Anexo XIX do Lei n" 1.9'13, do 1989 e o Anexo
Vill do Lei ri' 7 .995, do 1990, ficam substituidos pelo AneXo IX
desta lei.
Art. 8" O enquadruneniO dos servidon:s civis do Poder
ExecutivO, nas tabelas de vencimentos constantes dos Anex01 fi C
m desta lei,,obedeceá aos procedimentos de conespoodéDcia indicados nos Anexos vn e VIII.
§ 1• A Socrotaria do Administrnçlo Federal baiurá u DOl'·
mas pa!1l enquadnuneniO do
nlo ptevistos nesta lei.
§ 2• O ato do eoquadouneniO somente produzirá efeitos, cm
cada ÓIJiiO 00 entidade após • homologaçio pela s~tari& do
Admioisttaçio Fedoml
Art. 9" Caso o valoc dos vcncimen!OS docoaente do cnquadouncniO do servidO<, DOil tennos desta lei, nlo abso<va integralmente suas vaDl.agem a que se xefere o art.. ~. a diferença sed.
paga a tftulo de vantagem individual oomjnalmt:nte ídenl.i.ficada.
Art. 10. A gratificaçio do "'P"'sentaçáo do gabine<e dos
C8IJ!OS de Oficial-do.(labinote e do Auxiliar do Gabindo possa a
se< do C!$181.852,00 (centro e oitenta e um mil, oi!Ocentose cinqiienta e doiS cruzeiros), acrescido do sraüftcaÇio a que se rcfem o
art. 15 do Lei Delegado ri' 13 (12), do 1992.
Art. 11. rle& instituida. coof<XIDO tabela constaDto do An<oto X,
a gllltifi08ÇÕ0 do exen:lcio do CaiJ!O em c:ooliança noo 6r[!ico do p..,;.
dêucia da Repíblica., devida 101 3Cl'VÍdoftS milUies. maamn!lf.vel
c:cm a gratifiaçio do represculaÇiO a que .. rer.... o art. 13.
Art. 12. O servidor titular do cargo do Grupo do Dircçio e
Assess0<11111ento Superion:s (DAS) oo do cargo do Dircçio do Ins-'
tituição do Ensino (CD) que optar pela remunençlo do cargo efetivo nlo poc:1cri receber remmemçlo mensal superúx à maior' rcmuneraçlo paga a servidores. a que se refem os AnexoS I e II desta
lei. Dão owpant.es de cargo ou fi.mçio ele confiança..
Art. 13. Fica o Poder Exeanivo autorizado a alterar a deno.minaçio •• especií!C&Çio do gmtiítcaÇio do ..._I&Çio do S..
=taria-Genl, do Secretaria do Govcmo, do Gabinete Militar do
p..,;dência do Rcpóblica, bem como do V=-Prosidêocia do Ropública, obs<tVando, quanto A ..mbuiçio, os nfveis do tabela
constante do Anexo VI.
Art. 14. Os dirigentoo ~ 6rpos do Poder Elocutivo doveriio destinar, no mfnimo, 50% (cinqilenta pes ccniO) dos cargos do
Direção e AsscssoramoniO Superior do uiveis DAS-I, DAS-2 e
DAS-3 a ocupaot.es de cargo efetivo lotados e em exerdcio nos
respectivos órsãosArt. 15. A dosignsç&o pua o exerácio do Funçio Gratií~e&
do (FG) =ainl em servidor ocupante do cargo efetivo do quodro
próprio do ótgio oo entidsdo e, quando fD< o caso. cm scrvidoros
dos carreiras do Orçamen!O e do Finanças e Controle.
. Art. 16. A Sero:laria do Admioisttaçio Federal, do ~
rio do Trabalho e do Adminisltllçio poderi requisitar IIOIVid<res do
Admiois..,.ção Pública direta, indiiota e fundaciOil&!, pua torem

carsos
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exen::fcio DOS 6rglos Centrais dos Sistemas de Modemizaçio Ad· vantagem poasoal originAria de qualquer fcrma de anxllio-aliministmtiva, de Pessoal Civil da Administrlçio Fcdoral, de Serli- mentaçio;
çcs Genis e de A<lminil;tnçio de ROCUliOII de InfO<IIlJÇio e InfcrIV- difereociaçio do valer do bonel!cio em razio do efetimátiea, ob<etvadu .. norma& que diaeiplilwn • ceaslo de pessool vo custo de refeiçio nu difczemes lcx:tlidades
para as Secrdarias da Pn:sid.!ocia da Repóblica.
Partgrafo ónico; O anxlJin.alimeuaçio n1o sed, em bipótePartgrafo ónico. Aoa servidores em Ol<orc:icio na Secnotaria scalgnma:
da Administraçio Fedenl podert ser paga a gratifi<OÇio a que se
a) pago om dinheiro;
...r.... o ut. 20 da Lei n" 8.216 (13). de 13 de agcoto de 1991.
b) inccs;>on.do ao vencimento, rellliiiiOfiÇio, provento ru
Art. 17. O art..I• da Lei n" 8M5 (14),.de 20 de julho de
penslo;
1992, possa a vigenr c:an u seguinlea alknçlles:
Art.I•...----·-.. --............ ____ , _ _ _ _ .

c) cancterizadc como saürio-utilidade ou prestaçso ula.rill
innanua.
§
Art. 23. O Poder ExoaJtivo dui prioridade, denlrO os proa) SO% (cinqllenta por cento) no caso de possuir
gramss de llabalho a CIQIO do MiniJtmo do Trabaibo o da Admit!bllo de douto~;
b) 25% (vinte e cinco por cento) no c:uO de poo- nisttaçio. w Programa Nacional de Treinsmento. Qull:ficaçlo e
Desenvolvimento do SOlVido< Pllblico, pua implantação do qual
. suir titulo de meltM;
c) 12% (dczo por ca1tD)
easo de possuir certi- sedo destinados, a plrtir do esetdcio de 1993, nos termoo da lei
flc:ado de espociaüzaçio;
cs-çamentária. reCUlliOI espoáf1001 ccrrespcnden"" i. I% dn valer
d) 5% (cinco por oemo) DO cuo de possUir oertifi- da folha de pagamento.
c:ado de CUlliO de operleiçoomonto.
,
Art. 24. O desenvolvimento do servidO< civil no serviço pó§ 2• O VeDcimento do docerte cm regime de dedi- blico fedeial dar-se4 nos termoa dn regulamento pua pOJDOÇÕO•
caçio Oltclnliva IOiá aaeacido de 55% (cinqllenta e cin- a sor proposto poJo Poder Execntivo, que considonrt IOquisitos de
co por cem.o)? calculados sobre o vencimento wuespou~ avaliaçlo ru desempenho e de intorstlcio, dopondeDdn a pocmoçJo
dente à cuga hcriria de 40 hons semanais.
da esistencin de vaga.
§ 3A Nlo se ocumulaiio 01 o.a6scimos de venciArt. 25. No Anexo II da Lei n" 8.237, de 1991, flcamodimeDo& decOirenles de tilulaçlo.
flcadc o tilulo da Tabela V- GntiflCiçio de l.ocalklade Especial
§ 4" o Ministá:io da Edccaçio diaeipl.inm o ,.. pua Tabela V Indecizaçlo de I ""'lidado Especial e, nc áltimo
cochec:imcnlo do oertilicado de espociaüzaçio de quo
item da ·Tabela VI - Adicional de !natividade, fic.uil snbstiblldas
trola &lllnoa c do § !•.
as exp<OSsões RoservaRe!IIIIDOl'lda po<Inatividado ROZIIIID<rlda.
Art.l8. Nlo sedo pagco cnnmlativliiDODte os acréocimos de
Art. 26. O ut. 73 da Lei n" 8.237, de 30 de selanbro de
vencimentos por tiluJaçlo concodidos aos docen"" pela Lei n" 1991, e o art. @da Lei n" 8.448. de 21 de jllhode 1992, pouama
7.596, de 10 de alxil de 1987, e 01 de mestrado oo doutcndo a vigorsr acrescidos do segnirae partgrafo:
que se ref-oart. 13, § 2", a. da Lei n"8.270, de 1991.
"Parigrafo l1nico. Exclnem-ae do disposto neste artigo u
Art. 1-9. Os adicionais de titulaçlo institu{dos pela praças prestadcras de serviço mi!ilar inicial e as praças espociaú,
allnoa a do § 2• do arL 13 da Lei n" 8.270, do 1991, flcam ma- ex.ceto o Guarda- Marinha e o Aspirmte-a-Oficial."
jorados para 25%, no caso de mostrado, e para 50%, DO case de
Art, 27. Para a relaçlo de valores are a m.aicr e a menor
doutorado.
reDIIIDOtaçio dos servidcres militares, previU no inciso I do 111.
Art. 20, Os percentuais da Jndenização de Representação 3A da Lei n" 8.448, de 1992, nlo sed considaado o valer do soldo
(Lei n" 8.237 (IS). de 1991, Anexo II. Tabelam, allnoa b)flcam pago às praças prestadcras de serviço militar inicial o às praçu esallendoo para 2% do valer do soldo, por dia, quando em viagem peciais.
de _.,taçlo, de instruçio. de emprego openciona), ru quanArt. 28. Ficam extintas, a plrtir de !•de sotembro de 1992:
do às ocdens de antoridade es1m>SOira.
I- GratiflCIÇio de ProWtividade a que se refere o lrt. 3A da
Art. 21. Ficam revogados o 111. 27. da Lei n" 8.216, de 13 Lei n" 7.923, de 12 de dezembro de 1989;
de agosto de 1991, bem como a revogaçio da Lei n"7.834 (16). de
n - Gratificação de Desempenho de Fnnçio Essencial à
• 6 de oublbro de 1989, constante do art. 38 da Lei n" 8.216, de
Jurisdicional a que se refae o art. 3A da Lei n" 7.923, de
1991, o restanudoa a caneira e os cargos de Especialista om Poli- Prestaçio
1989;
...
ticas Pliblicas e Gestlo Governamonlal, nos termos da Lei n"
ill
GatiflCiçio
de
Desempenho
de
Atividadea
Rodoviá7 .834, de 1989.
rias • ·qu. se refere o- art. sa da Lei n" 7 .995, de 9 de jlneiro de
Art. 22. O Poder Exewtivo dispolt som a concessão de
1990.
auxllio-alirnentaçlo a S«Viclores civis dos 6rgios da AdministtaArt. 29. Os aposentados tet1o seus provenfDI revisfDI pua
ção direta, antiiquica e fundaciocal sujeilos à jomada de tmbalho
de quarenta hcns semanais, ob<etvados os segointes proc:odimcn- inchlsio nos direito& e vailtageas cn macedidcw aos servidoftla

1·---..----------·---·---no

tos e aitérios:

I -.lltemativamonte, a concessão de !Ú~Je"" ou a coutrataçio de I!OlViçol de tezceíroo;
n- ""'mbolso de poroola. de cnsto do beneficio poJo servider, em !ndicc proporcional à sua remJDOI&Çio;
m - inscnmula.bilidade do bonellcio alimentaçio ·com
outros de cspkie semelhante, tais como auxilio cesta-búica ou

em atividade. observados os mesmos requisitos exigidos pua o
posiciOii.iüilento nas Classes e Padrilcs dos serviclores ativos.
Parigrafo único. Serio igualmente revistos os valo- res- das pensões para aplicaçio dos beneflcioa decorrentes
desta Lei.
Art. 30. Obs<rvado o diaposto no arL 1•. ollla loi entta om
vigor na data de sua publicaçio, pro<Uzindo efeitos fmanceiros a
plrtir de ,. de setembro de 1992.
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Art. 31. Revogam-se o ort. SOe a allnea b do§ 2" do ort. 13
da Lei n"8.270, de 1991. o inciso vm do§ J&do ut. zada Lei n"
7.923, de 1989, e demais disposições em CO!I!drio.
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4. O reajuste pua oo ocupontes doo DAS I a 3, das Gmlifi.
cações de Roposentaçio e das Funções Gratificadas tem como ob-

jetivo adccpi-lu à nova estrutura ora proposta e evitar uma defasagem tal que desellfimd'Jia os oaJpiDI.es dessas Éunções. Esse
,.,.juste, Senhol' Presideme, represenla um aumento de despeoa
Bm.s!lia, 17 de setembro de 1992; m• da lndepond&!cia e
104" da Repúblú:a. - FERNANDO COLLOR - Mardllo Mor- 1110111&! da ordem de R$2.629 miL
S. Outrossim, visaDdo manter a hirarquia remunemtáia enqU<S Moreira- Joio MeDão Neto.
tre 01 ofiCial e IDÇU militares DO qUe se :refete h grltifiC&ÇÕes
pe«:ebidas peloo D1011110S no OXWCÍO de cargos e funções de <Xln·
fiança 1100 6qlos da Presideucia da República, propõe-se a alleraLEIN"8.460,DE 17DESETEMBRODE1992
çlo da !&bela «~mlante do ADexo X de que lnla o 111. 11 da Lei n"
· 8. 460, de 17 de aetemlro de 1992.
ANEXO V/
6. Foi previsto um aumento mais signiftc1.tivo pan. u Jiun..
ções Gratificadas, tendo em vista a grande defasagem boje existen536.232,96
Nlve!.I
te na mnuneraçio dessas funções, que s!o de grande impotUncia,
643.479,80
Nlveln
pois seus ocUPantes são exatamenf:e aqueles que gmmciam as ati750.726,10
Nlvelm
vidades de atendimento direto ao p:iblico nas diversas unidades
Nlvel!V.
857.972,70
des=tmlizadas da Administmçio Federal, incluindo, por exem.
N[ve!V
966.219,22
pio, as chefw nos postos e ag6ncias do Instituto Nacional do Se-guro Social- INSS. do Ministério do Trabslho e da Secrelaria da
---··--·-------··-··-··----------·--·---~-··--- Receita Federal do Minist&io da Fazenda.
ANEXO X
7. A Utl!~ncia do projeto de !e~ Senhor Presidente, teside
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . na necessidade da imediala defmiçio das concliç&s de lrabslho
Grupo
Valor
da equipe de govemo;· garantindo a composiçio e instalaçio dos
A
3.557.000,00
escalões snperiates, em grande porte oriunda de outros Eslados
B
3.256.000,00
da Federação, aumentando-lhe ~ motivaçiO para o alcance das
C
3.166.000,00
melas estabelecidas.
D
2.967.000,00-.
-- 8. Na oportunidade esclareço que, coosideradas todas as alE
2.818.000,00
te~ do quadro O<:<itridas desde 1• de janeiro de 1995, bem .
F
2.650.000,00
como o projeto ora proposto, as despesas com a :remuneraçlo das
- - - - - - -..--·-.. -·----·-.. --·-------..-·-·-............~funções de confiança apresenlam crescimento mensal de R$2.685
MENSAGEM N" 326, DE 24 DE MARÇO DE 1995
mil, plenamente justificável frente ao tesga"' da capacidade seten·
(Do Poder E,._tlro)
cial da Adminislraçio, aqlii iniciado.
Senhcm1 Membros do Congreaso Nacional,
9. Mesmo assim, este valor seri. compensado na implanla·
Noo tcunoo do artigo 61 da Cooatimiçio Federal, sntmeto A çio de medidas de curto prazo- entn: as quais a revisio doo critéelevada deh'beraçio de Vossas Eace~nciU, acompanhado de Es· rioo de classificaçio e a distribuiçio, por ÓQ!iO, de cargos e fun.
pooiçio de Maivoo do Senhor Ministro de Estado da Administra· ç&s - prevista no projeto de Reforma do Eslado, do Prognuna de
çio Fedezal e RefC<IIIII do Eslado, o texto do projeto de lei que Govcmo de Vossa Eacel&cia.
1
'Fo:a a rCIDmemçlo doi carp em comissio e de Natureza EspeRespeitosamente, Lulz Carlos 8I'CSIICI' Pereira, Ministro
cial e das funç&s de direçio, dlefm oo assessoramento que men· de Estado da Adminislraçio Fedem! e Reforma do Estado.
1
ciona, e dá outras providenciu' •
Brasilia,24denwçode 1995.
ANEXO/
REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO DASEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 87/MARE, DE 23 DE
101.4, DAS-102.4, DAS-101.5, DAS-102.5, DAS-101.6 E DAS·
MARÇO DE 1995, 00 SENHOR MINIS1RO DE ESTAIXJ DA
102,6 E oos CARGOS DE NAWREZA ESPECIAL
AD~ÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO.
Dcgomjga!jão ou $imbolo
Rcmuneracio total cm R$
EacelentissimoSenhcrPresidenle dA República,
DAS-101.4e 102.4
3.800,00
Tenho a boma de submeter 1 elevada apreciação de Vossa DAS-101.5 e 102.5
5.200.00
Exoeltocia a iDcln.sa minula de Projeto de Lei que fiXa a temunera· DAS· 101.6 e 102.6
6.000,00
çJo doo cugoo em comissio o de lllllllteza especial e das funções . Defensoc.(leral Adjunto da Uniio
6.000,00
de direçio, cbef.& oo assesaoramento.
Presidente da Ag~cia Espacial Bmsileira 6.000,00
:L O aumento proposto JMD. esses cargos e funções visa a Demais cargos de natureza especial da estrutura da
canpotibilizar a mnuneraçio dos seus oa1pantes 1 complexidade Presi~ncis da República e dos Ministérios 6. 400,00
das funç&s g=iais desempenhadas.
3. PaJa 01 DAS 4 a 6 e pua oo Cup de Nalu=a Especial6
ANEXOU
f!XIda oova sictnnftia ~ ca qual se estabelece que será
desaued• a mT"'T't'rPÇiOde origem. de fama a dartutgmcnto equâVENCIMENTO OOS CARGOS EM COMISSÃO DAS-1013,
nime. e, :ra assim ter, sem aume:n1o de despesa em DJJilos casos. aos
DAS-102.3, DAS-101.2, DAS-102.2, DAS-lO!.! E DAS-102.1
titu1ates de C&Q!OO de alia dircçio da Administtoçio l'llblic& Fedellll.
Símbolo
Vmdmmto em R$
~-se que as despesas com o pagam<1110 deola vantagem repn>233.61
semam gosto adiciooal mc:mal estimado em R$1328 mil, kl'•lmen•e DAS-101.3 el023
203.14
N"l11!"""sodo am a SUJ1=1o doo Cup de Direçio e Assesson· DAS-101.2 e 102.2
176,64
DAS·IOI.l e 102.1
memo Superia'es dos lçlos rrcentemen~e extimos.
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lEGISLAÇÃO CITADA
LEIN"6.815,DE 19 DE AGOSTO DE 1980

ANEXO/II
VENCIMENTO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS E DAS

Dellne a situação juridlca do eitraugelro uo

GRATIFICAÇÕES DE REPRESENfAÇÃO

Denominação ou símbolo

Vcuclmento cm R$

GRIPRESIDÊNCIA DA REPÚBUCA
GR-V
GRN
GR-m
GR-ll
GR-1
GRJÓRGÃOS INTEGRAN'IESIPR
Supe<Vis<r
AssisleD!c
SOCI'I!Urio/Esp<cialista
Auxiliar

FG- LEI N" 8.216191
FG-1
FG-2
FG-3

147.20
131,43
115.29
98,54
82,12
98,54
82,12
68,43
57,02
52,64
40,49

ANEXO IV

GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO EM CARGO DE
CONFIANÇA NOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, DEVIDA AOS SERVIDORES MILITARES

Valor em R$
757,00
688,00

c

.625,00

D
E
F

....._ll_r..U, cria o Ccmselho Nacional de lmlgraçio, e dá
outras providências.

O Presidente da Repóblica, faço saber que o Coogresso .Na-

68,43

Gruoo
A
B
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568,00
517,00
470,00
(À Comi.rNio de Constltuiçiio, Justiça. Cidadania.)

PARECER
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"47, DE 1995
(N" 194195, ua c,... de origem)
Altera a redaçio do art. 12 e suprime o art. 53
da Leio" 6.1115, de 19 de agosto de1980, com as alterações Introduzidas pela Lei o" 6.964, de 10 de dezembro de 1981, que ddlue a sltuaçio jurídica do estrangeiro DO Brasll.
.

O Coogresso Nacioual deaela:
AIL 1• O IIIL 12 da Lei n' 6.815, de 19 de agosto de 1980,com u alterações introduzidas pela Lei n' 6.964, de 10 de dezembro de 1981, passa a vigorar com a seguinte rodação. suprimindose, em oooseqiiôncia, o IIII- 53:
11
Art. 12. O prazo de validado do visto de turista
sem de alé 5 (cinco) anos, fiXado pelo Ministérfo du
Relações Exteri=s, deu!ro de critéiii>s de reciprocidade, e proporcioolrá múhiplas entradas 110 Pa!s, com estadas uio excedeutes a 90 (ooyeota) dias, pronogáveís
por igual perlodo, totalizaudo o oWdmo de ISO (couto e
oitenta) dias por ano.11 •
__ _
Art. 2A &ta lei eW:a cm vigor na data de sua p~blicaçio.

(À Comissão de Constltuiçiio.Jusôça e Cidadania.)

cional deaeta c eu sanciotio a seguinte Lei
;._;;;.,,

_______-·-··--TITULOU
..··--··..-·-··--··----··-·-··-..---Da Adml!llão, Entrada e Impedimento
CAPÍTIJLOI
Da Admlssíio
Art. 12.

o pnzo de estada do turista sm. de olé uaveota dias.

Putgrafo Ouico. O pnzo podeit aer reduzido. em cada
cuo, • ail&io do Minísl&io da Justiça.
-

________, __________Tfiüi:õVi'____, ___,______ _
Do DO<Umeoto de Vbogem para Estrangeiro

- Art. 53. Slo documentos de viagem o possaporte para eatrangeiro e o lal!I!ICZ-paaer.
Parigrafo óuico. Os documentos de que trata este artigo do
de propriedade da Uniio, cabeodo a ..,. ti111luos a posae ~ta e

o uso regular.
(À. ComWIWde Constltuiçiio.lusôça e Cidadania)

PARECER N" 161, DE 1995
Da Comlssíio de Collllitulçio, Justiça e Cldadauia, sobre o O!id.o •s• o" 45, de 191)4 (Oiido o"
38194-P/MC, STF, de 22-4-94, ua origem), do Senhor
Presidente do Supremo 1'rlbuJqJ Feda:al, encamiohaudo ao Seaudo Federal c:ópla do ac:órdio proferido por aquela Corte noa autos do Recuno E:ldraordJ..
uário u"l45018-51210, que declara a iua>ustltudouHdude da Lei u"1.016, de 1• de julho de 1987, do Muulclpio do Rio de Jaudro, para o IIm prerilto no art.
52, X, da Coustitulçio FederaL
Relator: Senador Josapbat Marinho
l. Pelo Oficio ''S"n'45, de 1994(0f.n'3&'94-P/MC,de 22
de abril de 1994, na origem), o Seohor Presideute do Supremo Tribunal Federal. Ministro Octivio Gallotti. encaminha a e1ta Casa,
para os fuu previstos oo inciso X do 11IL 52 da COOstituiçio Federal, cópia do ac6IdiD proferido per aquela Corte """ autos do Recurao ~ n' 1450!8-5/210, que declara a incoostitucioualidade da Lei n' !.016, de 1• de julho de 1987, do Muuic!pio do
Rio de Janeiro.
_2. Ao oficio, além do acl>rdio, foi anexada cópia da versio
do registro taquign\fioo do julgameoto.
·
3. Nos autos da Apelaçio Civil n' 3.574, em que 6 apelanle
o Mlnic!pio do Rio de Janeiro, e apelado Carloa Albedo Marquez,
os Desembargadores da 7" C!mara C!vel do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, por nmnjmidade, rejeituam a argüiçlo
de inconstituciooalidade e negaram provimento ao recuno. Os embargos de declaraçio opostos; desta decisio, f<nm rejeitados, interpesto recurso extraotdin!rio, foi ele admitido.
4. Mauifes100-se a Procui8doria-Getal da Repóblica pelo
coohecimeoto e provimento do recurso, n:ssaltando a semelhança
dos casos confrontados com o exame do inteiro teor da discutida
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Lei Municipal n" 1.016, de 1• de julho do 1987, e, especialmente,
de seu art. pt, que estabeleceu, inequivocamente, teajlste auta::nAtico de vencimentos dos servida:es ptiblicos, ao assim rezar.

"Art. 1• O reajlste dos vencimentos. saJúios. proventos, gratificações, remuneraçiles em geral e pensões

PROJETO DE RESOLUÇÃO N"47, DE I9115

Suspende a a:ecução das nprt:SIIÕes "veacimentos," "salários," "gratilk:ações" e "remuueraçõcs em gera~ • oontldaa no art. I• da Ld. n" I.016, de I•
de julho de 1987, do Munlclplo do Rio deJand.ro.

pagos pelo Município do Ri.o de Janeiro e suas autarO Senado Fedetal resolve,
quias far-se-l em 1• de IDil'Ç'O e 1• de setembro de cada
Art.l" Fica suspénsa a cxcruçio das expressões ''vencimcnano. em pen=Jna1 iDci<l!mlc aobn> oo valcns miJo vigmt<o, igual ao da variaçio do IPC-ÍD:Iice de Pnoçoo oo Coosu- tos,n llsaJáriol,n Ugmti.fica.ções" C I~JDililei'IÇÕeS Cm geral. 11 comidaxnoart.l•da Loi n" 1.016, de I• do julho de 1987,doMunlc!:midor, DOS 6 (!eis) meses jnyvfjttatDfll'lle antmior,1'
pio do Rio de Janeiro, docbuadu incoostituciotW.o po< decixio deS. Dessa fonna, a autorizaçl<) legislativa usurpa, do Poder finitiva do Supremo Tn"bunal Fedetal no recuno oxtraordinirio n"
Executivo municipd, rua privativa compct&cia pua ter a iniciati- 145018-5/210, coufonno comunicaçio feita pela Coro>, nos teiiiiOS
va "" mat6ria, outorgada que lho foi pela C<lllstituiçio Fodeml, do Ol!cio n" 38/94-P/MC, SlF, de 22 de abril do 1994.
tanto no te>:to do 1969, como na Carta do 1988.
Art. 20 Esta Resoluçio entra em visor na data do sua publicaçio.
· 6. P« maioria do votos oouboconm do rocurso oo Ministroa
Art. 3" Revogam-se as disposições em coob:trio.

do SÚpromo Tribunal Fodeml, em Sesaio Plm.úia, com fimdamen.
to na letra c do inciso ill do artigo 102 da Coostituiçio Fedetal o
lhe doiam provimento, pua doelarar incoostituciotW.o as ex!X"SIÕes ''vencimentos,'' ''salhios,'' ''gratificações'' e ''remunerações em
g<nl." caaidas no artigo 1• da Lei n" 1.016, de 1-7-87, do Munlcipio do Estado do Rio de Janeiro, vencidos os Ministroo Marco 1\Jl.
~lio e Scpólvoda Pertenoe, que oouboeiam do reruno e lho nega-

vam provimento.
7. A emenda do acllrdio esti assim redigida:
''Lei n" 1.016, de 10.7-87, do MmidpiodoRiode

Saiu dax Comisaõos, IS de março de 1995.- Irlo R.....,de,
Preaidente - Josapbat Mlorlnho, Relator - Jooé Fogaça - N<J

Su-1111- Romeu Toma- Pedro Simon- Bernardo CahraiLúdo Alcintara- Ramoa Tebet- Laaro Campoo- EopcricBio
Am1n- Edhlon Lobão - Ronaldo Cunha. Limo.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soores) ~O Expediente lido
vai à publicaçio.
Solre a mesa. projetas do lei que sedo lidoo pelo Sr. 1• Socretirio em excrdcio; Senador Nabor Jllnio<.
Silo lidcc os seguintes

Janeiro. Incoostitucionalidade.
- Loi Municipal, que detecnina quo o reajuste da

re!Dlncraçio dos servidores do Municipio fica vinCUlado
automaticomonte l variaçio do IPC, 6 inconstituciooal,
por atentarconam a autocomia do Municlpio cm mat&ia
que diz respeito a seu peculiar interase.

- ReCurso ext:mordi:nário coohecido e provido,
declamndo-se, aipda, a inconstintcimllid•de das expes11
11
SÕCJ ''vencimentos , ·~" "gratificações e "remunerações em geral" do artigo l•da!..oi 1.016, de 10.7-87,

do Mnniápi.o do Rio de Janeiro."
8. É o relat6rio.

Discussão

9. Nos termos do inciso X do art. S2.da Constituição, em vigor, compete privativamente ao Senado Federal. ''suspender a exccuçio, no todo ou om pule, de lei declarlda inconstitucional por
docisilo definitiva do 5uplano Tribunal Fodoul" E segundo dispõo o
inciso ll do mtigo 101 do regim<lllo Intemo delta Casa. cotllpde a
este Colegiada apreoeDiar o respectivo Projeto do Res<Wçio.
10. A dccisio do Supremo Tribunal Federal 6 definitiva
(art. 52, X, CF.) o foi tomada por maioria absoluta de &eUI membros (art. 97, CF.). O oflcio remetido om 22-4-94 (!Is. 1). pelo Sr,
Minislro Octlvio Gallotti, Preaidente do S.T.F, informa que o

PROJETO DE LEI DO SENADO N" Il4, DE I9115
~~

Regulamenta o artigo 243 e ..., parigraro únio

co daa Disposições gerais da Coastltulçiio Fedenl.
O Congreaso Nacioual decreta,
Art. 1• Os recunoa originlrioo da oxprofX'ÍOçi<> de g1ebas de
qualquer regiilo do Pais onde forem lncalizac!as cultuxas ilegais de
plantas psicotrópicas e o coaftsCO de todo e qualquer bem de valotecon<lmico ap:oendido om <loc:ar&lcia do trtf100 illcilo do ento<pecentes e drogaa afins, seriio destinados ao Fundo do Prevençio,
Recuperação e do Combate la Drogaa de Abuso (FUNCAP) de
que ttalaal..oin"7.560de 19 de dezembro de 1986.
Parágrafo único. O desatendinteDio oo dispolto no coput
deste artigo ou o desvio dos recu:nos ali referidos importa em aime de responsabilidade.
Art. 211 Esta lei entra em vigor na data de ma publicaçlo.

Art. 3.11 Revogam-se as disposições em cootário.
JUI!lllc:açio
O narootráfico C<llllltitui um verdadeiro desafio à autoridades e a todo o povo brasileiro, principalmonte om alguDs Estado&

fronteiriços com pa.fscs mmdiabnCJJte coohecidos como os principais exportadores de drogas.
Urge que combawnos cate famigerado crime com eftci&>~ cia e dedicaçio, equipando as pol!cias civil e militar, p:incipal-

ac6rdio transitou em }.llgado.
mente, a Policia Federal.
11. Deosa forma. entendendo eSiarem satisfeitos .. requisi- ~
Temos CODSCi6ncis da capacidade do ...... autoridade& patos constihlcionais c -regimeotais. e com a fmalidade de atribuir · liciais. mas, lam.entavelmeo.tc, sabe0101 das suas difJCUldadcs do
força executória às expressões ''vencimentos", "salários", "gratifi- I':CUISOS, quer CCOilÔDÚ.co e humano.
caçõca'' e ''rmmmeraçõea: em geral'', coot:idu no art. lA da Lei ri'
Por isto toma-se neccssúia a urgente regullmcntaçio do ar1.016, de 1-7-87, e inquinadax de inconstitucionais, propõe-se o tigo 243 e seu portlgrafo único pua quo poosamils obter rocuDOO
seguinte Projeto do resoluçio S115pondendo a oxocuçio da referida extra crçamentirios equipaudo e wmentando o ofetivo policial no
lei do Municipio do Rio de Janeiro.
combate ao oarootráfrco.
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Sala das Sessões, 7 de abril de 1995. - Senador Odadr
Soare&.

Esperamos coDlOr cem -o apoio de meus iluslres pares na
aprovação do presente projeto de lei
Sala das Sessões, 7 de abril de 1995. - SeDado< Odadr

LEGISU.ÇÃO CITADA

Soares.

CON~ÇÃODAREPÜBLICA

LEGISU.ÇÃO CITADA

FEDERATIVA DO BRASIL

CONsrmJIÇÃO DA REPÚBLICA

··-··-:............
··-·-·-----·-··-..-·
-·--·-··-·--··-·-··____ , ____
,_...._
_ _ ................. - .....

FEDERATIVA DO BRASIL

~Art,Sa

L vm

(Á Comi.uiio .ú Comtinlição, Justiçl e Cidada.

ma - Deci.Jão Terminatim.)

PROJETO DE LEIDO SENADO N"116,DE 1995
Dispõe oobre a conc:esoão de cridltoo, subsidia·
dos às empresas que estão sendo privathadas ou a
seus controladores.

O Congresso nacionaldc=l&:
Art. 1• Ficam as instiluições financeiru, cujo capit&lseja
con1rolado majoritaiia.-te pelo Governo Fedetal oo por empresas públicas, proibidas de realizar opciaÇiles de cmJito com teeur·
S06 subsidiados com as empresas que estio sendo privlliDdas ou

LEI N"7.S60,DE 19 DEZEMBRO DE 1986
Cria o Fundo de Pn:Yeoçio, Rea~peraçio e de Combale
is Dropo de obuao, di"!'Õe oobre beos çreeodldoo e adquiridoo oom produtA>o de trillco llicllo de drogas ou allvldades oorrdatas, e dá ootru proftd&adu.
(À Comi.ssão tk Assuntos Econ8micos -Decisão

CCIIIl os_ seus controla.c:1c.:Rs.

Art. 2" Estalei en11a em vigorns dila de sua publicaçio.
Art. 3' Revogam-se as disposições em CODIIÚÍO.

Jusllllcaçio

Terminaliw%.)

O pteSCDte Projeto de Lei tem por objctivo obrigar os noo-

soo acioni,stas ou controladotes das empresas que estio sendo privatizadas a investir rea.usos próprios no desenvolvimento dessas

PROJETO DE LEI DO SENADO N" !IS, DE 1995
DeiiDe oa .,..., de 'ldcullftcaçio criminal prevlo-

emp=as.

tos no ort. 5", lncloo L Vni, da Constltulçio FederaL

O Coogtesso Nocional decteta:
Art. 1• o porWior de Carteira de ldemidadc Civil só .m
identificado crjmin•Jmente DU seguintes hipóteses:
I- se nlo ~tara identidade civil oo carteira profissional pora sua qualificaçio;
n - quaodo o documento op:esentar mura que impeça a
idemificaçio oo tiver indicio de folsiftclçio;
m- quondo .. apurar que possua mais de uma ideutidade;
N - quondo auklridadc policial, cm suas invcstigoçõeo;,
apurar. prltica de crime doloso.
.
Art. 2• Esta Lei mtJa cm viga ns data de sus publicaçio.
Art. 3' Revogam-se as dispolições em oontri.rio.

Jusllllcaçio
Reza o artigo 5', inciw Lvm, da Constiluiçio, que "o civil·
mente identifiaodo Dio seri. submetido a idenlilicaçio criminal.
salvo nu hipóteses previstas em lei".
.
Buscoo o legislador constiminte evitar c:onstrangimentoo,
nas delegacias de poücia, ao indiciado, por qualquer delito, que já
disponha de identidade civil e traga consigo.
Por vezes a imputaçlo 6 improcedeo.te e o acusado prova
sua inoc:&cia &O ser ouvido pela autoridade policial.
Ocareodo a falta da cartein. de idmtidade, da identidade profissiooal ou ii>:IIcioo de falsilicaçio, cabcri a identific.çio criminaL
Com este JXOjeiO objctivamoo regulamentar o dispooilivo
coostitucional mencionado, esperando contar com o apoio de nos~
sos ilustres pues para sua aprevaçio.

-

o civilmente idenlifiCOdo nio soni submetido a
identificaçln eriminal, solvo nas bipóte- (:Rvi.otu em le~

Art. 243. A3 glcbas de qualquer mgiio do Pais onde fCRm
locali7Adas culturas ilegais de plmtu poicotr6picas sedo imodia·
tamente expropiad.u e especifiCilDCillo destinadu ao "'al'tmento de colonos, pora o cullivo de produtos alimcnl!ci<lO e media·
mcntosos, sem qualquer io<Je:nizeçlo ao propieürio e Hllll pmjl(.
zo de ·outras sanções JftVÍIIaS em lei.
• Parigrafo único. Todo e qualquer bem de valor ccoa6mico
apreendido cm <fec:ono6ncia do lrifu:o i!lcito de entorpeecates o
drogas afms sm confJS<ado e reverterá em bencftcio de inalituiçõcs c pcssoalcspociolizado no tmamento e recupmçio de viciados
e no apsmlbsmonto e custeio de llividades de fiscalizaçio, c;ootrole, prevençio e "'''l"ssio do crime de lrif'ICO dessas sublltnciu.

.

A medida se toma oportuna em DZio da nec:easidade que o
Governo Federal tem de dellinsr os """"""' levantado& com o
programa de descstabilizaçio à soluçlo do seu d6bilo aociol pora

~

comaNaçio.
A16m disso, este projeto comnooi para o desenvolvimento
sadio da iniciativa privada ~e. sem o gumla-clluva finauceiro do
Govemo Federal, deverá ~ as suas aplicações do mer·
caldo finsnceiro para o processo produtivo, o que ca>lltltui uma
das fOIID&S mais pniticas, ef!C&ZCS e produtivas pora o desenvolvi·
meDlO 00 capitalismo bruileiro.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1995. - Senado< Odadr
Soare&.

(À Comissão de As.nmtos Econômicos - Decisiío
TerminatiwJ.)

O SR. PRESIDENI'E (Odacir Sosm) - Os projetoa sedo
publicadooe rcmetidoo u comi•"'"" COJilPOiolllea.
Som a mesa, mquerimentos que sedo lidoo pelo Sr. 1• Secretário em exotclcio, Sensdor Nobor Júuior.
Slo lidos 01 seguintes

REQUERIMENTO N"494,DE 1995
Scobor Ptesidente,
Nos termos do artigo 13, § 1•, do Regimmto Intemo, requeiro seja considemdo como licença autorizada o dia 31 de março
do c:o=nte ano, quaodo estive ausente dos tl1bslbos da Cosa, para
acompanhar a comitiva pteSidenciol que visitou o projeto C....jú
- PA e Manaus- AM.
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I would lik.e to extend an invitation to you, as a former
mcmber of the IN'TERPOL Executivc Coomittee, lo attend the
REQUERIMENTO N"4!15,DE 1995
ca:úereDce ai an observer. Your presencc would be a welcome adSeuhor Presidente,
ditioo to rhis important meeting.
Requeiro nós tmnos do artigo 13, § 1•. do Regimento lnter·
Hotol =ations must be made dimctly wilh lhe hotel. A
no, do Senedo Federal, sejl conaiderado como liceDça meu afuta· spocia!DU> of $125.00, plus tax, per niglll (single or double) has
monto dos trabalhos desta Coxa, os diu fJT e 10 de abril de 1995, been amnged f<r lhe conference porticipants, and lhe flnl night's
p:x estar ausente de Brasflia. em comptOllli.cso partidúio, na coo- depooit is roquiied in O<der lo hold lhe room.
diçio de Presidente do PSDB.
Resetvlllioas MUST be made before Mai<h 24th in <rder to
Sala das Sessões, 7 de abril de 1995. - Senador Artur da get lhe special nte. You may reserve your roam cither by contacTávoiL
ting lho boto! by telepbooo oc fu: anel providing lhem with a =di!
REQUERIMENTO N" 496, DE 1995
cud number against whid:t to c:b.arge the room. cr you may encloSeobor Presidente,
so a chock in tho atta<:hed envolopo anel mail it directly to lhe hoNos termos do artigo 13, § !•, do Regimontolntemo, doSe- tel.c·The hotel teleJitone number ü (602) 963-6655 and"lhe fax
nodo Fodeml, IOquoiro sejam consideradas como 1icençu autoriza. DDmber is (602) 899-5441. ln addition, a confem~ce enrolment
das as Jninbu aus&!ci.u nos diu 04 o 24102; 02, 03 o 16/03, quan- form is he!OWÍth enclosed. Pleaso retum it with yoor P,otograpb to
do~ C«Dpaaici ao plenúio, em razio da eoordenaçio de UIIIID· this office. u soon as possible so that your ideDtiflC8lioo badge
tos partidários no mt:U Estado.
may be prepored.
If you have any questions, please foel liee to contact Ms.
Sala das Sessões, 7 de alril de 1995. - Senador GDnm
Borges.
Beverly Swoatman or Ms. Aegela Meadows of my staff. They
REQUERIMENTO 4!17,DE 1995
both can be reacbed at (202) 616-9000. I look forward to soeing
you in Arizoca.
Senhor P,.sidente,"
Sincerely, - Shelley G. Altautadter, O.ief, IN'TERPOLNos termos do disposto no § 20, do art. 13, do Regimenlo
USNCB.
Intemo~ MqUeiro seja coosidcmda como licença autorizada. o peU.S. Deportamenlo de Justiça - Nallooal Ceotral Bu.
I!odo de 10 a 13 do ca=te m&, quando estam afastado dos tra·
balhos da Caxs, para tratar de assuJl10S de inleiOSse partícürio no reau·lnterpol- Washlogton D.C. 20530
2de-del995
Estado do Mato Grosso.
Exm'Seobor
Sala das Sessões, 7 de abril de 1995.- Seoador Carlos BeDr. Romeu Tuma
Sala das Sessões, 7 de abril de 1995.- Senador Carl.. Pa·

trodnlo.

s<oador
REQUERIMENTO N" 4!18, DE 1995
Pillcio dos Bandeiramos
Senhoc Presideote,
Avenida Morumbi, 4500- CEP 05698-900
Está previn a ...uizaçlo, no perlodo de 25 a 28 de abril do
Silo Paulo, Bmzil
ca=te ano, da 14' Confcdncia Regional Americana da inteipoL
CaroSenedocTums,
que teri lugar em Pboenix, Estado Unidos. Na oportnnidade, ser11o
Como o senhor sabe, os Estados Unidos ido sodisr a 14'
debatidos temas IOievantes a nlvel de eondaente amoricano, dentre Cool'el&cia Regional Americana nos diu 25/U/27/28 de abril
os quais a evoluçio do lli.fico intcmacionai de drogas, fraudes Os encontros sedo no SbCI1loo San Marcos Hotel. Cllandle:r, Aricam.biais e financeiras. lavagem de dinheiro e os meios à dísposí- zcm.. Maiores infonnações sobre a confedncia estio em mexo
çio do sistema de segurança do M=osuL
para sou conhecimenlo.
Na qualidade de membro efetivo do ComitS Executivo da
Eu gostaria de convid6.-Io. como membro efetiwo do ColntclpOl. tive a hoDm de mcebcr o convite fOJDJ.al da entidade para mi~ Executivo da lnterpol, a participar da conferencia como
participlr. como observador, xqxesentmdo o Brasil naquela reu- observador. Sua presença iria ser de grande valia neste cnconnilo, DOS ter:mos do documento que pa.sso às mlos de Vossa Exce- tro importante.
lênc:ia por anexo ao presente.
As mservas podc:do S« feitas dimam.enr.c DO hoteL O preço
Ressaltando a importAncia e pertiD.&>cia da temática que especial de US!25.00. mais taxas, p<r noite (apartamonlo simples
seri. na ocasiio abocdada o o momento presoole, em que se propõe ou duplo} setá eobesdo dos participontes, que develio, ainda, efemver a legislaçlo brasileim no campo do Direito c da Proccssua- bJar depósito de pagamento da primeira noite antecipldamc:ntc.
Hstica. PenaL solicito a Vossa Excelencia.. nos termos regimentais Reservas feitas antes do dia 24 de março daiio direito a este des(art. 39, allnea a e art. 40). autorizaçllo para auselllar-me do Pafs, coolo especiaL O senhor poderi. faz6.las cootactando o hotel por
cm cmnpri:mento de misd.o ofJCia.J.. sem ôws para o Senado Fede- telefooc ou via fax, enviando o mlmero de seu cartio de cr6dito e o
mi, nos diu 24 a 28 do m6s em curso.
tipo de quarto que gostaria de ocupar. Pode, ainda. envisr um ebeRespei_,.,te, Senador Romeu Tllma.
que, via cotTOÍo, direlamente p0ra o hotel. O mlmero do telefone
Exan" Sr. D. Romeu Tum&
do hotel~ (602) 963~55 e o do fax ~ (602) 899-5441. Em anexo
Seoador
ficha de inscrlçio acompanha esta o:oaespond&cia. Por favor,
Palacio dos BaDdeirames
mmdc-nos uma fotografia o mais cedo posávcl pam que possaA v. Mocumbi, 4500- CEP 05698-900
mos p<eparar seu cartio de idenlifJCOÇilo.
Silo Paulo, BmziJ
Se tiver alguma dúvids, per favor procure Ms. lleverly
Doar Seustor Tuma:
. Sweatman ou Ms. Angola Mesdows, membros de nrinha equipe.
As you koow, lhe United States is hosdag lhe 14th Ameri· Ambas podem ser encontntdas no mlmero (202) 616-9000. Espero
can Regional CoofCIODCC Apú125-28, 1995. The moetings wiiJ be ellCODtlt-lo oo Arizooa.
held a< lhe Sbemloo San Mait:os Hotel in Cbandler, Arizooa. Genmú
Sinceramente, - SheDey G. Aiteustadter, O.ief inteJ:polUSNCB.
lnfocmatioo about the ooof=nce is eoclosod focyourreview.
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O SR. PRESIDENTE (Odacir Soa!<s)- A votação deo,.
querimentos que acabam de ser lidos dcpcDde da presença da
maioria de oomposiçlD do Scoado. Dada • incxist&cia de quorum. a votaçio fl.CB adiada,
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soon:a) - A Prcsid!ncia
recebeu do Banco do Brasil o Oficio n" 160'95, do 04 do COII'ell·
te, encaminhando, cm cumprimento ao dispaoto no art. 20, § 41', da
Lei n" 7.827, de 27 de setembro de 1989, as Dcmonstnçõcs Contibcis de 31 de dezembro de 1994, devidamcllle lllditadaa. do
Fundo Constitucional de FllliDCiamento do Ceott<>-Ocate (Fa>).
O expediente será despochado 1 Comi.ssio de Fiscalizaçio o
Contto!c.
(Divcrsoon"57,de 1995)
O SR. PRESID~ (Odacir Soal<s)- Pa.ssa-sellista de

andores.
Concedo a palavm ao nobn> Senador Eduardo Suplicy.
(P~).

Concedo a palavra Anobre Sanadora Marlucc Pinto.
V. Ex• dispõe de vinte minutos, na forma regimentaL
A SR• MARLUCE PINTO (Ylli·RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem rcvisio da ondora.) - Sr. Presidente, Sr's. c Sm.
Senadores. o assunto que tmgo a esta Casa trata da TCgulameo.taçio da Lei n" 8.256, de 25 de novembro de 1991, que criou as
mas de livre como!tcio cm PlcJmima c BÓnfnn. no Eotado que tenho a hoom de TCpresentar nesta Casa, Roraima.
Quase quatro anoa já se passaram. De lá pam á, tenho me
empenhado diun.un.amente. junto aos setores competen.tcs. pan fazer valer o que j6. 6 lei. Sempre e cada vez mais complexos, surgem complicadores que, cm resumo, qualifico de proposilada m!
vontade; chego mesmo a crer na ~ncia de interesses escusas e
poderosos a impodir tal rcgulamcntaç&o.
Para que os nobres Pares possam ter uma idéia dos enlra.ves
que existem e da verdadeira peregrinação que se tem que fazer pelos dif!ccis caminhos buroc:r6ticos, que culminlmun na Lei n"
8.256, que. desde 91, aguarda unicament.e a sua regulmmentaçio,
dou-lhes. passo a passo, o seu hist6rico:
-Em 4 de abril de 1990, o ExeaJtivo ezraminhou ao Congresso Nacional a Mensagem n" 247, propondo a criação de uma
ma de livre com&cio na VIla Pacaraima, no Município de Boa
VISta, em Roraima. Na. Clmara dos Deputados surgiu. entãó, o
Projeto de Lei n"4.790,de 1990;
- Em 22 de agosto do mesmo ano, por iniCiativa parla- -mentar, outro projeto, com as mesmas caracteristicas daquele do
Executivo, propunha a criaçio de área de livte comércio no Mu~
niápio de Bonfnn, ~m em Roraim&. Este levou o número
5.140, de 1990.
.
Devo esclarocer que os projetas, Wnticos na fonna., procuravam desenvolver duas úeas distintas, por estratégicas, nas regiões fronteiriças coma Veocznela e com a República da Guia.oa. respectivamente.
Os projctos originais tiamitaiam na CâmaJ:a, passando pciss
Comissões pcttincntcs, 116 que, cm 15 de maio de 199), fon.m
aprovados cm Plonúio o encaminhados ao Senado Federal.
-Em 27 de junho de 1991, aslllll16riasj! cm ll1Ullitaç&o no
Senado Fodeml e com riscos de veto devido a artigos e parágrafos
conflitantes com nonnas legais e litc:nllmeore idBnticos àqueles
que causaram o veto em projeto similar que propunha a criação da
área de livre com&cio, ALC, de Guajuá-Miriui., soliCitei vistas
dos projetes oa Comissão de Assuntos Econômicos e, após miouciosos estudos o coosultas a setores competentes, atreSCJltei substitutivo onde, ai~ das coneções necessárias, optei por um único
projeto, propondo, neste, a criação de ambas as mas;
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Após árdua batalha para a aprovação de meu substitutivo
nas comissões t6cnicas, cujos colegas Senadores compreenderam a
grandeza dos objctivos c seu alcanoc social. pude, gratificada. om
IS de setembro de 1991. ter a satisfaçáo de vê-lo aprovado por
unanimidade no Plenário do Senado Federal.
Finalmente, retomando o substitutivo à Câmara por
força regimental, os Deputados aprovaram na totalidade as
modificações por mim propostas e, em 18 de setembro de
1991, foi dado como definitivamente aprovado; Levado A
sançio, originou a lei que transformou em realidade o sonho
que, por d6cadas, acalentou o povo de Roraima. Aliás, recordo-me, como se hoje fosse, das manifestações de alegria c
verdadeira euforia dos roraimenses quando lhes foi comuni~
cada a sançio presidencial em 25 de novembro de 1991. Indistintamente, em voz uníssona, empresários, estudantes,
servidores públicos, trabalhadores em geral, profissionais li~
~ berais, toda a comunidade enfim, no meu Estado, agradecia
c abraçava a esperança de um futuro mais promissor, ao que
chamaram de "redençio económica" do Estado.
0..,
e Srs. Senadores, por que a delonga na regulamentação da lei? Sctú quo o Congresso Nacional. cm nossas pessoas
como seus representantes nas duas Casas. apôs tantos estudos, pe.~s, embasamelllos jurldicos, análise de critérios constitucionais e legais, cometemos alguma aleivosia que, por grave e indecorosa. impede a nonnaliz.açio a lei?
Pecou também o Executivo ao sancionar a- Lei? Quais c
onde cstario os ~mtcresses escusos que teimam em manter todo um
povo à mugem de suas reais c substantivas conquistas? Que tamanho poder é esse que impede o desenvolvimento, o Crescimento e
a vontade de nossa gente de produzir e gerar riquezas?
Sr. Presidente. Srls c Srs. Senadores; justificam-se mais ainda minba indignação c ênfase. quando f'riamente analiso minhas
andanças c contatos efctuados pam a soluç&o desse impasse.
Confesso, de viva voz, que por onde andei e a todos a quem
procurei e solicitei apoio, de todos recebi a máxima deferência, o
maior empenho e as melhores orientações.
A muitas mãos. elaboramos relatórios c robustos <locumentos: levantamentos topográficos foram realizados c memoriais descritivos foram rigorosa.mcnte confecciooados, cnf~.m. tudo para satisfazer exigências e cumprir imperativos legais. Tivemos - e temos, inclusive - as ncmcaçõcs publicadas oo Diário Otlcial da
União, dos Diret:Ores pila as respectivas ALC's. Para tanto, n:c:oni
a quem de direito e col!lpd.6ncia c que DOmino com satisfação:
No Ministério da !nlcgmçio Regiooal, à 6poca o 6tgão decisório da questão, nas pessoas de seus ex-Ministros, Senador Alexandre Costa e Deputado Alu!zio Alves. sempre recebi orientações
as mais valiosas,. Ülclusive sobte os petealços smgidos e os caminhos a pcn:otrcr pam saná-los.
Mais mcentcmeot~ estive com o Secretário Cícero Lucena,
na Secretaria Espocia1 de Pollticas Regionais, onde, gratificada.,.
cebi o seu apoio c solidariedade l causa. Na SUFRAMA, nas pessoas de seu Supcrintcndeole Manocl Rodrigues c Diretces, idem. No
Minst6rio da Justiça. fivc inúmcms e proveitosas audi&lcias, desde a
6poca do CD& Ministro Jarl>os PassariDbo, ~ Maw!cio
CotrEa. Alcaandrc Dupcyml c. roccnl<m..U, NclsonJobirn.
Necessárias também se flZCI'am diversas audiências nos Ministérios do Exét\:ito o Acron!utica, al6m do Minislro-OJ.cfc do
Gabinete Militar c Sccrelllrias de Assuntos EstratégiCos. onde recebi orientações e contnõuições inestimáveis piam o pleno desenrolar dos entraves buroc:r:á.ticos.
Junto à Procumdoria.Geral da unil!o e Advocacia-Geral.
pleiteamos subsídios e parecetcs juridicos que demonstrassem im-.

S,.,

208

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de t 995

pedimentos que a, nosso ver, nio justificam o entmve ~ ni<>_!eguSabe S. Ex• que, naquele longínquo rincio de brasileiros ~
lamentação da Lei ~ 8.256
_ fibra e coragem desbravadora. temos invejável situação geográfica
Enfun. nobres Colegas, onde se fez necessário. lá estive e, c rcprcsenliiDOS um potencial extraoldiná:rio como pólo export.a&r,
se não trooX.e ·a solução, trouxe a esperança. que mantenho até ago- can carndnistices ímpQms para a gemção de V11ltcAs divisas nu mra de promover essa tão esperada regulamentaçio.
lações COIDeiciais com o Cuibe e todo o :tato da Am6ríca La1ina.
Agora, pasmem os nobre Colegas, conto -o obsttculo que,
Apelo, então, a V. -Ex.Is, que me ajudem a levar adiame tio
até o momento, conseguiu tal feito: a FUNAL Isso mesmo. Srls e séria e urgente causa, que não é uma causa pessoal nem é deste oo.
Srs. Senadores, a FUNAL E sinceramente Ilio en~ a signifi- daquele grupo: 6 o desejo de todo um pOVo. Aliás, de duas geraçõcância desse órgão, burocrata e menor, a exercer ~o entrave es de um povo que não abraça a desesperança e ainda confia nos
numa causa de significado im.par e, como já disse, litemlmeote dis- . gerenciadores de seus destinos.
secado e aprovado.
Insiste a FUNAI, com isso coilseguindo attavancar o progresso de um povo e, pior, deslllOI'&limr uma decisio do Congrosso Nacional sancionada pela Presidência da Repiblica. em afll1D8l'
que P~ está localizada dentro de ima indfsena, o que 6
uma inverdade. Eslá, sim, encmvada no interiã' de Area de Segurança·Naçioaal, divisa oom fronteira intema<:ionale, se bem analisada ã Constiluiçio em selis a:rtigos, parágrafos, incisos e ~al.lneas
que tmtam da questão indígena. nio enoontruemos 8ll'IZOados
que. nem de longe, justifiquem tal afmnativa.
Mesmo com a exisl&!cia do lodios aculnu.dos na xcgillo,
que conheço a palmo e onde todos sJ.o eleitores e. inclusive. os temos na ~sentaçlo popular, bem sabemos que iDdio 6 um nacional, nlembro de uma sociedade naciona.l,. como assim lattibéoi o
sio o fa.zcudciro, o comerciante, o professor, o m6dico, o aluno,. e
onlros, todos elementos rulicados na região e cujos diieitos nllo
podem enio devem ser esquecidos, pois lembrados e col:n.dos: sio
sempte seus dcvcms.

Mas, Sr. Presideu"' e nobres Colegas, diante do impasse
criado, mesmo que nio plenameme justificável sua intranspom'bilidade, temei Uma decisão que, acredito, receberi. de V. Ex&s o
apoio necessúio e de vez penn.itilt que Romima tenha implantadas suas ãreas de livre comércio. Op.,i por apresentar wn novo
projeto de lei, que =ebeu o número SI, de 1995, desla vez propo:ndo a alleraçlo da referida Lei o" 8.256, onde se substitui a localidade do Pac:amima pela do Município de Boa Vista paill sediar
a referida hea. Dislrilo de Boa Vista, Pacaraim.a, quem sabe, nnm
futuro próximo, podeiá ler estendido até seus limites os beneficios
a ela primeiramente definidos. Ademais, Boa Vista conoentra a
maior parte da atividade oomen:ia1 da região e o projeto om proposto
plenamen., aos objetivos do primeiro.
Infcmnações por mim ati§ agora colhidas dio-~s conta de
·que outra ÍOIID8. nio existe para a solução do impasse. Uoica alternativa possíveL a alteraçio da lei retoma à nossa decisio. M~
nove Projeto. em tramitação na Comissão de Assuntos Econôm1cos, foi e.ncaminhado h mlos do Senador Romero Jucá.. a seu pedido, paia emitir relatório. Sei que S. Ex•, também representante
de Roraima Desta Casa, tem coohocimenlo pleno da signiídncia,
relevlincia e urgencia da aprovação desse Projeto.
Por isso, ·apelo à coosciEncia do Relator, no sentido ~ que
finalize o sen trabalho, pois aa.dito que S. Ex•, por estar dedicado
à elaboraçio de um relatório Ilio sujeito a quaisquer rcslrições oo
imperleições que possam prejldicar seu andamento, tonh8 despercebido que há. muito já é vencido o JDZO :regimental concedido, na
Comissio. pam a entrega do parecer ao Projeto.
Encetro, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, cooclamando
sua inestrita solidariedade pam. dar caem seguimento il Causa que tanta ansiedade .P provoccu na alma do laborioso povo n::nimeose. .
De Sua Excelência o Presiden., da República, por ocasillo
da visita aOs Estados da Amazônia nos dias 31 de março. 1 e 2 de
al::ril recebi a promessa de sanção imediata da. lei, tiO logo aprove.mos o Projeto nas duas Casas Legislativas.

•"'nderá

Lembro aos Colegas que aprovamos esse projeto pai- una.nimidade; 0 que vai substitui-lo muda apenas a localidade. Já. naquela época julgavam muitos que Pacaraima era ãrea indfgena. Se o
único eDI.mve .§ a localidade, solicito, mais uma vez, aos meus nobres Colegas, ooopemçio paill que Roraima possa ter suas ãreas de
livre com.§rcio implantadas, como acont.occu com as áreas de Guajan\·Mirim. no Estado de Rondônia, a do Acre, do Amazonas e de
Macapi. E todas eosas f01.1101 aprovadas posterionnen., l Lei o"
8.256, que criou- aS -duas áreas em Roraima.. Muito obrigada.~
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Gostaria apenas
de dizer A Senadora Marluce Pinto que a ~de liVIe com&cio cm
Rondônia está funcionando plenamente.
O SR. V ALMIR -..:AMPELO - Sr. Presidente. poço a palavra para uma breve comunicaçio.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- Concedo a palavn ao nobre Senador V almir Campclo, pan uma breve comunicaçlo.
.
O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF. Com:> Udor. Para
uma breve coomnicaçio. Sem revisio do orador.)- Sr. Presidente,
Sr's e SIS. Sena~. o salúio-famHia 6 um beneflcio fixado na
Constituiçio que. ao longo do tempo, acaboo. se transformando
numa verdadeira pilhm..
Fruto do uma po6tica baseada oo grupo familiar, o deJtinado a complementar o salmo mlnimo e a subsidiar as despesas goradas pela guarda dos filhoo, o salário-famllia varia, hoje, de
R$0,15 ao valer múimo de R$4,66.
o que repn:senta isso, na pritica, na vida do trabalhador
brasileiro? Recebendo R$0,15 de salúio-famllia, o trabalhador
tetá que trabalhar quatro 100$01 para comprar um litro do lei"'- Ganhando R$4,66, podeni comptar, oo m.úimo, oito litros do leito
por m!s. Ora. esse vala: 6 realmente aviltante e Dia com:spoode,
nem de longe, aos objetivos que pn::sidimm a sua criaçio, ou seja,
ofcn:ccr aos mais DCCC$Si.tados melhores meios de prover as JlOCC$•
sidades familiares.
Chegamos a essa situaçlo vergoahosa em virtude da inexistE.ncia de reajus.,. peri6dioos do salário-famllia, que acabou sendo
totalmente com>do pela oon.stoo., desvalorimçlo da moeda o pelos sncessivos planos OCOIIÔmicoo dos llltimos anoo.
Sr. Prt:sidente, S~ e SIS. Seoada:es, estoo propoodo, mediante projeto de !e~ a oorroç1o do engpdo em que "'tramfonnoo
0 saJário.famllia em nosso Pais. Conscienle e preocupado com as
dificuldades do Sistema PiovidencWio, ooiOU propoodo a elevação
racional do salúio-faridlia. bem como o seu reajlste periódico, na
mesma ~ e pelos mesmos indices de aumento dos beneficias
de prestaçlo continuada da Pmvi~Deia SociaL
Nesses termos, estou propondo a elevaçlo do salário famflia
para 2S UFIR 's, o que, atualmente. gamnte. pelo menos, um litro
de lei., todos os dias para as famlliu mais nocessiiadu.
Evidentemente, esse valor ainda é inisório, mas esti pcrfcitamente dentro da tealidadc brasileira; e o mais importante 6 que o
projeto preve, tamb&n. a inchlsio dos recw:sos do salário-família
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no Orçamento FiscaL Dessa forma, evitamos que os contribuintes
individuais venham a ser mais ooerados em CODiribuições previdenciáriM, pcm>itindo, ainda, i Uniio, programar om pnZD h6bila
alocação desses recwsos.
A inleDçio, s,a. o Sn. Senadores, 6 resta1m1r um bonellcio
arduamente conquistado c necessário para fomccer aos que mais
necessitam um pequeno subsidio para fazer face b despesas fami-liaml, a que o piÓJlriO Salário mlnimo fem·OO teVolado incapoz do
atender.
Peço, dessa fcama, o nocosúrio apoio doo nobtN Colegaa
desta Casa para a oprovaçio dessa proposiç!:o do inegável in~«eo
se p<lblico.
Era o que tiDba a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - ~ a pala·

decisivo, hoje, está na fraqueza econômica do Banco do Estado,
que COJ:Ieit risco de fall!ncia se o dinheiro nele ente:s<:Qmdo. base
do suas aplicações • do Ientabilidado, ror subitameDlo libondo
para pagar o funcionalismo.
A situaçio IJ grave e merece tam~m. aqui, um especial esclarecimento. Como disse, estio depositados oo Banco do Estado
do Aao mrunos do grande monta, mocadados da folha do pagamento pora constituir o Fundo Pievidenciário do funcionalismo es-

tadual É com esse lastro que o BANACRE vem se capitalizaDdo,
attav6s daa aplicações que faz no men:ado interbancúio o nu operações do ct6dito remuneradaa com u altas taxas do juros hoje verifteadu no Pafs. Transferir tais :reansos para a folha de um funcionalismo esfaimado e com imensas carênciu econômicu rep~&
sentad o saque imodiàlo do tudo, capaz do até meamo quebrar o
tradiciooal e importante estabelecimento, patrimolnio do povo

vra ao nobre Senada: Nabor Jónioc. V. Ex1 1ed 20 minuto& pua o
seu prommciamento.
acreano ·e base de seus projetes desenvolvimentistas.
· O .SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pmmncia o seAinda soboe o BANACRE, 6 importante regii!Dr a ameaça
guiníe diocono.)- Sr. Plesidonto, s,a. e Sn. Senadocos, tenho poc que paira sobm ele de ter as suas atividades: encemdu, caso medi·
obrigaçio Intima, D1IS a6vidados como cidadio e como homem Jlll· das urgentes e indis:pensbeis nio sejam adctadu: para o aaJ sablico, o senso do Iespoosabilidado o o respeito a todaa u pessou, neamento lillanOOro. A se confirmar essa ameaça l ooiDIDidado
até mesmo .,. mais ferienhos adversirios. Jamois, em 32 11101 do aaoana, principahnente a do interior do Estado, sed allamomo
vida pol!tica e parlamentar, fiz ICUSIÇÕOS levianas ou cri6cas aço- afdada pelo fechamento do ag&lcias em localid•des onde só oredadas. Em momento algum permiti que as poixõeo falassem mais ferido 8anoo opera. Pan. agravar ainda mais esse quadro. cogita·te
aho que a razio e o senso de justiça.
inaistentemente a ex6nçio do virias a~nciu do Banoo do Bruilo
Com esse espírito prudente e construtivo, esperei que trans- da Caixa Econ&nica Fodoral em divonoa MuDiápios do Estado.
corressem os primeiros Ires meses do novo Govemo do Estado. do
Voltamos, entn:tantoi i qucstllo do funciooalismo, um proA<Ie para dele fazer uma Wlise lócida, equilibrada o objeliva. blema que ronda oo !aiOS diretameule envolvidos em ptopotções
sem distorções ou açrd•nvmtos qumto aos :mmtos e aos erros
assustadoras. Fala-se do domissio do até 8 mil .....,idoros, o que
eventualmente registrados. N.lo que fosse minha inteoçlo trazer causa p&nico 1 sociedade acieaDL
:
assuntos paroquiais peta este ple:n6rio, mas boje sou obrigado a
· Nio defendo o empreguismo como poll6ca do govomo,
alertar a Casa o a naciooalidado IepiOSentada no Senado da Rep<lmas 6 impossivel descoohecer o flll.O de que, no Acre. o Poder Pó·
blica para a gravidado doo prcblcmu que a aluai administmçio .,._
blico ainda 6 o grande empiegador, acima do tudo porque u açliea
tadualagravou ou criou ante o desespero das populações mais po- ·federais nunca se voltanm. efetivamente pua a melhoria du con-bres e desassistidu.
dições econ&nicaa regiooais, pua abetlun do novu mmoa do ttaA represemaçio paritária nos Estado& da Cimara Alta tom
como objetivo, justamente, estabelecer um coohecimcnto reciproco e a convivencia. de todos os brasileiros, integnmdcH», estabelecendo mrani!'DOS de interaçlo política e administrativa. É importante que, boje, os demais cidadios saibam o que todos os ~Cll!&
nos jt viram: o Estado vive dias de grandes dificuldades, em que
muitos setc:res, at6 mesmo o póprio Governador, admitem a necessidade do IeCUno a modidas extn:mu para salvi-Jo da ingavornabilidadc. Os aros cometidos na gestJo anterior, agravados pela
abla!.- autora de muitos outros, preocupam e, uio :raro, assumem.
ptupações que ameaçam elem.er.Xaies tegras de ~ e efici~ncia administmtivas.
·
O Govomador Orlei Camoli, em suas J:KOIDeSS&S do campanha. alllnciou que faria profunda& alterações na máquina adminis-

balho capa1JOI do absorver a mio-do-oboa c:omp1lloriamonte ociosa. Falar-se em 8 mil demissões, poctanto, ~ aWdoar a imin&lcia
do uma situação caótica e explosiva. que tmria no - bojo s«ioa
reflexos sociais e humanos. cm nfvel de tcmar ainda maia desesperadora a qualidade do vida do Estado.
Existem ainda outroo aspee101 perigosos uu alitudoa tomadas pelo GovemadO< do Estado, como no caso doa repuseo orçamentúioo pua os Podoies Logisla6vo o Judiciirio, vilimadoo poc
cortes inopinados, que levam até meamo 1 cogilaçlo do medida&
defensivas como o podido de interveoçlo federal pua garantir u
dotações devida&. O próptio Tn"bunal do Justiça. padrlo do equillbrio e Iefor&>cia maior do Diroi1o. jl imagina u soluçiles para o
problema criado quanto
rocunoo.
Al6m do todos oaoos porcalçoo burocri1i<x>o o l'inancoiros,

trativa o na estrutura do funcioualismo p<lbüco estadual, deixando
claro que efc<uaria gmndes cortes na m6quina e na equipe.
E esti fa.zendo muito mais: relegou a plano tio inferior os
llllbolhadO<es do ll3tado que esses, até hoje, sequer receberam salúios ainda Ielalivoo a novembro o dezembro do ano passado; Dio
eltisto, ademais, qualqtier horizonte confijvol do quaudo iii o <Jo.
vemo bomar essa elementar obrig.açlo.

outru d.embJcias ameeç•m a própria imagem de austeridade que o
Govemador procurou c:omtruir DI. ampenb• e no infcio de sua administraç!:o. A imprensa tem levantado, oom ftoqllencla, pves
aspectos ligadoa a negócios envolvendo ompieSU pertencentes a
familiaies do S. Ex•, du quaia ele moamo 6 sócio; DCgócios que

Muitas soluções tb sido aventadas para atnalizar a folha
de pagamentos do Estado. Uma delas estaria no emprego de verbas carimbadas para ootras fmalidades, como o Fundo PrevidencWio, mas o problema al6 duplo: primeiro, poc óbvias i!Tegularidadoa na tmnsposiçlo do natuieza orçamentiria, ou seja, o emprego de recursos cuacterlsticos de um setor para outro, por mais justificlvel que seja a sua motivaçio; o segundo. que IJ o xulmente

a""''

t!m como ranocodor do IeCUnoS o próptio Estado.
o o "J"ribmW do ODu
O Depilado Vaguor Salos
cst.11 apmmdo oom"""""' fiDIIOZ&, âreguJaridades ua exocuçio do um
coovenio mm-e o &lado o a PlefeiluD Mmicipol do Cuzeiro do Sul,
deslinadol implonlaçio o1 """'"""Çi do eotDdaa viciDais. Segundo
inf01lt118ÇÕCS do 6qlo sindjcarllo, """"""' que lliogan 60 mil toais
fcnm. aedàados na CODI.a da Plefeitura e jrnedjat1'11Jf11Ye repe•swJos.
para a fuma Cameli Comercial DistrihJidom Uda., em CXllldições lliplamcme emdas: Dio houve licitaçio pua aquisir;io doa COIIli>J.ti-

-mciou.
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veis compmdc:s pua a referida~ as vetbes foram çlicadu em. de emerg~nc:ia .ou calamidade pública e em seu recoDhocimenlO
fmalidade diversa da lllt<llizJida pelo i:onv&llo, e o .mesmo s6 poderia oficial pelo Gov..,w do Estado, o que impediu uma ação assistenser executado oom uma OOilll-tida efeliva da peef9um il tuJo de cial efeliva por parto da administração fedetal
10%dototal,oquenio........,rceu.
Tarauacá foi uma das cidades mais atingidas pela ioundaOutras denúncias ~m SUIBido e merecem apuração exom- ção, a ponto de ver dois terços de sua irea urbana totalmente copiar, ccmo a entmga. a uma irmlo do Govemador, de contralol berta pelas águas do rio que lhe dá o nome. Muitas casas desabapara o tiaDSpcc1e de ca:nbustiveil, desti:Dados U ulinu temtoel6- ram. outras tiveram aparelhos e utensilios levados pela correnteza
e, em todas, as fa.mlli.u vio ter dificuldades imensas para reconstricas da BLETROACRE, no interiol' do Estado.
Sr. Pn:sidente. Sx's e StL Senadcna, V. Ex.. certamemo truir seus Jams e repor o que perderam. No interior e na Capital,
avaliaria a dificuldade em definir o equilftrio entre a necessidade aliú, o quadro se mostrou dramático, agravado pela falta de assisde fazer as graves dem1nciu que hoje me traum 1 tn'buna e a pm- ~cia eficaz e imediata que se exigia devido l sua gravidade.
d!ncia quanto 1 força du palaVIU e du imagens empregadas.&Sr. Presidente, nio me deixo contaminar por intenções
tejam certos de que se tmta de uma t&IJ.e lioha ICpamxlo a oiJlis.. menores.
sio da cautela, mas que exiJte o tem de ser C<llllliderada. E. na verVenho n:iterar, boje, o pedido pon que o Govemo Federal
dade, .deixar de n:giltrlr fatoo de tal g,avidade seria fugir 111 olri- socotnl o El1ado do Acn: nos dias tenebrosos vividos por sua gengaçõea do mandato a mim conferido pelo povo do Acn:.
te boa o tmbalhadon.. O importante Dilo 6 saber quem ocupa o Go- O <jU• tmgo bojo ao Senado 6 apenas uma porte daa =la- vemo do Ellado, o importante 6 tmbalbar por seu futuro.
maçõés que mo chegam, pela imprensa, pelos compmbeiros e peOs meus mais sinceros votos São no seD.tido de que os prolos coestaduanos que me ouviam cartu ou procuram o meu pbi- blemu ou. vividos pelo povo do Acre encontrem solução oo alivio
nele. Muitos deles, pcl' eximtplo, reclamam da falta da aulas nas
a curto prazo. Sou adversúio., leal e sincero, do atual Governador,
escolas da n:de oficial, 116 boje som ver COIIlOÇido o IDO Jetivo. m,u caoclamo S. Ex' a uma ação conjmta em beneficio da coletiFoa daa classos, já no m& de aOril. oo ahmoo sabem '110 i11o lhos vidado, quo Dilo pode ser prepdicada por divergências de natureza
causará um prep!zo im:polllvol no seu apRIIldizldo o om termos poHtioo-portidúias.
de cumprimenlo do cumculo eacolar de 1995.
A implensa acn:ana tem divulgado, nos últimos dias, declaConscicnte da g,avidade do problema. acomponboi o Secn:- rações alriro!das a assessores do Governador, dando conta de que
tiriodeEducaçioau.maau<li&>ciacomoDiroto<doFundoNacio- S. Ex' ji estariA admitindo a possibilidade de solicitar i\ União a
oal de Desenvolvimento da Educaçlo, om busca de solnçiles o ro- decn:taçlo de intesvenção federal no Estado, na evenmalidade de
cursos que pudessem IDÜlorar a situ~ mas isso 10 DlOitD:JU im· nlo poder solucimar, no pram de quatro a cinco .meses. os graves
posslvel, porque ht dois aoos o Govemo do Acn: nio presta conproblOIJl'IS enfrentados pelo seu Govomo.
tas das veibu .i' recebidas e. portanto, nlo pode receber novas doComo se observa., a bom. é extremamente grave e exige dos
tações. A altcmat.iva seria o MEC transferir IeCUrsos diretamente
de toda
icdadc
ponu p<efeittuu, passando por cima do Govemo_do ~do ___ homens públicos, dos Uden:s pollticos.
a soe
acn:amas nem mesmo nós, da oposiçio, gostaríamos de ver o Palácio na. -uma açio conjunta e decidida j.mto ao Govemo Federal, voltaRio Branco sofrer tio vcxa16ria bumilhaçio.
da para o apoio aos pionciros que êori.sf:roCm e consolidam a frondo Brasil.
o setor ~ospitalar tamb6m vive momentos de gran~ teira noroeste
Muito obrigado.
011
de dificuldade, com hospitais e postos de saúde fechados
atenO SR. GILVAM BORGES - Sr. Presidente, peço a paladendo da mais prcchia maneira A populaçio que 05 pocura. Até vra para uma breve COIIlllnicação.
mesmo cirurgias de emergência v!m seodo canceladas pela FundaO SR. PRESIDENTE (Odacir Soa=) -Tom V. Ex' a !"'·
ç1o Hospitalar. que 6 rcspoosbel pela manutenção do maior esta~ lavra.
belocimento hospitalar da Capital e de toda 0 n:giio; 0 opção seria
O SR. GILV AM BORGES (PMDB-AP. Para uma bn:ve
a ImlOÇio dos pacientes em estado grave para outros Estados. mas comunicação. Sem rcvisio do orador.)- Sr._ Presidente. gostaria de
0
isso esti. descartado. em ccmeqll&lci.a da falta de recursos para
registrar o lamentável faloc:imento de uma figura pioneira,. de uma
custeio de passagens e pagamento de dihia aos acompanhantes.
Estado s Arinaldo 8
O ' - " - e terre:stre vive situações iil6ditas de dificulda.- família de grande tradiçio no meu
• o r.
arreto•
fato qué ontem provoccu uma comoção generalizada.
des: Rio Branco passou virios dias sem ligações rodoviárias com
Arinaldo Barreto prestou grande contnõuiçlo ao Estado do
as cidadol mais próximas e ainda hoje nio existe tráfego regular Amapá. tendo sido um pioneiro. apesar do Estado ser oovo. Sentipon virias delas, como Sena Madun:lra, Bnsi16ia, Epitaciolândia, mos pesar e tristeza pela pada desse homem que tinha g,ande ~e
Assis 8rasil e ootms localidades, o que deixa sua população il mln- coohocimento popular pelo tmbalho pn:stado ao nooso Estado, aingua de mercadorias búicas e de combusl!veis. A BR-317, estmda da quandoTCtTitório.
.
Estendemos à famllia. aos amigos e a todo o Estado do
fedem! cuja :mamtençio está delegada ao DERACRE. ficoo interdita~ por l~go tempo em vários tm:bos, Jrincipalmente entre Ama!* 0 sincero n:coobecimenro do trabalho prestado por Arinalllrasilm o Rio Branco.
- do Barreto.
As periódicas -e. portanto. previsíveis- enchentes dos rios
Muito obrigado, Sr. Piesidcnte.
acx9DOS nio foram levadas em conta pelo Governo e ca~saram
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares)- A Mesa associatrag6diu. preplzos. c desespero a JI1ilha= de pessoas, atingidas so às maoifestações de pesar de V. Ex1 c do povo do Amap6.
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente. tendo sido citaviolentamente pela elevação do nlvel do Purus, laco, Tarauacá,
Acre e Juru,. Quem deixou os lares e perdeu.bJdo foi atirado nos do. há poucos instantes, no pronunciamento da Senadora :Marluce
abrigos de emerx~oc~ improvisados em col6gios, clubes e na ex- Pinto, peço a palavm para uma explicação pessoal, de acordo com
posiç:io agropecuúia de Rio Branco.
o Regimento.
Os p<efeitos de Tarauacá, Sena Madureira, Rio Branco,
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soa=)- Com fundamento
Santa Rosa e Cruzeiro do Sul nio receberam o apoio devido para no inciso VI do art.. 14 do Regimento Intemo, V. Ex..l tem a palasuas COlllUIJldades, porque houve atmsos na decretação do estado vr:a.

. . ._t""'"-..
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O SR. ROMERO JUCÁ (Pf'L-RR. Para uma explicaçio
pessoaL Sem revisão do orador.)- Sr. ~sidcDle. s,a, e Srs. Senado=, enrendemos a pr=upação da Senadon. Marluce Pinto
quanto l implantaçào das áreas de livre comélcio de Bonfun e Pacaraima. Somos também Parlamentaxes: do Estado de Roraima e
sabemos da importância e da necessidade emergente da implantação dessas áxcas. No entanto, talvez po< conta da pr=upação da
Senadora. em seu discurso. há poucos inslanleS; forun cometidas
algumas inverdades que ,gostaria de esclarecer.
Em primeiro lugar. o Projeto eslá aprovado desde 1991
gostaria de lembrar que foi fruto de um IIabalho nosso. quando
6mmos Governador do Tetrit6rio e JX'Opuscmc)s ao Executivo as
mensagens que tedundatom na criaçio deasu duas áiou de livre
comén:io. Esse Projeto, relatado na Ctmara dos Deputados pela
DepJ!ada Teresa Jueá e no Senado pela Senadcn Marlnce Pinto,
ap/>s a sua aprovação nas duas Cuu do Congresso Nacional. foi
sanciona<!<> pelo P=idenle da República. Infelizmente. até hoje.
esse t:'rojeto não foi implementado, por um simplos etro de nomenclablra no tratamento do Município de Boa. Vista pua Pacaraima: por um equívoco, em vez de constar, da ledaçio fmal do
ProjeiO, o texto criando a hu. de livre comkcio no Municlpio de
Boa Vista, infelizmente, colocou-se emdamenle o nome do município- como sendo Pacaraima, munidpio que nlo existe. Estamos
tratando dessa questão e - gostaria de informar isto 1 Senadon.praticamente resolvendo essa pend&ci.a. em teimas adm.io.iStmivos, na Receita Federal, fazendo com que essa área de livre comércio possa ser implantada raPidamente.
Independentemente disso. gostaria também de informar,
para COirigir a informaçio que a Senadon pn>litou 1 Casa. que o
projeto de lei por ela aprcsculado ao Senado e quo ~tende coai-_
gir essa questão nio deixoo de ser relatado. Como relalor do projeto, apresentei um substitutivo cttrigindo algumas falhas do mesmo. Esse pmjeto foi eótregue i Comissão no dia 30 de março o i'
foi relatado e votado no dia 4 de abril. Portanto. nio estoo fallando
com as minhas alriooições, p:incipalmenre no que diz respeito is
questões do Estado de Roraima.
Gostaria de prestar esse esclarecimento, porque talvez a Senadora não esteja informada por sua assessoria sobre o assunto.
Qlero também di= que estamoo aprovando esoe projeto de lei com o
meu substilutivo pam resolver a. questio. mas jndependentemenre disso espemmos resolver essa questão meocr na Receita Fedeml, aindA
es1e ano, a fim de que a popdaçio do Estado possa receber de6niliva·
mente a ins1a1ação das irou de Livre Comércio de Boa VISta e Bonfm. que ~. sem ch1vida. DCD.buma. um caminho novo e o
fortalecimento da DOSSil OO'YY"Dil
Era o que tiDha a dizer, Sr. PR:s:iden~.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soores) - Tem a palavm o
nobre Senador Lúcio Alclintam
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na área da saúde, que é de 53%, apenas 8,5% são enfermeiros proftsSionais de nível superior.
·

Entendemos. Sr. ~sidente, que há necessidade de se estabelecer uma politica pua o setor. Se queremos que o Bmsil tenha
saúde, 6 preciso que os seus agentes sejam bem remun~ para
pn>star um serviço de qualidade adequado.
Era o que gostaria de ter acrescentado ao disru.rso do Senador Lúcio Alclintaia, mu, po< questão de lempo, nio me foi poss(velf~-lo.

A S.. MarlaaSilva- V. Ex' me pemrireumaparre?
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Ouço V. Ex'. com pra-

zer.

A S,. MariDa SI!... - Com telação a essa questio da saúde,
a Organizaçào Mundial da Saúde recomenda que, para cada mil
habitantes, haja um médico. No meu Estado, com SOO mil habitantes, contamos apenas com 150 médicos, oo seja. o déllclt em relaçào is recomendações da Organizaçào Mmdial da Saúde realmente é muito grande. Se fonnoo estender isso para o Norte e Nordeste. verificaremos qúe ..... recomendações nio sio cumpridas. m
mais um agravante, ou seja. nio há possibilidade alguma de se fa·
zer uma medicina p-eventiva quando se trata da política que vem
sendo implemcutada, }lois se di apenas o :remédio, em vez de se
~r um atendimento que evite a -doeDça. No ~so País, muitas
doenças poderiam ser curadas e muitas mortes- principalmenle de
criaDÇas -poderiam ser evitadas po< um milagre: apenas 'gua. É
um absurdo! Conheço regiões. no Norte e NO<deare, onde realmente 6 muito grande o mlmero de crianças que morrem com infecções intestinais, atacadas por veaninoses. por causa da .igua. Em um
planeta .como o nosso, onde o avanço da Medicina éofan.lástic:o, há
pcsSOi.s que ainda pnderi•m ser anadas apenas com a ntjlizeçio
de água de 00. qualidade.

A SRA. BENEDITA DA SILVA -: Agrndeso a V. Ex•
pelo aperte e gostaria de aaescenlar que â luta péla' polftica de
saúde preventiva no Bmsil se faz necess!ria e urgonle. Não se tmta
apenas de utilizar os :recursos hídricos, que o6s j6. temo& e qUe vão
aj:ldar nesse tiatameiK.o, mas t.a.mbm1 de implementar políticas
afms. Constatamos a exisb!ncia de eucfemias e epidemias. No Rio
de Janeiro, por exemplo, ainda nio se conseguiu oomb_a!er a epidemia de dengue que vitima pessoas tlllCjllele Estado. E imposs(ve1
coo.viver com essa falra de recursos na área da saúde.
Gostaria de acrescentar ainda ao aparte de V. Ex1 que temos
em terno de um enfermeiro para cada. 34 mil habitantes, o que de-monstra claramente o ~ficit desse }X'OflSSional no nosso País.
É importante resgatar aqui a necessidade de fazer valer o
Sistema Único de Saúde, para que se implemenle um programa de
saúde preventiva no Pais, e olhar para esse povo sofrido que e"'
mais dcenle a cada dia po< falta de alimentação. Por isso é que 6
importante associar a política de combate i fome i. uma boa politiO SR. LÚCIO ..u.dNTARA PRONUNCIA DIS- ca de sallde, ~tindo recuuos pem que as pessoas possam proCURSO QUE. EN111EGUE À REV!sl.O 00 ORADOR, duzir na t.Cm. É necessário que o6s nos conscientizcmos de que o
SERÁ PUBUCADO POSTERiORMENTE.
nosso Brasil tem uma :responsabilidade para cem o povo brasileiro
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Concedo a pala- e que nio se deve apenas incentivar a produçào para exportaçio,
enquanto o povo D10ite de fome, enquanto existem milbaies de favm Anobre Senadon Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o se- niintOs, eilquanto a seca c a indóstria da seca vio perpetuando a
necessidade do povo brasileiro.
guinte disamo. Sem "'visio da oradora.)- Sr. ~sidente, Stos e
O Sr. CarloS' Patroclnio - Permite-me V. Ex1 um aparte.
Sm. Senado=. neste Dia Mlmdial da Saúde. gostariA de fazer nma
intervenção sobre esse assunto. Coobldo, tendo em vista a bela exnobre Senadaa Benedita da Silva?
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Ouço o aparte do nobre
planaçio feita pelo orador que me antecedeu, pouco ~ a dizer
a não ser acrescentar algumas palavnu em relação à situaç.io em Senador Carlos Patroc!nio.
O Sr. Carlos Patroc:úrlo - Eminente Senadora Benedita da
que se encontram boje os proflSsiooais da. área de saúde.
Dados do Conselho Fedetal de Enfermagem e da Associa- Silva. V. Ex1 também traz sua mensagem no Dia Mundial da Saáçào Brasileira de Enfmoagem moottam que, da sua partiCipação· de. Gostaria de participai das referencias que faz V. Ex' no dia de
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boje. Eu, que participei como Relator da CPI que analisou a esteriIizaçio em massa de mulheres DO Brasil, da qual V. Ex' era Prmdente. quero di7m que fiz um ""J'lerimenlo i Mesa do Senado Fedt:nl para que foose colocado em poula imediatameDte o IX"'Ído
de plmojllmento familiar. Esse projeto foi uma conlribuiçio exiillfda daquela CPMI que examinava a esterilizaçio em massa em D.OS-so Pais e foi o resultado de inúmeros projetas de leis que tramitavam no Ambito do ~sso Nacional. Fiz esse requerimento e
creio que. dentro de poucos dias, esse projeto de lei sobte plmojamell10 familiar devenl estar tramitando aqu~ DO plenirio do Senado FedeniL Gostaria de dize< a V. Ex' que isso 61Dllilo importante,
porque vamos poder instalar, efetivamcnte, o PAISM- Plano de
Atendimento Integral à S.Wde da Mulher, que "'"· oem IIOIJl!:n de
dúvida, o maior programa de medicina peveutiva pua a mllher e,
por q1,.1e Dio dizer, para a criança. Ali e~mos estimulando a utiIizaçio de todos os m6todos anticoncepcio.W.. hoje à disposiçio
da ~. de efictcia científiCa comprovada. Evitamoos, as-

sim. (;rue se façam miihõe:s de cesari.anas, 110 Brasil. sem necessidade. sangnndo os cof= públicoo em IIWs da 100 milhõeo de dólares anuais. A mulher vai ter a oportunid.a.de de coob.eccr a sua fisiologia reprodutiva, vai ter aceSso a todos os métodos contiJCeP:ivos e vai poder escolher aq.1ele que melhor se adapta ao seu caso.
Gostaria de di=; referindo-me a mi dislribuiçio de m6dicos em
nosso Pais. que deveria haver um estimulo. Há regiões, ~pal
meme as regiões vastas da Amazôoia. oodc praticameDI:e nio se
OliOODlrlm m6dic:os, «imo foi dilo aqui pela Seuadon Marina Silva. PO<oull'O lado, a maio<c:cocenb:llçio de m6dicoo per coplla do
mundo está em Ribeilio Prelo e na Cidade do Rio de Janeiro. isso
dcmonstla que deveria haver uma poHtica govemainental-de incentivo pua que esses médicos se desloquem pam o intmiol' para
exen;::c:r a sua profzssio, possibilitando, assim. que todo brasileiro
tenha condições de igualdade no que diz ~espeito a atendimento
m6dico. Cumprimento, portanto, V. &• pelo magnifico disanso.
A SRA.• BENEDITA DA SILVA- Agradeço o aparte,
Senador Carlos ~. e 'C!tiero dizer a V. Ex•, que acompa.~
nbru como tclalor essa CPL da importância da conquista que tivemos naquela ocasilo.
Na ~peca. o Minisll'O da Saúde pôde pteStar um depoimento. Coincidentemente. era o Ministro Jarenc que estava no Ministé~
rio. Retomando, agora, no Govemo de Fernando Henrique CardoSO. o Sr. MiDistro da Saúde provavelmente pteS!JuÚ sua colabomçlo no sentido de que possamos fazer cumprir o que estabelece a
nossa.Coostituição e o próprio Regimento e pôr em execução os
planos resultantes do trabalho, da articulaçio política que emp<eendemos. durante a realizaçlo daquela CPL para a instalação
doPAISM.

É ptOCiso que fique muito cloro que a politica de planejamento familiar no Brasil nio pode ser somente uma atriOOição da
mulher. Devemos colocar todos os métodos. contraceptivqs à disposiçio do casal, para que tomem a sua decisão, sem que haja imposiçio autoritiria do Poder Executivo. Faz-se necessário praticar
uma politica conscienle c articulada para tratamento e assistência
da mulher que aio se limile apenas ao perlodo da sua gestação.
Sabemos que, se instalado o Plano de Assistência Integral
da Satide da Mulher, teremos muito menos pessoas doentes no
nosso Pais. Gostarlamoo de dize<, DC!Ie Dia Muudial da Saúda,
que o número de mulheres doentes ~ muito grande. Refiro-me nio
s6 is vítimas dos três milhões de abortos praticados no Bmsil mas
tamb&n ao número crescente de mulheres contaminadas pelo HIV.
Esse ~ um assunto que desejo aboolar em_outra oportunidade, oo
seja, o índice de famílias que nlo são do grupo de risco e que, no
entanto, estão coo.taminadas pelo HIV. Estamos vendo que há ne~
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ce.ssidadc de so conscientizar a Sociedade, de se fazer uma campanha pua evitar isso. Mas há um pn:coo.ccito muito giaride cercando esse USUDIO. No primeiro niom.entO, ã. AIOS foi tratada cano
uma doença de homossexuais e. por conseguinte, não houve cui·
dado per parte das oossas famílias. Agcn. temos que levamar esse
assunto, na medida em que estamos observando o aumento de pessc..s, principalmente de mulheres, com o HIV no Brasil
Antes de concluir, eu queria dizer algo que está. me preocupoudo e que- me chamou a alençio, hoje, quando li mat6ria da revisla Marte Claire. Eu goslaria muito de podar falar sobre esse assunto em outra oportunidade, mas quero registrá-lo agora para
uma mflcxio dos Srs. Sen.adotcs.

o artigo diz:
"Lusar de Preto X Lugar de Branco.
No 'tpa{s da democracia racial", ~s vilarejos criaram cYseupróprio aparlheld. U. bnncos e negxos aio se miswram. mal se
toleram e ap:esentam diferenças gritanteS de padrio de vida. Preconceito no Bnsil? Existe, sim:.''
O Soweto à bnsileira. Estoo falando da situação de uma comunidade de Mato Grosso, num povoado branco, onde a energia
eMtrica dlegoo U 12 anos e bojo existe até anleua parab6liea. O
povoado negro continua à hsse de lampiões.
A mat&ia diz que. quando Olívia, uma. menina de 11
anos, passa no povoado branco, os meninos brancos a chamam
de urubu.
''Em Barra, vila exclusivamente negm, as ruas de terra não
deixam a poeúa asSentar JDIDCa e o transporte ainda 6 feito em carro de boi.."
Diz aÚlda a noticia da revista Marie Claire:
•"felefooe na Vila Branca: cooquista ainda distante do alcance dos negros."
DiZ mais:

"Claudina e Dudu, DlOI'adoics de Barra, em sua cozinha que
aio tem água encanada, geladaim DCm fogão a gás: discrimirulçio
também económica.''
"Crianças negras buscam água: nunca virani/IV nem sabem
quem é Xuxa."
Essa é a J:Ulidade vivida por essa familia em Mato Grosso. E'
bom que 00.. ~ do povo nesta Casa, poosamoo fa=
allllprir o ·dispositivo ooostiluciooal cplC pune a disaimiDaçio mcial.
Não podemos conviver com o So-., e cano aporlhdd Alnsileim.
É com indignação que faço desta lribuna o meu potesto e 1.
minha denúncia. Peço aos meus paieS que visitemos esse Joca1,. se
for necessário; que mandemos uma topresentaçio do Seuado, po<que queremoo cumprir a Constituiçio brasileim e aio podamos
permitir que comunidades sejam afastadas. que estejam margiDalizadas nesse processo.
·
Sabemoo que hi pobreza. que há mis6ri.a no Bnsil. mas Dio
podamos admitir que, al6m disso, tenhamoo que ver fam!lias po-

bres. na sua maioria negras, levando sobre as suas costas o preconceito da discriminação racial, afasladas do acesso iquilo que coosidetamos o mais importante pam a vida de um ser humano, que .6
o seu trabalho. a água e a saúde pam os seus familiares.
O Sr. Jonas Pinheiro- Pemrile-mc V. Ex• um aparte. nobre Seuadora Benedila da Silva?
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o aparte a V.
Ex•. no_bre Senador Jonas Pinheiro.
O S<. Joaas Plnbeiro- Mliro oMgado. N.ss, cano
seuses e~ daquele povo. vinaJ1ado lamb6m i. DIÇ&DCglll.
quetemos dar todo o apoio i. proposta de V. Ex". Quero di7m que
descouheço esse fato no Eslado do Mato Grosso e aio h! nem sequer uma comunidade em Mato Grosso que eu nlo conheça. Que-

m.w.gros-
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ro ath contar a história de Vila Bela da Sant!ssimA Trindade, que
foi a primeira capital do Estado. Para lá. h6 300 anos, foram os

Sr. l'tosideole, em ttpidos pinoeJadas, <poro tmzer a este Plonário a p-eocupaçJo de alguna Mmiápios de Santa Catarina e, em esportUgueses. os espanhóis e os negros escravos. ~do a capital pocial, da Sixiod•cle Hospülar do Muniápio de I'iollalmlho, que em
mudou·so para Cuiabá. para 1! foram os .braucos - os pcrtuguesoa cnviw um ammie~do cxtemando pnblemas que vem acoo'ocendo
e os espa.nh6is - e flC3I'8l1:1 os eSCiavos4 E a comnnidflde mais dis- oacpela sociedade hospilllar e, em ~ em muitos rulros
ciplinada qué ·temos naquele Estado. Hoje. jli bi uma miscet.anea M1miclpios de Santa Catarina e, aaedito, do Brasil iDteiro.
de negros e brancos, com a pxesença do Banco do Brasil. do BRA
Eis que, Sr. Presidente, analiso esta mjDha preocupaçio, esDESCO, dos fazendeiros. do INCRA. Enfun. a comunidade, que pelhada no fato de que o Govemo Federal. através do MiDistério
em 100% de rnça ne- boje está rep1esentada, no nWtimo, po< da Saúde, roaolvou destacar oa A!Hs, em m6dia, em tomo de 10%
60% de negros e 30% de rutras - · Estivo li com o Senldor Jú- ao ano da~- Acoatece, Sr. Pmlidento, que quando o Qo.
lio Campos- ~e é muito querido naquela ~giio -e wnca vi tan- vemo eatipula oue patamar pata atende< is AIHs Dio conside!1l o
to enteodimenta enm: as raças! Portanto, se existe a c:onamidade fato do que temos vmoo hospitais que sio conside!1ldoa regionais,
de Bana. não a conheço; mas sou totalmente solidário a V. &• DO o que alaldem, ponanto, nlo ró i populaçlo do seu respectivo
sentido de que devemos visitar essa comunidade ou qualquer cu Ira Municfpio mu de Muniápioo vizinhos, oomo mostra a exposiçio
que ~ista cm qualquer parte do País, se hruver disCriminaçio ta- <juo mo fez a direçio do Hospital de Pinh•lzinho. Esso Hospital
cial. Muito obrigado a V. Ex•
atende 1 populaçio de Sem. Alta, Sul Bruil, Nova Erexim. União
·A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o aparte do Oeste, en11e oottoi, ult<wpa~<•wlo, claro, a m6dia doo habitande V. Exi
_
tes do respoctivo Municlpio. Isso oco<re por ollo possuírem esses
Vivemos no Brasil o chamado mito da democracia mciaL A pequenos Municfpios hospitais
leiloo, atendendo aponu a
pessoa discrizilinad.i tem. ccrteZã de que existe a di"Crimin•çlo -e emerg&lciaL Asoim, quando· so tmta de int.emaçio, pzocisam probusca denunciar, busca os seus direito11, quando 1em coa.sçi&lcia <:UIU hospitais da n~giio.
desses direitos.
--Essa medida adotada pelo Minist&io da Saúde vem em proMas esse não é o caso da conmnidade em questlo, pOis eles juizo dessas populações. o que me leva a fazer este prommciamm
não cochecem. o dispositivo da Constituição, DUllCR tiveram acesso to de algumas laudu contendo uma proocupaçlo dirigida ao Qo.
à televisão e à energia. nem 1 comnnic•çlo de massa; portanto, vemo Fodetal e, om especial, ao Ministro da Saúde pata que venão sabem que existe uma Coostituiçio bmsilcira que pme o ra- nham a s« adotados Dovot critmos a r~m do que essas cotmmida·
cismo no País.
dea e case povo vcmham a aer tambán atendidos.
Pa111 o discriminado, essas infonnações sio importan..._
Gostaria que V. Ex• IOCOhesso oase pronunciamento, bem
Até mesmo em locais onde podemos ter um pouco mais como a carta da Sociedade Hospital.or de Pillhalzinho e desse
de atenção, obsetvamos que, mesmo havendo uma diferença como lido pata fina de registro.
·
nas mlações sociais entre -Iiegros e brancos, o racismo mais
Em o que tinha a di=, Sr. Pmlidente.
acirrado é por conta da cor da pele, e Dio pela difemnça de
Muito obrigado.
classe social.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. CAS/ll)() MAIDANER EM SEU DISCURSO:
Mas isso ocom: em Ban-a, ao sul da Olapada de Diamanlina, na Bahia, na Fazenda Mato Groao, "..um lugar onde passam
Há IWito anos, hã d6cadas, oradores se revezam na TnDuna
euros, as pessou toDliDl banho quente c at6 v&m telcvisio".
do Parlamento Brasileiro para falar du mazelas naciooais e reclamar
E mais um pouco i IIenle diz a nolfcia:
~ do Govemo da Replblica. Nilo pdendo, com millhas
"(-) os cm::a de UIOO habitani<S sio b!1lnoos, incluindo o polavras. <:OOiribuir para quo esta ladainha so IIIIUio o """' disaelo
dono da fazJOnda, pata quem ela is VC7JOS ttahallha."
proomciamento se some à eoorme quantidade de r-Javms empega-Mas. na :ma C()1Tfl»idade. a menina OU:via Dio tem acesso a dos ~~~cpela cllieçllo. A verdade é cpe o Bmsü dispõe de recunoo manenhum deasoa m:uraos o sabe que eltá sendo disaiminada po< teriais. ltaJicos e natumis para soluciooar porte de seus p.ves problocausa da eo<da sua pele.
maa. Cl!n!pl: à odministuçllo pública uma aruaçio mais dd.ineada,
Lamento pro.fiirvlanynle Dio poder CODC«ier-Jhe mais um com otimizaçlo dos recursos públicos e priorizaçilo do social- poaputc,já que o Sr. Presidente chama a atenção pua o hoário.
lítica defendida inclusive pelo Governo Federal.
Poço tam!ltm deswlpu i Senadom Marina Silva.
É neste sentido que ócupo este espaço no dia de boje, para
Espero cpo esta Casa envie um repii:saltante àcpela região alertar o Governo do Presidente Fernando Henrique sobre problepata que possamos conatwr essa malidade.
mas que afetam IOdos os brasileimA e nocessitam de providlncias
Nlo podemos permitir o racismo DO nosso Pais.
urgentes, sob pena do agravamento da crise e do JUmedO da mis6Muito obrigada. Sr. Presidente.
ria da popllaçlo bl1lsileira. Entendo que a saúde pública e a edac:aDll1"t»>>e o discuno da ~.Benet.Üta da Silva. o Sr. çio fundamental nlo podem ser ignomdas. nem dianlo de uma gra..
Odacir Soares, JA Secr~tário, cki:m a cad~ira da pr~6i ve crise ccon6mica. Contudo, o üovemo Federal tem deixado esd<ncia, que~ ocupada pelo Sr. Jod Sarney, Pre~idenre. . tas questõoo um pouco de lado para !ratar, dar uma atençio maio<,
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Ainda temos ando- ao Plano de Estabilizaçilo lloon&nica.
res i.o.scrl:tos.
. Preocupa-me esta relaçio, po1t111e quando abro o jCll1tal Com a palavm o Senad<r Casildo Maldaner.
cabe aqui tambán uma critica ii. ÍDlpi<IISa- a manchete é a elevav. Ex• diipõo de 20 IDÍmliOil.
çilo da al!quota do bnposto de Impertaçilo dos emos, oomo se esta
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB.SC. Pronnncia o
medida atingisse a grande maioria dos brasileiros. Asauntoo voltaseguinte discurao. Sem revido do orador.)- Sr. Presidente, Sr's e dos a defmiçio de um programa que revolucione o eosio.o bbico
Srs. Senadotos, ooincid&lcia ru Dio, quando adentrei este plená- no pais, que tmto da grave crise da agricultuta, dos problemas no
rio, o Senad<r Lúcio Alcintara aboidava o toma saúde. A Senad<>- setor da saúde, sio igoorados, tanto pelo Governo como pela imm Benedita da Silva taD1b&n, na primeira parte do seu pronuncia- prensa - para dar vazio a politica cambial, a evasio de divisaa, a
meoto, leceU oomeatários so!R o Dia Muudial da Saúde.
crise mexicana. Nio quero aqui discutir a impcrtincia da estabili4

com
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zaçlo eoonômica pam toda a sociedade, mérito da equipe cconômica deste governo, tendo a frente o aluai Presidente Fc:mando
Henrique, mu quero chamar a atençlo, acender uma luz para ne-cessidade da Uniio começar a agir cm outras Ú'cU, deflagrar suas
ações no campo social. para alimentar o povo nlo s6 de esperanças c sonhos.
Senhor Presideot.e,. Senh~s Senadores, aproveito esta.
oportunidade pamler carta que rocebi, de 28 de awço delb> mo,
da Sociedade Hospitalar Benefu:iente de Pinhalzinbo, do m"'. &.
tado, Santa Catarina. Nilo pretendo com ela fazer neuhuma cdtica
a pessoa do competente Minis1ro Adib Jatene, honndo cirurgilo.

Desejo com ela sim. abordar uma decido govmn•rnental que acaboo propdicando divmoo municfpios cataiinens<s. É um problema pequeno, mas que ataca milb_. de cidadiloo: a 1imitaçilo <à
cola d!> AJH's a 10% ao ano da popullçio. O Governo jullliflC<lU
tal decisilo alegando ser esta a média mundial de intemaçilo e em
funçõe5 de fil!calruas verificadas em algum Estadoo. Ooom que
tal deCisão, tomada de fO!lD& unilateml, acaboo propdieando Santa
Catarina, tanto que o Soa<lirio da Sadde, Rooald Fil!za en""gou

estudo ao Ministro Jatenc comprovando que no estado apeoas dois
municípios estavam acima da média, visto que os demais ~
a populaçilo de cidades vizinbas, que Dilo possuem leito hospitalar.
Cito o exemplo do pt6prio hospital do Pinhalzinbo, que rocebe pacienles de Sul Brasil, Unilio do Oeste, Nova ltaberaba, S=a Alta

-municípios sem hospital.
Com a pennissio de Vossas Excel8ncias. vou ler a carta:
Finalizando, conclamo o Govemo Federal. a I'Wel' esta dccisio ou definir critérios que levem cm OODJideraçio a realidade
aqui manifestada, que projudica a populaçio e hospitais. O hocpital, ao
os pacientes da ftla, acabari. enfmltando smoa problemas linanceitos que culn:úDlld o seu fechamento. A fila, se Dilo
for atendida, vai ftcar intermináveL Saóde 6 direito do cidadio e
dever do Estado. Muito Obrigado.
Pinbalzinbo- se, 28 de Ull1IÇO de 1995.
llm0 Sr.

A venladeita solução está no pt6prio governo que gasta mal
os seus l'CalDOI, nio &capaz de cobrar 01 sonegadores c nio consegue evitar as fraudes e desvios que sio cometidos pelos seus
pt6prioa servi<lo<eo.
A ooln. soluçi.o esti no livro ''Mãos AObm Brasil'\ do atual
Preaidenle Femando Henrique, que na página 155, diz que pt<tende investir R580,00, por habitantclano em sallde, que cària um total de celC& de R$13 bilhõea, pnticamente o dobro que eatá sendo
propneto hoje.
Certoa de podermos contar com o apoio do nobre Senador,
aJ:roVeitamo& o ensejo pua renovar nossos protestos de elevada
estima c apreço.
Cordialmente.- Paulo BBdlng<r.
O SR. PRESIDENTE (Joa6 Sarnoy) - Sobte a mesa, oomunicaçlo que seri lida pelo Sr. ta Secretúio em ex:ere{cio, Senador Odacir Soares.

É lida a seguinte
Seuhor Preaidente,
Comu.oico a V. Ex• que estarei ausente dos trabalhos do Senado Federal no pedodo de lO a 20-4-95, pamtrWmento de saóde
nos Estados Unidos,confonne Requcdmen<on"492, de 1995Sala das Seasões, 6 de abril de 1995.- Senador JúHo Campos, 11' V!CO-Preaident.e.
O SR. PRESIDENTE (Joa6 Samey)- A conamicaç!o lida
vai Ap1blicaçilo.
Sobre a mesa, oficio que seN lido pelo Sr. 1a Secretário em

exereicio. Secador Odacir Soares.

É lido o seguinte
COMISSÃO DE CONSTfttiiÇÃO,

•""'der

Dr. Casildo Maldaner

JUSTIÇA E CIDADANIA
Of. n" 05195/CCJ

Brasllia,l5 de IDIIIÇOde 1995

Souber Presidente,

Nos tenDal regimentais, comunicO a V. Ex• que esta Comisslo a{roVou. teml.inativamentc, nos tennos do Projeto de Reso1uçio que oferece, o Oficio "S" n" 45, de 1994, "do Sr. Minis1ro

MO. Senado< da República
BlliSilia- DF.
do Sup<em<> Tribunal Federal, remetendo ao Senado Federal, cóPn=do Senhor,
- pia do acórdio proferido noo autos do Processo do Recurso ExVIDlOiatxavés da ~te. fazec-lhe um apelo no sentido de traordfnúio n" 145018-5/210," em reuniio realizada nesta data.
intetforir junto ao Ministmo da Saúde, o do Ministirin da FozenCoolialment.e, Senador 1r1s Rezcnde, Preaident.e.
da, pam que sejam bõerados os rocursouetidos indevidamente dos
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Com refet&Jcia l
hospitais, localizados DO$ municipios cuja populaçlo 6 inferior 1 cannnkoçilo que acaba de ser lida, a ~id&.cia comunica ao
30.000babitantes.
PlenArio que, nos tetmos do art. 91, §§" 3" a 5", do Regimento InQwldo6quen6ovamost.e<.,....,Pafshomenu6riosecoofii- terno, abrir-se-i o pill2'D de cinco dias dt.ei.s Jl'lia interpooiçilo de
veis naadmini.straçioda saóde de um povo cada vez mais doede.
'"""""·por um d6cimo da composição da Casa, pai>. que o Proje0 Minist6rio da Saúde, através do ""' ministro, [OSO!v"' to de Resoluçio n" 47, de 1995, que suspende a execuçilo das exbloquear melado do valot devido 101 hospitais que tenham atendi- JftCSÕel ''v!"'l'lÇjmmiO!!.", ''salários", 11gntific:ações'' c '"",nerpçõrw
do mais de 10% da populaçilolano, no m& de dezemb;o/94, em em gemi", cooüdas no art. 1• da Lei n" 1.016, de 1• de julho de
lllllllÍápioo com menos do 30 mil habitantes sem se quer dar maio1987, do Municipio do Rin de Janeiro, seja aprociado pelo PlenArei explicações.

A nossa cola de AIH's era de 94. Aprosentamoo 163 AJH's,
das quais 114de Pinbalzinbo, 20 AIH's a mais <à cota, que fcnm

cmseguidas da reserva t6cnica, pol"ter havido uma intoxir:açio alimentar no interior do munic~. As demais tivenm, 11. scguime
proceMnci•· Novaitabemba 7, Aguas Frias7,- UniliodoOeste 7,
- Nova Etechitn 2,- Saucàdes 4,- Setra Alta 7,- Modelo I,Sul Brasill3,- Campo Ere I.
Sr. Senador, sed que nós nlo temos nenhum politico, aí em
Bmsllia que 6 capaz de fa= as autoridades entender que a solução
para os recunos da saúde nlo esti nos ~ems hospitais?

_ rio.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- Concedo a palavra
ao Senador Jonas Pinheiro. S. Ex' dispõe de 20 minutos pam o ...,
pronunciamento.
O SR. JONAS PINHEIRO (Pl'L-Mf. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisio do orador. ) - Sr. Pn:sideote, Srls c Srs.
Senadores, inicialmenlc. cu tencionava aba:dar..- cm meu prommciamento, a li.gaçio intermodal de rodovias c hidrovias no &tado
de Mato Grosso, Rondônia e Amazonas.

Entretanto, em funçlo de ter sido alvo de notícias. a partir
de oo.tem. a denubada do veto presidencial relaciooado i agricul-
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tum, mudei o rmno deste disw.rso. Por quiS'? PotqUe coasidero im&
palri6tica a açio do Govc:mo de ooticiar com dealaqUe, p<r inter~o da imprensa. que, por denubarmo& o veto. VIDlOII falir o
BaDCO do Bmsil e que nio vai haver mais fmanciamento para a

-

agri<:ulhmL
Isso é de uma grande ilreoponsabilidade, nio do Congmuo
Nacional, mas daqueles que colocam essa noticia na grande imnaciooal

U assistimos a esse fato. E' a repetiçio daquele que ocorreu
em fevereiro do 1110 passado, quando a Cinw:a doa Deputados
aprovou um decreiO legislativo -hoje u:unita no Senado Fedemque suspende tudo o que é ilegal em lem10S de aédito rural
Naquela oportunidade, o entio Depoiado José Setra foi à
imprensa pua dizer que irlainos causar a fal!ncia do Banco do
Bnsi~ Imediatamente, o Presidente daquela imtituiçio, também
· pela ituprensa. com.micoo que, a partir daquela data, o Banco do
Brasil-estava· obrigado a devolver ao agricultor lxuileiro 97 bilhões de ã6lues.
Qual foi a primeira coDseqüência? Foi a queda. em aproximadamente 18%, das ações do Banco do Bnsil nu Bolsas de São
Paulo e Rio de Janeiro, o que nunca tiuha. ocorrido.
Hoje o falO so repete.
Que prejulzo V&lllOO chir .O Govemo ao aprovlll'DlDII essa
medida? Serão dois, quatro, cinco ou oito bilhões de mais? O inciso N do art. 16 do ProjoiO de Lei de Conversão n" 11 dispõe que
serilo corrigidas também as operações de Ciédito rural destinadas a
custeio, comctcializaçio, investimentos, qualquer que seja a sua
fonte. E a parte embutida naquele dispositivo diz:
"§ 'JP- Nas operações xcferidas ao inciso IV, a atualização
monetária aplicada Aqueles coniilltos selá equivalente à dos preços
mínimós em vigor para os produtores agr!colas."
Ora, o preço mínimo s6 existe pmL os produtos da cesta b6sica e para custeio. Nio há preço minimo para inveStimento!
Pois bem. se há uma intcrprftaçio mrônea desse ponto, va··co~ ....onvcn:ar e. talvez:. uma pequena medida provisória em xelaçlo ao custeio wluciorie o impasSe.
O que ..U. acolllOCendo agora 6 inéditu e Dilo so pode repetir. Nio hi auo enio há décadA om que o preço millimo nio tenha
sido corrigido pelos mesmos mdicea inflaciooários utilizados no
a6dito do agricultai'. Seii!J:R foi assim! Aliás. nas fases em que
houve atnali711çio monetiria ou inflaçlo muito alta. chegamos al~
a corrigir o preço mlnimo de 15 em IS dias. E agora, o que esti
aco~~tecendo?

Para salvar o Plano ReaL estA-se matando a galinha

doa ovos de curo do Palo. Existe até agem. fmal de março, ji em-

butido. sobn:tudo DO fmanciamento dos pequenos agricultores.
uma inflaçlo. em TR. em tomo de 26%, enquanto o preço minimo,
neste ano e somente neste IDO, está congelado a nfvel de_ junho.
Vejam V. Ex's a diferença. ou seja. além da 1R, das taxas de jlros
altos em economia estivei c dos insumos. que subiram nmito mais
do quo o indice inflacionúio, o acr6scimo que se tem hoje no custo da produçio da agricultura bnsileina vai de 40 a SO%, e o preço
mínimo csli congelado a n!vel de junho. E, pior do que isso, o~
ço do mercado está 21% abaixo do pmço mínimo, e o Gov_emo
nlo garante a opcnçlo. Estio a salvos os agricultores que flZCfiDJ.
o seu :finau.ciamtJJto através da equivalloncia produto. Por quV.
Para esse agricultor nlo importa a TR. porque DO seu contrato está
assegurado que, em determinado !lia. ele enlregatá uma quantidade
f!sica em quilos. anobas ou sacos do produlO fJIIllllciado.
Entio. Sr. Presidente, Sr's e SIS. Senadores da República.
nlo hi calâ.e DCDbum. Calote CJlem quer dar é o Governo! Porque,
quando aprovamos essa medida provisória, houve um acordo entre
o Govc:mo e esta Casa. aoordo que foi acomponhado pelo Governo. tendo como sou representante o Sr. Ministro Sérgio Amaral -
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~ Ministro o atual Presidente da Rep.íblica - e esse
acxmio em no senr.ido de atualizar o preço mhúmo no mesmo nível
do da correçio monetária. Aprovamos a medida provisória e, aí
sim houve calote, o Govemo a vetou. Pois bem. agora. derrubomos o veto. Estamos apenas fazendo justiça ao agricuhOI' l:nsileiro.
Quais seriam as cooseqilenciu: disso? Uma crise na comercializaçlo. Agora, o Governo dizer quo não tom dinheiro para bancar a comerclalizaçio. automaticamente o ~ vai cair muito
mais do quo ji esti. Outm conaoq116ucia, prezados companheiros
Senadores. ~ o nio-pagameniO ao Banco do Brasil - e ontem à
noite recebi diversas ligações nesse sentido. Por qu8? Se os agricultores Dilo ledo dinheiro. na próxima safm. para fllllii1ciar a agricultura. como disse o Governo, certamente nio pagado o Banco
do Brasj.l pua manter a sua atividade, pcxque ele só sabe ser agricultor. E essa a reaçio do agricultor. Hoje. o agricultor, - repito -,
tem de 40% a SO% nos cusiOs de produçio. quando hã uma depressiono preço de 20% em relaçio ao preço mlnimo.
Diria mais. O Banco do Brasil não tem nenhuma justifiCiltiva para tomar uma atitude como essa.. porque SO% do fmanciamcnlo de custeio, feito pelo Banco do Bras~ est6 em equivalência
produto. Caso haja alguma defasagem. o Tesooro assumim. porque tem dinheiro_ e isso estA no Orçamento. Os outros 50%, o Bancó do Bnsil está fazendo um esforço para entrar na ccmen;ialização atmvés do EGF ou AGF. dinheiro que 6 pouco, mas tem. no
Tesouro Nacional para fazer essa operação. O que queremos com
isSo? Fazer com que os bancos privados. aqueles que aplicamm na
agricultura dinheiro do compuls6rio e da própria agriculblra, que
ele venha também fazer equivalência produto. Os bancos privados
que Dilo -fizemm fUWlciameniO pa: equivalência prodilro, quando a
determinaçio, -vés da oonna do Banco Centnol. assim orientava. esses sim teJ:io de atualizar e pagar essa atualizaçlo. O que é
esta atualizaçio? É a diferença da atualizaçio da correçio m.oootária em cima do cmdito contra o ~ !DÍDimO, que está congelado. O que queremos? Que o preço múrlmo venha ao mesmo nfvel
da atualizaçio monetária.
Sr. Presidente. portanto. o Govemo nio tem razão; e o Governo estt fazendo muito mal para o próprio Governo. A conseqüência 6 a queda imediata do p:oço do poduto e a vOillado do agóculkx, neste primeiro-.· 6 Dilo pagar o seu fmanciamenlo.
Por isso, Sr. Presidente. Srls e S:m. Senadores. vamos convidar o Governo~ ou ele a o6s. para conversarmos. Se ex.iste alguma
má inteq)retação. vamos resolvê-la.
E aqui peço permisSJo ao Presidente pela ~elevância e ituportância dessa mat6ria. porque talvez uma linha apenas possa n:.solver esse problema da atualizaçio- do pieço-mínimo em relaçio
aO custeio. Muito obrigado..
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Conoodo a palavm
ao senador JOo6 Alves: (Pausa}
. .
COncedo a palavra ao Senado.- Osmar Dias. (Pausa}
. Concedo a palavm ao Senado.- Pedro Situon..

em

O SR. PEDRO SIMON (PMD_B-RS. Pronuncia o seguitue
discurso. Sem revisão do orador.)- E uma honra tt.lo na Presidência da Casa. nobre Senador José Samey.
Sr. Presidenle, ontem, o Senador Eduardo Suplicy fez refer6ncia a essa matéria e. na ocasião, lhe sugeri que fôssemos, juntamente com outros Senadoces. à pR:SCDça de V. Ex•.
Farei, aqui. IUblicamente essa exposição~ e muito me honnuia se V. Ex• aqui peonanecesse.
Sr. Presidente. todos conhecemos a tra.diciooal Campanha
da Fra1emidade que a CNBB faz. É uma campmha importante e
significativa que tenta., todos os anos, chamar a atenÇão da socie-
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dade para os problemas e dificuldades do nosso 1Dlltldo e da nossa nio estamos preocupados. tnbaJbando por aquilo que a nossa
C<lllSCiancia manda, que 6 cumprir o uosio olandato.
sociedade.
Cumprimos o nosso llli.Ddato nesta tnDuna; rumprim.os o
Tenho aqui alguns dos textos básicos desus campanhas.
Em 1993, todo o debate da Campauha da Fraternidade girava om nosso mandato 110 pl.mrio, assistindo e oputeande; cumprimoo o
tomo do tema "Onde moras?' O objetivo c:n. mostrar a situaçlo de nosso mandato apresentando (rOjctos de lei, apresetiando emenmiserabilidade de milhões de brasileiros que praticomeme Dio me- das, iodo la 'reuniões das comissões, convocando ministros e autotam em lugar nenhum. embaixo das pontes, nas favelas, na misma
ridades; cumprimos o nosso mandato aprofundando o conhecimento das mathriaa por meio da implonsa, jomais e televisio, para
aboolula.
No mo passado, o texto base de toda a Campanha da Fra~ que possamos debata.lu; cumprimos o ~ mandato indo as
temidadc foi "A família, como vai'r' Oportunidade em que se do! nouu bues, coohecendo os DOSSOI elcit.area e com eles discutin~
bateu, se discutiu e se aJXOfundou sobre os temas da famfiia lnsi- do; cumprimos o nosso mandato teotando aprim::nr a legisloçio
leim e da família no seu coqjunto.
do Il05SO País.
Sr. Presidente, sed que em nosso {ntimo., quando vollamol
Tenho para mim. Sr. Presidente. que o texto base mais profundo e mais significativo desde que a CNBB realiza esta Campa- para casa. no fmal de um dia, nós. cm tese, achi!DOS que essa canha da Fraternidade 6 o deste ano: 'fus ru, Senhor?'', mfc:riDdo-se minhada, esse esfaço, esse trabalho c essa dedicaçlo valeram a
àquelli. Panlbola do Exangelho de Mo!eus, Si. Presidente- que V. pena? O que siguiflca para miDl valer a pooa?
, Ex.. e-eu conhecemos -,onde Jesus nos diz que quando Ele voha.r,
Para mim, Sr. Presidente, valer a pena 6 dar prioridade ao
no fulal dos tempos.. havelá de seleciOilii' os que flCilio Asua di- • que 6 pricri.mio.
reita e os que ficario à sua esquctda. Ele haved de selecionar
Sed que este Senado da República. na hora de legislar, di
aqueles que quando Ele esteve aqui teve fome e lhe foi dado o prioridade ao que 6 abaolutameDie prioritirio? O que 6 Jriorit1rio
que comer, teve frio e lhe demm o que vestir, nlo tinha onc\e pou- num ~s cano o Brasil?
sar e lhe deram morada; a ésseS,
Jesus no Evansellio. Ele chaÉ claro que sabemoo que existem dois Bruis. Em primeiro
mará para o seu convívio. E aqueles ootros que quando Ele tiDba lugar, essa resposta 6 dada de ci1as maneiras. lU o ''Brasil Bélgifrio, não lhe deram o que vestir, quando Ele tiuha fome, Dio lhe ca", que tem paddo de Primeiro Mmdo. que vai muito bem. olxideram o que comer, quando Ele nlo tinha onde morar, nio lhe dei- gado; que tem casa, casa de pnia. easa de sitio, cauo de primeira
xaram onde viver, esses, Ele decretará a perseguiçio. Quando lhe linha c os seus filhos estudando nas mclb(I["CI fawldades, consuperguntaram: -Mas, Senhor', quando tivestes frio c Dio lhe demos mindo produtos DJOiÕnais e impra1adoa. Tn.balhando, 6 vmlade;
agasalho? Quando o SeDhor teve fome enio lhe demos ~nto? sio bom in6diroo, advogados, engenheiros. professores, empreslQuando o Senhor não tinha onde· mon.r e cu Dia lhe demos assis- rios, ~lectuais, t6cni<:os, sio peasoos respooslveiJ! que 16m m6tência? A resposta de Cristo V. Ex.. coobecc: Todas as vezes em. rito, ct6dito e tespeito. Longe de mim imaginar que a Bélgica braque foi negado o alimento, o agasalbo a assisteDCia a uma crianci- sileira 6 OODSÜIUlda por pessou i:rrespoostveis, mal6f1Ca$, desonha. a uma. pessoa que não tiDha. o que comer? o que vestir, onde se nestas e incompctcmes - cllro que nio! Muitas delas rumpre:m o
seu dever. Slo bons m6dicos, advogados, engenheiros. JX'Of'essoabrigar, foi a Mim que negaram.
Esse é o texto "Eras Th, Senhor'. É o tema dos excluídos. t<:S. sociólogos, empreslrios, homens que 16m tona. produzem e
Senl que há um tema mais opra1Uno para debateiDlOS nesta Casa e cultivam a·tezn.
neste Pais do que o dos excluidoo? N6o somos os iocluldoo, e o6o, do
Mas as pessoas em telaçio às quais debat=oo aqu~ esse
Séoado Fodcm:l, SOlDOS 06 mais ioclufdos que se possa. imaginar.
projeto que se aprovou, rejeitando o veto e paticamcnte tomando
A Biblia fala na bist6ria dos talentos, em que, um dia, cada todo o diJJheiro do Brasil para di-lo aos pr<><m"""s, o debate a que
um de nós será cobrado de acordo com a<JJÜO que n=cebcu, cada se assiste diaria.mcntc no noticiário da televislo e do& jamais. ·toda
um de n6s bavcri de pre5lar conta daquilo que fez, eom a compe- essa discussio do dia-a-dia 6 para o nosso "Brasil Bélgica'~ ·
t!ncia., com a capa.cidade cwc a vida lhe JrOPOicionou.
Se olharmos para o meu Partido e para a maicria deles.
Nesse dia, talvez oc:cnmn enon:nes SUIJ:RSU•
quem é o Plesidcntc? Quem é o Vicc-Prcsidentc? Em tese. em ~e-
Sr. ~ V. Ex" foi Govemado< do Matauhio, Presi- gn., quem 6 o v"""""""' QUem 6 o ptefeito? Quem 6 o deputado?
dcDte da Repúblk:a. Presideule do Congresso NacioDal; eu fui Qo. QUem 6 o doaq da !ádio? Q>em ê o~- da Olllidade CXJDIIDiitávemador de Estado. Seuadoc da República; estamos aqui. eleitos ria? QJcm é o :rcà1x da universidade? E o ''Brasil Mgica", é o Bruil
por uma imensa maioria, estudamot cm faalldades, temos a trm- daqueles para os quais a campoma '&as Tu. Seuha'?'' P""icamrde
qüilidade de ver a nossa famllia ~ nossos filhos cm nossos não tem um significado .maicr, pcrquc eles n1o emeudem!
lares. c fomos eleitos pelo voto pop.dar pua sennos a Casa revisoDiz=: mas eu faço a minha parte! Paso o m<u imposto,
ra., pua. ckuan.tc oi!o anos, estarmos aqui olhando para. o llOUO
trabalho, produzo. rendo, eduoe meus fllhoa, dou bom saUrio para
Pa1s. p:cocupados com seu destino c seu futuro.
O próprio Pxosidente da Repúblk:a. 110 seu cotidiano, provi- a minha empregada. até dou vantagem a ela, pago a escola do seu
dencia o que deve ser feito: pagar os funcionmos, observar o défi- filho. Estou fazendo a minha porte!
Em telaçio a nós, CoiJ&resso Naciooal, co100 6 que nio escit. proc:unr manter tudo em dia.
Nós, Senad<ns da República, com oito anos de mandato, tamos fazcodo a nossa porte?! Estamos legislando, votando todos
somos aqueles que, em tese, j1 powarun pelos rumos da vida - - os dias. É aZooa Fnmca de Manms, a agricultura no Rio Grande
muitos jf. foram. como V. Ex", I'Iosideme da República; ootroo, do Sul. sio os temas mais van.dos que se pode imaginar. Nós esgovcmadores; outros, ministros; outros, sec::retários de Estado; ou- tamos trabalbamlo!
Scri que 6 por ai? Scri que nio eati faltaudo, neste Pais,
tros, parlamentares de outros Parlamcmos. Tendo acumulado experiência c com a xcspoosa.bilidade de cstmnos aqui a trabalhar neste Congxesso NacioDal e neste Senado Fedenl, nós entenderpela nossa Pilria, devemos fazer a pergunta: trabalhar eomo? De mos que, desgnçact•mr:nte. p::aticamentc nada se faz pelo "Bnsil
Índia". pelos milhões que passam fome. que estio DA mis6ria, que
que forma?
Louge de miDl imaginar que o6o, parlamenlares, desde a não participam. que uio sio gente, que nio 16m presença, que uio
madrugada, quaudo acmdamos, ou quando deitamos, .ii bom laide, produzem e que nlo consomem c qlie, cooscqõentementc, sio
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como se nio existissem. Seri que algum de o6o, com lmlqllilidade, volta para casa ao fmal de )li!l dia tmbolhodo aqui e diz; eu flZ
a minha parte. Hoje o uatuil India" dimimtiu, graças ao meu tra·
balho, ao que eu fiz- quo bojo já Dio ~ Pode nio estar no ''Brasil
Bélgica", mas tamb6m nlo está no "Brasil india". Esü. no Brasil
ttansiçio.
A campanha da CNBB tem esao signilicado. Nlo sei se todos se apm:ebem disso, mas tem esse signifiCado.
A campeob• da CNBB está di2:eDdo que aquele jovem drogsdo- drogsdo P"<"'e n1o teve apoio, estlmulo, presa>Ç& - 6 um
filho de Deus, esti alertando para a situaçio do velho desampara·
do quo, praticamente, neste Pais, nlo tem qualquer expectativa de
vida. lembrando a ele que o Senhor csti prt~senle.
AponiO isso para mootnr a dolorooa chaga de uma Recife,
capital mundial do turismo-sexo, ganhando da Tailladia, para
onde vai boje o P=ideme Femando Henrique Cardooo o queira
Dous. quo elo nJo apenas veja, mas faça algo de <XJOal>ta. Ali 6
CriSto que oslá praseoto. H132 milhões do hrasileiroo que possam
fome, que estão no ritmo do Brasil mis6ria, enquanto milhões do
toneladas de grioo apocln>cem nas mioo do Govemol, nco silo& espalhados por este Pais. É Crista que oslá prooomo.
Sr. P=idente, custa-me aaeditar quo a frieD soja tiO gran·
de e tio intensa e nos abs<rva a todos. Sim. vamos S« sÍDccmJL Se
nós. que tivemos a experi&lcia da vida, desde os do origem moia
humilde- um exemplo 6 a Sonsdora Bonodila da Süva, que viv<U
e conhece o drama do dia-a-dia da ~..:ia o pela sua oomp<t&lci&
veio galgando degrau a degrau e oqui chegou. Há. tamb6m. aqueles que, de certa fCI'IDI.. nlo tivcam origem semclbmte, mu que
passamm por dul'OI caminhos da vida o oo conhocom. Quem de
nós, em nossas caminhadas, nio ssho- o pergunta a qnerida Sensdo<a do Rio Grande do Sul -, nio conhece a zooa das regiões da
fome o da mis6ria, oDdC- isso nlo poderia exiltir, P"<"'• a tma 6
pr6diga e feliz para todos.So nio nos praoeupomoo, nlo alentamcl, nio fazomoo ai!l"
no sentido de entender este signiflC&do, nlo cobnmoo o -ido do
buscar essa soluçio, osponr isso do quem? Essa camponba 6 omoci.onante.
.
Sr. Prollidomo. por exemplo, om todas u eamigu da Igreja,
nas missas, desde a abertura, Ofertório, Comunhlo, Pós-Comiohio, em todas u orações, cm todu u ~ ~ferem-se a textos
do "Em.s Th, Senhor?", ""! que se chama • atençio da sociedade,
permaneotemenre, ccoStanlemeDte, para a responsabilidade nossa

com os excluídos.
(Manifestaçio das galerias)
Respc:msabil.idad nossa, Sr. Presidente. com os excluídos!.
Penso que a Igreja eslá fa=do fantasticamente o seu papeL Em
nenhuma outra am:pnb• a CNBB abordcu com tanta profundidade, com tan10 c:on.teúdo, com tania seriedade essa questlo como
o faz agora.
•

Dai o meu apelo a V. E.xl, Sr. Presidente. EmcooVersa com
o S<oador Eduardo Suplicy, eu dizia: vamos falar com o Presidente José Samey, vamos pedir que ele convide o Presidente da
CNBB, e sua equipe, pua realizarmos uma teUDÍio, sob a pesid&cia do S. Ex' o, talvez, do alguém do Executivo, para debatermos uma maneira, fon. do tradicional. através de um oficio, divulgando na ''Voz do Bruil", imprimindo cuta.zes dizendo que o
Seuado 6 aolidúio, que apóia. Além disso, Sr. P=idente, que cl!amb•emos a CNBB e, talvez, autoridades ligadas ao plano ~
sentado pelo Govemo- o Progmma Conmuidade Solidária- para
tentarmos estabelecer uma mesa mdooda, um debate. uma discussio
o conteúdo
profundidade da matms. Creio que podedamos realizar nma rounilo da maior importAncia, para que nio
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aconteça com esse o que ocom10 com os outros temas. Quando
acootcc:e uma campanha A Sr' Bencdlta da Silva- Permite-mo V. Ex• um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Joo6 Sarney) - Senadora Benedita
da Silva, o tempo do omd<r eslatá esgotado daqui a 2 minutas. Há
uma looga ftla de andores que estio esporando para falar nesta
seuio. Por iuo, pediria a V. Ex• que deixasse o orador concluir o
"" disamo. Muito obrigado.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, faço um apelo
muito profundo. Gostaria que V. Ex• convidasse, que falasse com
o P=idente da CNBB e a equipo que esti montando este programa- talvez seja o caso, nio sei, nem quero entrar no m&ito, mas,
se f<><-, com a equipo do Governo que liala do Programa Comunidade Solidúia para juntos diseutinnos. O pior que pode acontecer
é nlo dar em nsda. Mas mesmo quo nlo d! em nada, já vale, pela
rounilo, pela tentativa do nos sentarmos para debater.
Creio, Sr. Proaidente, e lhe digo, do fundo do coração, que
se oxiltisso osse·ritmo que V. Ex'oslá dando, justiça seja feita, de
tanta mpidoz no andameata dos projetas. das discussões e das votaçõe• Delta Casa, um disaJrso ccmo este, uma proposta como
esta, ht. ~ anoc, Dio seria uma proposta fadada a cair no vazio.
No miximo, eu poderia aprasentar um projeta. Aliás, tenbo um
projeta - que foi apoovado- pedindo que o Presidente da CNBB
aoja ouvido. Creio que V. Ex• poderia convidar o P=idente da
CNBB para na semana que vem, ou quando o nobre P=idente
achar mais convaúente, tulizmnos uma mmiio com a f"malidade
de debatermos. V~ Ex.a vai me perguntar: mas coocluir o quê? Nio.
sei, Sr. Presidente, sinccn.mente. Seria ridfo.Jlo imaginar que eu.
SCilhesao, Agora, aoi que V. Ex•, oo pariamentaros, o_P=idente da
CNBB, ·o grupo que ed 1 liente desta ampmh• e, ·se for o caso,
a represenlaçio do Govemo no Programa Commidade Solidária
pododamoo oncontnr um bom caminho.
TnJIO u minhas felicitaçiles l CNBB. Meu abmço querido
e llatemal ao - Prollidomo. mu gostaria que nio ficasse só nisso,
porque 6 muito pouco. Podedamos talvez nwcar um elo novo e
totalmoolo diferente, para II10!llrmiiOS o que podemos fazer para
os exclufdos.
Enlie ao incluldoa, Sr. P=idemo. somos os moia ineluidos.
No Brasil dos inclufdos. hi os maiJ e os mr:nos. Entré os primeiros
hi oa trabolhadoros que estão bem. oo empresários, a classe média
- alta e os intelectuais, mas os mais incluú.los e com mais responsabilidade somos nós, Senadores da República, com 8 anos de tnan·
dato. Superamos, em I<Sponsabilidade com rolaçio a esta questio,
os Deputados e at6 mesmo o Pmsidente da República, que passa o
dia e a noite - e V. Ex• sabe disso melhor do que eu ..., "cmrendo
attás dos fatDs". Muitas vezes me pergunto- dWa V. Ex• quando
fui seu Ministro-, entre aquilo que assino destinado ao social e o
que chega ao seu destino, qumto se perde no meio do caminho
dos etroS e dos equívocos da b.uocracia da sociedade!. Nem o Presidente, emio, tem maior responsabilidade do que a nossa.
Faço um apelo a V. Ex• para que marque essa n:unii~ que
será histórica no sentido de chamaimos o PresiQcntc da CNBB e
sua equipe. V. Ex• tem uma equipe tendo a f:rente o Sr. José C6sar,
mostrando um belo trabalho na Presi<~Eincia do Senado. Superamos o Executivo no momento em que estamos fazendo algo de
novo, ru seja.,. a campaDha dos excluídos deve ter em nós. os -ineluidos, a vercladeinl colaboração.
Muito obrigado, Sr. P=idente.
O SR. PRESIDENTE (Joo6 Samey. F=nclo soar a campaicba.) - A Prosidê..:ia adverte as galerias do que nio podem se
manifestar.
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Senador Pedro Silnou. mcebo as palavras de V. Ex' como colooização. A época do Govemo Quércia, quando hoove a prlv...
uma sugestão à Pmsidência da Casa, que acato. Procurarei o Presi- tizaçlo da VASP, ele a CODJIRU c começou a recuperar essa cmdente da CNBB não somente pora infonná,-lo das profundas refie,. presa, que hoje já é, nov...,.,.,:te, um dos a<gU]hos de todo o povo
xões feitas poc V. Ex' em seu discurso, mas lambém para conver- bmsileiro.
sar sobre a maneira do Senado FederaL do Poder Legislativo como
Por isso, coui tristeza. lamento a arbitmriedade com que a
um todo colaborar na Camponba da Fraternidade. ·
· ·
justiça de Sllo Paulo se comportou neste episócfu>.
Muito obrigado a V. Ex•.
,
O Sr.Lauro Campos-Permite-me V. Ex• um aparte?
Com a palavra o Senador Esperi<l® Amin. (Pausa)
O SR. JÚLIO CAMPOS -OUço com muita bOililL o aparte
Com a palaVlll o Senador Carlos Patrocinio. (Pausa) ,
do Senador Lauro Campos.
ComapalaVllloSenadorJúlioCampos.
. .
.·· .
O Sr. Lauro Campos- Ilustre Senador Júlio Campos,
O SR. JúLIO CAMPOS (PFL.Mf. l'ro!luncia o seguinte moro em Brullia hâ trinta o quatro anos e, portanto, infeliz.
disauso. Sem revisió do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Se-- mente, conheço a uajet6ria do Sr. Wagnec Canhedo. Mas eu a
nadares. a grande imprensa brasileinL noticia hoje a 'pó.sio do cm- conheço atravé.s de uma ótica bastante diferente daquela que V.
preshio Wagner Canhedo, Presidente da Via.çio A6rea Sio Paulo Ex• acaba de mostrar. Vejo, de inicio, um ato da justiça que h4
- V~P. •Dívida deixaCanhedo lO botas naprisio" ~a manchete quo ser louvado, diante dos ataques que ajustiça, no Brasil, sodo jornal Folha de S. Paulo, e os demais órgãos de commkação fre, justamente por ser morosa, por nlo atender a tempo as nc-tamb&:n D:Oticiam este fato.
. . _ cessidadcs daqueles que estio nos presídios; uma justiça sem• Fico muito admirado que, DeStC-País onde. ajustiçi demora. pm acusada-de faZer-com que 6 tempo COITa et;n detrimento dos
muito a tomar decisões de vulto, uma siniples divida dó empresá- mais pObres, daqueles que Dio podem esperar até o término de
rio, que está reer:guendo uma coiDpanhia de avia.çioque es1ava fa.- uma ·sentença fmal. Agora. ela a.cotreU celeremente. Mas não
lida pelos desmandos a.<h:ninistrãtivos -quC·ocOiiuiüi DO Qçvemo tio c6lere assim, porque, na realidade, o Sr. Wagner Canhedo
do Estado de Sio Paulo nos últimos aoos, o· leve a ser preso cano j&. se aproprióti da VASP. e este é um caso exemplar do que
se fosse um bandido ao cbegar a sua empresa. pam. t:rabalhai', por-. acontece no Brasil em ~itos processos de privatiz.açio. A emque uma das garantias reais que a VASP deu ao BANESPA n1o pRsa é quebrada. esvaziada. algumas delas são tc:rceirizadas,
havia sido substilnída a tempo.
.
- quer dizer, a empresa fomece o fllé-mignon, fornece as ati vidaUm dos aviões da V ASP. um Boeing 737 que se acidemcu des que dlo grande lucra.tividadc a algumas empresas privadas,
no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, há poucos clias, estava que esvaziam o lucro das emptesas estatais, preparando-as para
vinculado às garantias da dívida que a V ASP, como as demais.em- serem privatizadas na bãcia das almas. Quero lembrar que, em
presas bmsileirss, tem com o sistems bancário nocional e o proprio 1982, o Presidente da República, pef!1UDtado so~ a privatiza.
BANESPA. A d.ireçio da VASP procurou o BANESPA, o&: seus çio, respondeu que era contra a privatização que se fazia, com
interventmes atuais para substituir essa gamntia reaL Por problc-- fornecimento de recursos do BNDBS e de outros órgi.os páblim.as burocráticqs, nio foi feita a ~e_mpo a substitui?o 4a garantia cos para que os empresúios comprassem as empresas c, m!s ou
que :repesentava o avilo acidentado.
--quatro meses depois9 viessem pedir dinheiro emprestado ao
Ontem, ao chegar à sua empresa pua tnlbalbar, 0 empreú- í>elfun Nono. Joio Baptista Figueiredo fez a seguinte. declara.
rio Wagner Csnhodo foi preso e encaminhado ao Doputam<mto de ção, que f1COU estampsda na Folha do S- Paulo: Assim, sou
PoHcia Judicihú. da Cspital - DECAP - e, em seguida, também contra a privatiuçio. A privatizaçlo da VASP 6 um caso
foi levado ao 91• Distrito Policial da Zona Oeste da Cidade de Silo exemplar, porque no dia soguiute à sua privatiuçio, o Sr. WagPanlo. O emp:esário s6 foi solto depois de ums decisJo """"" a nor Canbedo conseguiu empréstimoa privilegiados que só podemedida aibitrária do juiz Carlos Henrique Abdo, da 4J Vara avel riam ser fomecidos a empresas estataia. Enquanto a VASP era
do Fé<Um do Jabaquara da Cidade de Sio Paulo, que havia deao- estatal, ola nllo toCCbeu aquele empréstimo favO<OCido. Logo
lado prislo por 6 lllC5C5, quando sabemos que bandidos, l.adtões, em seguida, nós sabemos, e acompanhamos, ele fQi atds da
assaltantes. oeste País, nlo ficam presos nem por S horas.
PBTROBRAS para .conseguir beneflcios Da compra dti combust1vel para os seus aviões.
Admira-me vec este fato noticiado oom todo esse estardaO SR. JÚLIO
Lepl. sim, l<llhcr, Bonellcio
lhaço. Lamento profimdomente. E cfiz.se ainda que devedores
iguais w piOI'el do que a VASP, junto ao BANF.SPA, sio cente- legal, que a PE1ROBRÁS coocede ptra todu as outras empr~
nas- No entanto, a VASP tem cumprido o cionograms, faltava ape- brasileiras, cliemol como ums ~tipo VASP.
nas a subotimiçlo de um apsrelho que havia sido acidentado. A
O Sr. Louro C~~~~~p» ~ DiJso resultou a domisdo do pr6pnSpria direçào da c:ompanhia ofereceu um oulro apsrelho pua prio Presidente da PIITROBRAS. Pora conseguir isso que V. Ex•
substimir essa garsntia real,
afoma que 61eP.l e cuja legalidade eu nllo ~
FiCam<>S tristes por ver qu~ há empresas interessadas em doO SR. ,iüuo CAMPOS - A V ARIG gom doo mesmoJ
nnpsr a rocupersçllo da V ASP- E público e notério que ela estava bene!!cios, o a TRANSBRASIL também.
quebmda, estava falida, era ums vergonha nacional e foi l!rivatiza·
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- ~ Sensdo< Júlio
da. O Sr. Coob..-Jo, um empiesário hrssilieoso do sucesso, um ho- Campos, segundo o Rogim~Uto, quem coocede o opsrte nllo podo
mem que começou ccmo um simples caminhooeiro aqui em Brasí- intmrompel' o orador que o esti ~
lia, oa d6cada de 60, quaudo o giliildo brssileiro Juscelino KubitsO SR. JÚLIO CAMPOS- Pora eacla!ocer a verdade.
chock do Oliveira decidiu construir a Cspital no Cenlro-Oeste, saiu
O Sr. Lauro Campoo- O cunhado do ox.J'midonte Fordo interio< de Silo Psnlo e veio pora Bnsilia, para porticipsr, ci:mo · Dando Colloc foi um dos intermodiirioldens opençlo, cuja legapioneiro, da colonizaçlo do Cenlro-Oeste- Aqui começou a tmba· lidado V. Ex• afuma oxiatir. AiDda mais, comeguo ele &IJ'Ill esaos
lhar como simples msdeimiro e caminhoneiro. Depois, enlroU oo empr6stimos que, por Dlo ter psgo, foram alvo do... modida que o
setor do transportes urbanos o int<ruroanos, conseguiu mootar colocou duronte Iongu, peoosu e sofridas 10 bons no cúcere.
gmndes empresas, como a VlPLAN, que serve a população bmsi· Gostaria do louvar aqui aoçlo jullla desao msgiJtDdo que, em bos
liense, • Viaçllo Planalto, o Grupo Wade!- grandes empresas de hora, n11o respeitou o colarinho llranco o colocou o cobrinbo bnn-
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co oo lugar oodo talvez elo já dovoooo estar quando, há llliiÍIO klmpo, cobra. por exemplo, oqui nu ..u . _ . . do lriDipolte. 8S
centavos de rcal,. a puaag«n mais cara do BrasiL
O SR. PRESIDENTE (1oo6 Somoy) - Senado< Lauro
c._,., v. Elt' klm dois mimtoo pora o aput<>, .... pediria. v.
Ex' que o cooclulsao.
O Sr. Louro
Estoo coocluiDdo. E vimo&, há
pouco tempo, que tJo oortudo 6 ouo feliz ollljXOÚrio que olo obteve do Governo 1oaquim Roriz um ..boldio para u - do
&ibus om BIUllia. Nlo aumootoo o preço, diz elo, nJo rontribuiu
para a inflaçio, mu roc:ebeu, via •baldio do govomo, u IUU -
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os outros devedores destA> Pais tamb6m serem presos e algemados
como tentamm fazer ontem com o Sr. Wagner Canhedo.
O Sr.Geroldo Melo-Petmilb-mo V.Elt•umaparte?
O SR. JÚLIO CAMPOS- Ouço, com al<lnçio, o """""' do
nobre Senador Geraldo Melo.
O Sr. Genldo Melo - Eu nJo ooDhoço o Sr. Wagner c..
Dhodo, alo oouboço seus nog6cios o nJo sei sobre ele mais do que
a impremo wm infoanado ao Pois. O que gostaria do assinalar, em
relaçlo 10 prollllllCiamoniO do V. Elt•, 6 que osiste um aspecto que
começa a me preocupu como cidadio e como Senador. Em alguns
coooo,IIÓI vamoo fiCIIldo com a implosslo do que o cariUr cscandalooo que rove,.. uma dotemiÍllada medida, a possibilidade do reporc:uulo, o espaço que 6 ossegurado 10 juiz. ao delegado e 1s autoridades envolvidas. o ospoço que 6 aborto na imprensa e na telovislo- Essa piJio do Sr. Wagoer Canhedo foi ASSUDto em todos
01 canais de tclcvislo. Em todos os noticWios. matutinos, vespertinos e ootumos. Em toda parte. estava o ncme dele. Evidentemente, todas 11 pessoas envolvidas tivenm um magnfflco espaço e
uma excelente divulgaçio. Creio que ele teve, como está dizendo
boixinho oqui o nosso Senador Roberto Rcquiio, aqueles 30 sogundoc do IIOtoriodado, que muita gonta passa 1 vida imeira cspoD!Ido para tl>r. Seri que do poeto do vista processual cabia • .,.
modldo? Hi grandes dóvidas em tomo disso. Que bá pessoas neste
Pila, que coda um do DÓI, dimw do que elos já fi=am ou que so
diz que elas ftZemJn., que gostariam de ter visto na cadeia, cu sei
quo
É muito simples <lizmnos que gootari& do ver fulano, sicnno ou boltimo na codoia. Mos. a partir do momento que nóo,
poucos do respoosobilidado na sociodado lnsileira, comoçmnos a
bolse po1mu c achar bocito que sollllUibe a lei c quo se posse po<
cima doS direitos das po!ISOU, para subir mais focilmonw as escadaria& que ]ovam 10 rol da fama, 1 partir da bora que começarmos
a bolse po1mu para & ruptura das DOmJM o das instiluiçlles, a partir
do momento om que comoçonnm a coocordar cpo julza troquem
& lei pol& IIOtoriodado, esllromoo talvez oootribuindo para criar um
ambieo18 muito perigoso no Brasil: uma oova fomaa do arl(trlo
aom ditado<, do socializoçlo da clitadum. Cada um vai r"""' o que
quoo o o1o b1vod l10l1lll cu instiluiçlo para proteger qualquer
pooooo. Hojo podo ser a!gu6m que 1101 cooforto a ahn& ver .... punido cu humilb&do; amoDhl esso mesmo ari>lttio podott estar Jo.
vando 1 injustiça o 10 aofrimocto quem nlo mereci& .-1>8-Jo. Era
oaaa. DObre Souada, & pondoraçlo • reflexlo que gootaril do fBZM
diaJllo doi meus compoDhoiros DO Secado.

ceitu. aumentou HUsluat» sem ter aumeutado 01 pniÇOI naquele
momooto. E (lO<!t«ioomootA> o foz. Muito obripdo.
O SR. JÚLIO, CAMPOS - Lamomo dilc<rdar do pooto do
vista do v. Elt' com rolaçlo 1 figura do omprooizio
ea.
Dhodó. Sei que oo aoDh<n~ do advotdrioo pollticoo. aqui oo Distrito Fododl. Sei que o Sr.
CaDhodo n1o coaàu>ajamail
com o poilsamomo ideológico do V. Ex•. Mu raspoito o poato do
vista do y. Elt• o tl>Dho a dizer que, com relaçlo ao uamto PB1ROBRAS, cutru ODI(DIIII bruiloiru, pincipllmonta do avia.
çio, tais como a VARIO, aTAM. a TABA,sozamdol moomoo
bonol!cioo que o Dr. CaDhodo roquoroo jmto 1 PEJ'ROBRÁS, oo
sentido da compoa do combulllivol fiado, como DÓI, máogroo...,..
ses~ dizemos, como u outru empresu compnm DO IDii!I'Qdo naciooalo abl intmw:iooaL
Lamento tam~m. pofinvlanymte. mu nlo temol culpa de
o Govomo do Slo Pmlo cporor poiVatizlr a VASP. So & coodnç!Jo
dessa privatizaçlo foi moi feita, se oo 1dmini"'*"- ontmioroa
da VASP sucotoonm & _ . . pora dopoilveod8-l& 1 um cida.
dlo bnsiloiro, & uma • - 1xuiloi!a, illo 6 problomo para oor
anoUoodo pow autoridadoa jldioiais do Slo Paulo, pol& Asaombl6ia Legislaliva do Slo Paulo. So hcuvo ''m&ucutai&", 10 bruvo
fatos dosooroooo na poiVatizaçlo da V ASP o1o foi o Sr. Canbodo
quom 01 comdOU, porcpo o Sr. CaDhodo, ao fosao um Olllpl'Oiirlo
do juizo, alo deixaria u . _ . . do 11100110 cpo elo um om Blasllia pam &Venturlr·Je'DO ramo da aviaçlo, hlltiDdo l1MJlliUROIII.
caDpolllhia, quo 6 OlJII!ho do tocloo D6o, bruileiroo. Lullollto o que
aron-. O quo tl>Dho & otelarocer IClb poato do vista, como
cidadlo, como mond<r do Coolro-Oelta, cpo """'1ft foi IOl'Vido,
pioaeiromoue, pol& V ASP, na lipçlo Cuiabi-lhulli&, n6o, quo
osüvamoo com um IOI.'Yiço do p6uima qu&lldado. &p6o 1 compoa
da V ASP pelo Sr. CaDhedo, tivomoo- II«Viço molhondo na,_
gilo Cootr<>Oeota o, om OlpoCi&l, DO meu illlodo, Moto Grouo.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Obrigado. Incorporo com muiAdmiro o ..., tJ:abolho o & IIU& .......,m do eu&attaruma divida do ta bomo u polavru do V. Elt', SOI!Ido!: Geraldo Melo. Techo
toa do (JIO mc:u JM"""menro coincide com o do V. Ex•.
2 bilhões do dól&ros- que em 1 dívida da VASP -, o, boje, tA>r conseguido reduzir essa divida para 196 milhões do dól&ros. Um boA nossa vinda. a esta tribuna é justamenle para mostrar dois
mem (Jle, em 4 ou S anos. administrou uma elllpl'MI. que devia 2 pesos c duas modidas adotaclos no comportamento desse juiz do
bilhlles do dól&ros e reduziu .... divida para 196 milhões do d6Ja. Silo Paulo. Há um dito popular que diz: "a justiça latda mas olo
ms. pogando, regiamollle, os outros um bilhilo o untos do dól.oros falta". Logo em seguida. por volta das 20b2Sm:in. de ontem, um
do divida. 6 um bomom oompetenta.l.omento que quaudo aconte- juiz, consciente e claro, revogou a decisão ubi.lrúia do Juiz Carlos
ce um problema do segurança, um assaho a mi<>- amwla, duranle Henrique Ablio, da 4' Vam Cíve~ e doklrminoo a libomçlo do
todo o dia om Slo Paulo, nJo se acha sequer um dolcgodo para ro- cmpresjrio Wagner CaDhodo.
gistrlr quoixL No entaDto. para pmKlcr o Sr. W "8JJ"l' Canbodo,
Também oio tetlho qualquer ligaçio pessoal oom o Sr. Caquatro dologod<;lo fonm 10 escritório da V ASP, com algemas, para nhedo. mas admiro o seu trabalho. a sua luta. Um homem como
Ievi-lo preso, por uma dfvida. Ele apenas precisava substituir o ele, a esta altura da vida, que poderia ji estar gOzando do uma apo&vilo que coiu, o 1 diroçlo da VASP j! h1via oferecido um oulro sentadorio por ser possuidor do gmndo patrim&rio, ainda lcvan14
aparelho. mais novo, e do maiO< valor. O boefng acidootado valia todos os dias 1s 06:00, pam trabalhar abl u 22:00 bons em Silo
IS milhões de dólares; o bodng que deveria substituir o aviio aci- Paulo, pam rocuporu a VASP. E boje é sucesso a rocupomçlo da
dootado era do 2S milhões do dól&ros. polUDIO aumentaria a ga. V ASP, indiscutivelmente. Tanto é vordado que as Jinbas intl:rnamntia real. No entanto, par problemas burocri.ticos dos semideuses cionais da VASP boje blm uma ocupoçio do 95%.
interventores do BANESPA, que nlo aceitaram o __diálogo, oc:om::u
No fmal de dezembro. por ocasião da visita de uma delegafalo c mandarim ]lRild« o Sr. Wap Canboclo. Queria ver ção do dirigentes cbincscs a este Pús e ao p;úprio Senado Fcdoral,
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tive a honra de. como lit Sea:erário na gestio paSsada, conversar
com um dos membros da delegação. Dizia ele que gostaria que o
Governo Federal btasileiro autorizas.., a ampliaçio da linha da
V ASP que liga Silo Paulo'Los Augeles/Seui/Poquim, porque já tinha conhecimento da qualidade do trabalho cioe a V ASP estava
desenvolvendo pela integraçio do Oriente cem o Ocidente alrav~s
dos Eatados Unidos.
Portanto, quero, nesta oportunidade, para concluir o meu
pronunciamento, dizer que levo ao empres6rio Wagner Canhedo, i
sua famllia, composta. de trabalhadores como ele, aos seus amigos,
aos fimciouários e servidoses da V ASP e • toda equipo deosa arm·.
de •"''"""' aéJ:U a minha solidariedade integral contra • ..., ub[.
trio.
O Sr. José Fogaça -- Pemiito-me V. Ex• um aparte, e_tes

que encene .
. O SR• .JÚLIO CAMPOS- Com muito pnzer.
. O Sr Jooé Fogaça- Quero apooas diz>erque eu Dio poderia
julgar o fato ocorrido ontem. dado que u infoanaçõcs que ~nho
sio as mesmas originárias dos jamais. Mas, tendo isao liCOIJ.tecido
em função de uma execuçio de dívida, pergunto-me apenas o seguinte: se se tmtasse de um paulista quatrocentio, uma fi8t:Jm nobiliárquica da tradição empresarial paulista, essa prisilo t<rià ocorrido? Ou aconteceu simplesmente potqUc se trata de uma figura .
nova nesse meio empresarial de alto nível de investimem.o? Parece-me que essa ~ uma pergunta interessante a fazer DO BruiL Nio
sei se foi justa ou injlsta a operaçio 1'C&lizada rotem. Isso seria
uma demasia da minha parte. já que nio temo os elementos, as infonnações, os dados mais proci.sos pam julgar. Mas parece-me
qu~ no Brasil, há muita ousadia e muita bravura-cõntDi os fracos.
Nio há a mesma coisa C001Ia aqueles: que ~m poder, que ~m tmdiçio~ que sio os verdadeiros controladores do poder econômico.
Vi, aqui, por exemplo, o Semdor Aut6nio Carlos Magalhies fazer
dcmíncias severas da tribuna. A mesma imprensa brasileira que.
quando se trata de demlnciAs sobre parlamentares, dá pAginas e piginas, manchetes c maDCbetes, deu ao Sr. Antônio Carlos Magalhães - que, convenhamos. no Senado ~ um dos nomes de maior
expressão nacional. quem sabe o maior ao lado do Presidente da
Casa- acanhadfssimo espaço, pelo discurso e pelo pronunciamento que fez.
O SR. .JÚLIO CAMPOS- É verdade.
O Sr. Joaé Fogaça- Entilo, eu fiCO iml""ssiooado, Senado<
Júlio Campos. com a bravum, com a oontgem. can o desvelo que
se tem CODlrD. certas
mais frtgeis ou contra o poder que nlo
tem defesa, por exemplo, contm o Poder Legislativo. Entretanto,
quando se trat& do Poder Judiciário, nós nos perguntamos: oude
está essa coragem, onde estA a bmvura, onde está esse poder inves-
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tigatório, onde est.i essa capacidade de ser honesto, de ser claro. de
ser límpido. que, convenhamos. 6 uma tradiçio da nossa imptensa
em relaçio ao Legislativo? Fioo apenas por aí, Senador Júlio
Ca.mpos.
O SR. .JÚLIO CAMPOS- Obrigado.lnco!:poro, com muita boma o seu aparte e faço das suas palavns as miDbas, ~bém.

Encerro o meu prommciameo!O, Sr.l'l<sidellle, I<pdindo: empl<$!0 a minha solidariedade à familia VASP por esse IC<llllecimeoto

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Coocedo a po.l&vraà
Senadora Emília Fernandes.
A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisio da oradora)- Sr. Ptaidente, Srs.
Senadores, oovimos, nesta manbi, pronunciamentO& dos Sn. Senadores que foram profundamente enriquecedores. Neste Dia
Mundial da Saúde, aqui se fJZel'llm reflexões, que fO!'Illl desde a
atençio dada. à saóde neste Pais- com a falta de verbas, com a ex-
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clusio de pessoas, de milhazes e ·milhares de crianças, mulheres e
jovens de exames mais profundos e minuciosos e que já estão ao
alcance de uma minoria - d uma reflexão mais profunda. das
doenças sociais, políticas, econômicas, at~ do {X)Dlo de vista espiritual.. com o prommciamento do Senador Pedro Simon que, tenho
certeza. tocou profundamenle o sentimeDto e o coraçio de cada
um dos que aqui estavam e o ouviram.
Por isso. Sr. Presidente, queremos tam.~ deixar registmda
a nossa preocupação com o fato de que este Pais esti realmente
doeote. E um Pa!s que e/li! doellle, porque milb...,. de crianças
DlCIIIem antes de nascer oo antos do primeiro ano de vida. Milbates de. mulheres mCXl'CDl por falta de atendimento durante a gravidez, durante o porto, !DÜcando aborto clandestino oo pel& AIDS.
Este é :um País doente, porque temos a morte social e psicológica
de, mulhen:s jovens e adolescentes que se prostituem. Este ,País ~
doeote pelas milhares de possou quo Dio possuem escola de qua·
lidade, hospitais que d&:m um atendimento digno oo condições
mlnimu debabiUção. É um Pais doeote, enfim. porque os porta·
dores ,de deftci&lcias c os idosos são profundamente desvaloriza~
dos e desprezados. Esquecem-se at~ de que essas pessoas querem
terumfu~..
,
- Iniciando com essa reflexão, Sr. P1;esidcnte, St's e Sm. Senadorel!l- o que g~ nesta manhi. .de deixar registrado ~ a minha preocupaçio. com a po:luçio. cada vez mais crcscetlle, desde
que aqui cheguei, proveniente lá do n:can.to longínquo do Rio
Gmnde do Sul, n& fronteiD do Umguai.
Cooheço as questões do de11011Volvimelllo, da produçio. da
agricultura e da pecuári& deste Pa[s.
Hoje. os jamais estampam, como uma Crltica ao Congresso
Nacional. a notícia da denubada do veto que retirni a TR dos financiamentos agdcolas. Dizem isso como se estiv~s:emos coorn.
o povo: que agora o Banco do_ Brasil não vai mais oferecer fmanciamentos aos prodltores e que o Congresw Nacional é o culpado
por essa situaçiQ.
Est:oo aqui para registrar o meu repódio a essas colocações.
O Congresso tem feito a sua parte; o Congresso tem feito aquilo
que o Senador Pedro Simon cobrou desta tribuna: ser sensfvelao
que o povo, ao qpe os trabalhada:es, ao que os IDCilOS favorecidos
estio a clamar.
Nilo podemos coralnuar pennitindo que um Pais oomo o
nosso, que tem bldo para ser uma armde Naçio- produz alimentos em abnndlnc:ía, envida esforços para que as desigualdade~ e &
fome acabem de uma vez por todu -, continuo a dizer que a culpa
6 do Coogreoso, que a partir de agon o Banco do Bmsil nio v&i
mais oferecer fmanciamentos-.
Respeitamo~ o Govcmo Federal e, mais uma. vez. deixamos
registradas u pola'll'U do program& de governo do Presidente Fer-

nando Henrique Cardoso, em quem milb&lU e milb&lU de possou
aaeditarlm. e no qual foram às umas depositar o seu voto.
Nlo queremos, n1o almejamos que haja um novo desencanto, mas queremos que o que esti no papel, e que o que est.i na
coosci6Dcia e no ooraçio das pessoas seja colocado em pritica.
Lemos o programa de govemo e coustaD.temente o buscamos pa;a uma reflexio. Segundo ele. o agricultor ted. vez e voz.
É preciso rcconhccer que o homem do campo nlo tem sido
ouvido em uma de suas teivindicações mais legftimas que afetam a
atividade ruml. Tmta-se do atual sistema tributúio. que implica
onerosa carga de impostos e taxas. principalmente sobre a produção e os insumos. que reduz a luaatividade da a1ividadc IU1"&l, auM
mem.& os preços dos a.limelll.os, sobretudo da cesta básica. e dimi-nui a competitividade das exportações, gemdons de divisas e de
empregos. Além disso. afu:ma. Femmdo Henrique: "os instrumen-
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tos efetivos vio y.rautir a estabilidade da renda dos produ.tmes11• É
o que ~s a clamar e 6 o que o povo estia almejar.
E Dutc:eitivel que os poodut.ores sejam e coot:iimeDi ·sendo
penaHz'l'im; 6 ina.CeitiVel que continuemos roccbendo, como recohemos hi pouco, fax vindo do Rio Grande do Sul, um Estado produtor, um Estado politizado o traba!h•OO., quo tem conliibu!do do
fOIIDA significa1iva com osta Naçio. Apoiam a esto Congresso Na·
cicmal.que olhe para o que esti •oontccendo com o Matadruro Frigodfico Alogn:tomo, lá da fto!Íteira oeste do Rio Grondo, neuo
momento em que o Banco do Brasil lacrou as suu portas ootem.
continuassem cootnbuindo com
impodiudo quo 600
o sou munidpio, o projudicaudo oull'IS tres mil possou. do fOI'IDI

IIltbulh"""""

in<l~ta.

Nio podemos aceitor e temos que pedir- o a! osti o pritico
deste ~sso NacioDal-, temos que apoiar ao Banco do Bruil
para que l'd.CIIlUI o pl'OCCISSO de negociaçio das dividas dessa (X)()oo
porativa. !Ua é importame pua a maiiUtençio da ciciado, do &tado
o do jr6prio MERCOSUL.
O frigodfico lllogn:tomo 6 um dos maioroa da América La-.
tina, ml)lOIIOivol polo abltte do gado produzido por toda a Regiio.
Nio podemos deixar quo u autoridade& ~ d&m
um tratamento tio desumano a quem realmente quer contribuir e
ajudar o seu Pa{s. a sua gente.
Por isso, Sr. Pmsidente, S~ e Srs. Setuldoftls, mais uma voz
estJimOs nestA trihuua, manifostaudo a nosaa proocupoçio.
Dwauto toda a nossa vida. temos ahl'açado duu handoiru
de luta. que, a nosso ver, seriam a alavanca pua o desmvolvimeo.10 do uma Nação. Uma doias 6 a oducaçio, potq~~e IOIIIODlo no
momento em que tivennos um povo-esclan:cido, um povo com
oportunidades \guais, teremos CoDdiçõos do 0001hat« a uda&;a, a
fome o a falta do saúdo que .!ADIO nos atinge e proju<lica. Também
apostaDlo$ que a saída para o nosso dcscnvolvimemo seú. a valcrizaçio da produção. Quando tiVe!DlOS pr<l<ilzindo bldo O que podomos. tudo o que temos de energia, ccmegu~mos diiriim:lir a fome
que assola milha= do moaas e do hm:s brasileiros.
Nio podemos silellciar dimle disao!
Foi com esta preocupaçio que agwmlamos, até este IJJO-memo, para fazennos este registro_
Temos um wmpro:miJso maioc o Partido Trabl1hista Brasi-leiro vem tnzendo os seus Deputados Fodonis do Rio <hndo,
poJa primoita vez, após tan!Os 111011, o a primem s..wlont n1o
aponu do Estado, mas da rogiio Sul do Palo, pua oontribuir com
o desenvolvimento, wm a igulldade e com a piZ qJ.e tanto pregamos e desejamos.
Temos um outro enteDdimento, Sr. Presidente: oslxuileiroo desejam que haja um empomo coojmiO do Govomo o do Congresso pua que os problemas e u diliruldadoa, principolmelltO

noasa queatio do lido< primirio, sejam finalmellie comemplados.

A sitnaçio do o Gov<m<> jogar podms cama o Coogresso Naciooale vi<lo-v..,. nlo podo pczsiatir. Temos quo1101111rosforços. mas
procisomoo vec boa voolado, clispooiçlo politica mais dpida. mais
igil, a fim do q u e - as ooisu !ICO!"'çam neste Pafs. .
OUtn. questio que me preocupou profiuuftt!M'!D«e foi uma
noticia que li ao abrir hoje o Correio o...zlllmoe o dblio 6 muito
triste- acrodiiO ~ que aquilo que foi lllihuldo ao Deputado NelSOD Trad nio =spouda i vmlado. A machete diz: "PTB quer
que Governo pague apoio em dinheiro".
Estamo-nos somaudo ii. legenda do PTB para rnostior quo
este Partido tem uma histá:ia, tem uma tnjetória poHtica o tem
algo a construir e a conservar. Exemplo disso 4§ a bandeira que levantamos em defesa da Pdrobrú, que faz porte da história do noo-soportido.
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Mas isso nio podo =sponder à vmlado. Ccr!Juhente, o
que está aqui esaito nlo foi dito poJo Depulado. Estamos ~ a
cobnr do Govemo potqUe o Partido prociaa do mais espoço pua
colocar Clll1 pática os nossos popósitos, para dar ao povo a coo.trihuiçio que quoromoo e pua • qual temos CO"'!""bx>ia Mas nlo
e~ a trocar cargos_por dinheiro, ccmo diz a nctlciL
BnftiJd,.,., que os mc:unos que hoje nlo estio mais 1 disposiçio dos Setuldoftls o Deputados pua rotommm om honetlcio
do sous muni<:!pios, do sou oEstados pl'OCiaam ser revistos.
O Govemo tem o ~ do aumentar os cr&li!Os
educativos. MiJban,s de estudantes estio cltmando pela oportunidade de entrar na univonridado. O Govemo tem olrigaçio do fazer
0001 que oa JeCUIIOII exÍS!aiiN no Pafs, ainda que om oondiçõos
~ chogua:n ils eacolu.
Tamb6m temos o eotondimento de que o Govemo tem a obrisaçio do ~ uma ale1IÇio maior ils quoi!IÕOI agdcolas, agririas,
pua que·realmeo.tr:l p>SPmos falar em. pu. e:oi desenvolvimento e
em \gualdado.
Este ó o DOSso prrxnmci•mento, Sr. Presidente, Srs. Secadoroa. n a - e na intençio do que bldo aquilo que hoje foi exposto, can cspfrito nobre o profunda roflcxlo, oosto Dia Mundial da
Saúdo, sirva pua nos locar profundamente o conçio e pua analismnos o que realmente temos feito c o que podemos fazer.
Este 6 um complUIIlisao que lroUXe na miDha bagagem. Certo- o s Sr&. SeDadr:es que pdativ- tiv«0111a oporiUnidado
de me CClllbeca-, vedo que a IIIteDticidade, a ~ e a con.gem
me fum-om cl>epr a Ollla Casa e sedo a minha bm:leimdo kJta.
Muito obrigada. Sr. Ptesidonlo.
O SR. PRESIDENTE (José Samoy)- ~ a poiavra
ao nobrô Smador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PP-PR. Pttomcia o seguinte disamo.
Sem n:visio do Cllld<r) - Sr. l'losidonle, g,._ Senadores, om pouco
tempo, vou colocar algumu vmlados a respoilo da denubada
do VeiO rof-10 l'rojefo do Lei do Cmvenio ri' 11, do 1994, que
olllahe~ a oquivalencia em produ10 pua a agricultma.
E preciso acabar 0001 a hipocrWa dos dois lados: do lado do
Govemo e do lado doo quo dofondom os produtores. Defeudo os
produto.-es. potq~~e sou um deles. No meu Eslado, sou clasaifieado
como um gtaDde produtor.. Pot" essa razio, falo sem nenhum COIIItrangimento a~ do uma posiçio que quero trazec ao debate
desta Cua e1 e<midonçio do Sr. Prooidalte do Senador Fodoml.
O &siUlXO li muito grave.
Sr. Presidemc. Sra. Senadores, ouem, U Mdes Dlcim•i• de
emisiOcu do telovisio o lidio colocaram sobto o Coogr..so Naciooal a rospcmahilidado do uma eventual quebra do Banco do
BIUil Primeiro pooiO: oua ó uma hipocàaia.
O falO. do !«mos donuhado o VeiO o, junto com elo, a TR
nos finmci.omon!Os agdcolas nlo signifa nocossariamonto que o
l!aDco do Bnllil vá 1 inaolv8ncia, ii. fal&cia.
Enb:etlnto. do outro lado, vamos tam~ falar sincen.mente. Ao longo dos aoos e desde o tempo em que o PresidetJ.érla Re-pública em o próprio Presidente do Congresso Nacioual, sabemos
que nio hi disponibilidade de"""""" pua o cr&liro tundauudor
a 100% dos produtores nacionais. Isso ó impossfvcL
A domauda do aédilo tuDil no Pala, que já chegou a 26 bilhões do dóhm:s na d6cada do 70, hoje, com certeu, ullraposoaria
esse vohlme de recursos, porque a 6rea que era. naquela~. de
32 milhões do hectares passou a scc do 44 milhõos do hocta=. Tivemos um aumento de úca e, portal1o, um 1Umel10 da necessida·
do do crédito.
Om, as coisas cvolufmm. A oocessidade dos produtoms foi.sc n::duzindo a partir do momento em CJie eles ou se autofinauciA-
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ram, ou partimm pam outtas allemalivas, !Ais como u cooperativas de c:rMito, que fazem a .,quivaUnc::ia em produto com recursos

ou "'"'"'"""un

outms fomw do c:r&tilo.
Pois bem, denubado o veiO,
o Secrelário do PoKtica Agricola do Mini..mo da Agrirullura, Ouilbeune Dias, e o Di"'!Dr de Cr&lito Rnral do Banco do B!'ISil. Ricudo Conceiçio.
Pcqjun~i qull :eria o pm:entual do a6dilo que está nas
mioo de grandes produtores - a6ditoo acima do R$500 000,00,
um m!mero llimbólioo- e que está sob o impocto da dom!boda do
veto. A "'sposta nio s6 me swpreoodeu, como me deixou c;om.
traDgido. )XeOOlpoOO e dcc:epciooldo: 70% do aédito sob impocto
da derrubada do veto eatá nas mioo do gnndos. do...,..,. prndutoms. pcxque quem toma RS SOO 000.00 pam famr o rullteio da sua
propriedade. da sua lavoum, evid<IW>moo~ nio 6 pequeno.
Mesmo no meu Estado. oodo a tem é f6ttil e valorizada,
c:om R$500 000,00 _ _ .._ nas melhotes tetru do oes~ do Pamzá, do 80al00.olqu<>ire•- 200~do tmrLS6esae fatoji
me diz <pie esse a6dilo nio eoti nu mloo doo pequmoo e m6dios
produtotos.
Ora, ......00 <p10 etpival&>cia em fJl'CÓliO deve ocr um diapositivo do Gov<m0 ou um PlOCJ!nivoo do politica agrioola pam aJcan..
çar pe!J1eDOO e m6dioo p:oclno<es. Nio CXlOO>Obo ""' pOOos ptq,rio.
tários. <p> nio ~ docmdàoe <p10 nio deveriam estars«<do 6DJIDCiadoo pelo llaDco do Bmsil. pteCisem do alcaooe desse medida.
Vlle I<SSabr que olh boDCOO sio muiUÚioo do
do Bonoo

pt6prios.

-.,Mal

do Brasil. At6iloncoo! Nio VOU-DOSIII qoedo. pa>timlarizando,
porque, se o fi=. pode po=erque "'""'-umaqu<slio....w.J
- Dio é isso; oa realidade, 1Dgo uma qu<s1io -maL Mos -mmo:
olh"""""" sio mutumo< e adquirem...
Ptecisamos acabar oom a hipocri.sia. Poúo um: é ju•to o
produtor rural tu o fmanciamento con;g;do pela TR ~o J?l"ÇÇ do
seu produto COilgelado? Nlo, aio é juliO. Pois bem. E juliO que o
pequeno e médio produwr nio ~nbam '"""'"""" pam fUW>CW- a
sua lavawa, enquanto esae dinheiro eoti oas mloo do grandes proprietáiios do lemiS oo al6 do boDCOO que os repassam. a custo do
me=.do, para pequenos e médios produtores que, aio coaseguindo acesso ao ctéditc oficial, buscam-no em hancoc privldoo? Pois

bem. devemos doboleresae ~ma.
Encaminho l Meoa um mquerimento muito impo<tan~.
uma vez que "'prer.ndc "'fomwlar o aédito m<:iooal. O Seoldor
VllBon KleiDlbing e eu as,Pn•tnCJI a 1\11. autoria.. Pretmdo saber o
que estio fazendo com o a-édito rural tnsileim.
Neste 11lOI!lCD1o nlo estou aqui s6 pua c;rit.iCil', mas pUa diz« que VlUDOO eJabonr ~ prclllOOia J«ia DO oentido do que O
Brasil possa tu uma politica de a6dilo NDl definitiva. pam que
nio lanoe mio de index~ que dwllm dois ru Ir& meaes e
criam OJIOD!IU problemu pam os cofreo piblicoa. porque g<nm
ações judiciais.
Quero saber, por exemplo, qull é o IOia.l de a-édito rural do
Banco do Bzasil pua investimento, custeio e CODle'ICializaçio.
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guinte: .... .excluídOs dos benellcios desta lei. ou do alcance desta.
os conttatos com valores supericn:s a..•" Por essa razio, quero do
Bonoo do Brasil a infoo:maçilo. que pedi median~ mquerimento, de
onde estio lcx;alip1tJos os gmndes produtaes. Se estio entre os
que m:ebem fi.oanciameatos de valt:fts superiores a SOO mil reais,
vAIIlOI tirar essa faixa do a.lcance da lei.
Disse-me o Sec...tário do PoMtica Agricola do Minisléiio
que o impaclo seria ...ruzido em 70%. É uma confiSSão, Sr. Presidcnle, de que 70% do dinheiro do Banco do Brasil está com os
gm!des proprielirios.
Portamo, a dom!bada do veto vai beneficiar gmndes produtores quo nlo devcrW::D. - repilo - estar sendo fmanciados pelo
Banco do BruiL Isso é
impocto não apenas pom o Banco do
BruiL mu paro. a sociedade btuileira. pom o Estado e pam o plano de estabilizaçlo ec<lll6mica.
A Banc:ada nualista vai querer o 11C0U1'011 deste Senador.
porque estou mexendo em um dispositivO quC é uma conquista.
Do fato. é uma conquista. ConconJo que tiDha deveria ter sido feito, mas vamos acabu com a bipocrisía. Quem precisa de a6dito e
alcaooe dcasa lei é o pequeno e m6dio produloc.
Q.Sr. VlboD KJdnüblag-Pennite V. Ex• um aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Coucedo o aparte ao Senador Vil11011. Kleinilbing.
O Sr. Vbon Kldnüblng- SenadorOsmar Dias, a qu.Siio
da agricultura está KDdo muito bem colqcada por V. Ex•? que o
faz oom cruhecimenlo de """'"· até ~""'!"• V. Ex• foi Secretário
da Agrialllura do Eslado do Paian!:. Quero reforçá-la com algumu obreivaçõe~ quando o grande produwr tem dinhoiro, ele empresta ao Banco do Bmsil atmvés da Cadcmeta de Poopança Verde. Sobm essa cadometa de pouponça iucide TR. QtÍando é o dinheiro dele que vai pam o banco, tem TR. E esse grande produwr
quec agon. livur-se da TR. Temo< al du.. situações: produtos que
tem J?l"ÇÇ intemacioual, como é o caoo da soja e ootros produtos,
cujo tRÇO vai ou nio remunerar aquele fmanci.tmento que ele
ho6coo no banco; a outra siwaçio é a de quem planta milbo, foi~· moz e Vende no :tttercado intemo, porque ai bá uma in}lstiça,
poiS o produtor está pagando a TR e vendendo o prodo:ID sem TR.

um

Ele pega o

empmstimo no banco, que ~m TR e acréscimos subs-

tanciais na sua divida? e o seu peço nlo tem TR oem ccnn:ção bá
muito tempo. Quem flelld com esse_ lucro? Neste caso, será o atacadisla que. Da bom da saha, ooti CODlpi1IIldo abaixo do J?l"ÇÇ mínimo, vai ~esse produto por um bom tempo, e U. na freme
vai ve~-lo com lucroo exorl>itanles. Nobm Senador Osmar Dias
subaaovi eOm. Dlllita homa e com muito prazer esse roquerimen~
de V. Ex•. polqUe VllllDS, de um vez por todas. :mósttar cem nmila
clanoza cpll6 esta opençio. Entendo, Seoldor, que s6 hi uma soluçio pam o problema: o <lavemo deve definir quais oa produoos
que ele quer dar IIUI~IUÇio na agricullura btuileiill - feijão, armz, milho, e priDcipdmente o milho-, aUm de Ler que se associar
no prejuí:m e DO lucro. Temos que aproveitar a oportunidade em
que o Govemo vai abrir mio da TR ou vai fazer equivalência produto, nio que a safm seja ruim nesse momento, ela 6 grande; mas

Quero saber, llll faixa do até RSSO 000,00, qual é o peoceD1.ua1 deaseaédito?
J\lio sei qull a respoola do Banco do'BmsiL ozoem; duntnle safra cheia e bolso vazio pua o pequeno e médío JX'(ldutor. E no
o dia todo, sem almoço. tentei falar com a Diletoria do Banco do ano seguinte, quando a safra for boa e o prc:xluto estiver sendo vendido acima do pmço de~. ele vai ter de devolver ao GoverBrasil sobm um problema quç é daquela irutiwiçio, mu nio cousegui. Apelei pam o Sr. Senado< Elcio Alv"""- no ..utido de que no, quando esse. DO ano anterior, foi sócio do seu prejul:w. Isso é o
que funciona em qualquer país. civilizado, que tem uma ccooomia
S. Ex1
!':""'que me alendessem no Baooo do 8Il1Sil. Expus
o meu projeto. E o seguinte: vamos estabcleceJ: um limite nos con- com politica agrlcola e que aborde isso oom muita clareza. O veto
está sub judlce. O Lider do Governo csti com uma questio sendo
tnlWi pon<o aleon<o.<!essalei. •
--levantaàa-a-mspeitc
l"ln ptOCCSSO de apumçio da vo~. Mas, o
Nio sou especialisu, mas com a ajlda do lllBuns S~
que sio juristas. estou iedigindo uma lei. ou melhor, tentando fato é importante ptU1l sabermos se o Banco do Bmsil cOntinua
sendo um Banco agricola.. fmanciad.ot da politica agúcola., e se o
~scenlarDO § 2.1 do art. 16 do Projeto de C<:ovenio ~ 11 O seBonoo do Brasil vai pagar proju!zo de quem g&l!ba muito dinheiro

J'Od!-
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can produtos que têm preços internacioolÚS. E muito pertinente tuação daqueles produtores -, e para eu levar-- vejam bem a comeste seu pedido. Espero que o Senado coosiga o mais ripido passi- paraçlo que volto a fazer - um ovo de páscoa pam casa, de 200
vei essas respostas para que, aqui dentro do Senado e do Congres- gramas. preciso ceder um saco de milho. Pam levar um ovo de
so Nacional, possamos dar ao Govemo os instrumentos para que P6sooa para minba familia! Al6 parece ridírulo. Mas 6 verdade.
ele saia desse seriíssimo" problema que ·est.ã.tnos vivendo com a sa~ Um ovo de pisooa de 200 gn.mas está em tomo de R$4,50 e um
dar um saco de mifra deste ano: uma grande: safra e pequenos c m&lios agricultores saco do milho está. oesta base. Imagine V.
"quebrando" por nio terem condições de pagar o seu fmancia.men- lho de 60 quilos para levar um ovo de póscoa oom 200 gn.mas,
to bancário. Parabéns a V. Ex• pela luta que estA empreendendo chegar em casa, atrir e ainda verificar que é oco por dentro. Pareem favor da. agricultnm c do Brasil,. e nio uma ~ta _política cm ce ridlculo, mas 6 procedente. Por Iaso, Senador Osmar Dias, V.
.Ex• que é o iotirpretc dessa classe dos menos favOICcidos nessa
cima de uma Bancada que tem os seus pcl>lemas.
O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, nobre Senador hlta incessante, e a leva com seriedade, queira. receber os nossos
cumprimento..
Vilson K!einübing.
O SR. OSMAR DIAS- MWto oiJri8ado. Senado< Maldaner.
Quero reafumar o seguinte: esse dado de que 70% do cr6diO Sr.Jooé Fogaça-Pemlile-me V. Ex1 umaparle?
to ruralencon!Ddoa do superiOt<s a R$500 000,00, nos foi forneO SR. OSMAR DIAS- Poi> não, nobre Senado<.
cido por pessoas do Banro e pelo Seaelário de Po~ti<:a Agdcola
do Mlnistmo, perfa:u:ndo um total, Senado< Cacildo, de apenaa
O Sr. Jooé Fogaça - Goataria tamb6m de rumprimentar V.
1.213-~toresno Pais inteiro.----- - - --- -~
Ex•. Agradou-me muito a fama como V. Ex• encaminhou o seu
· É poc isso que venho a esta tribuna, e fiz questio de dizer pronunciamento e o seu posiciooamento. Porque a questlo. creio,
aqui que, no meu Estado, sou considemdo Jllllllde, embora seja um 6 realmente da bipoc:rim. E bi uma bipoerisía IUICional a respeito
pequeno produlor, porque lenho uma pequena área, mas IA a elas· da questão da Agricullum. Parece-me tamb6m - e V. Ex• lem n.·
siflCliÇio 6 diferenle, para dizer que quando levanlei o 1"'1blema zio- que os próprios agrirultores, principalmeule os maicres, acado milho nesta Casa, que estava sendo importado- sou comprador bam participan'do disso, porque talvez lhes intetesse esctroclear,
de milho, porque sou um suinocultor, mas nio posso ver a inj.lsti· contornar, esconder e o1.o tocar na questio central a. qual se reporta
ça que estava SCJ:1do cometida, assim como nio posso. agom, e le- 0 problema da Agricultuta, que é basicamente o problema do fivanto esse problema até possivelmente contra os meus interesses nanciamento e das fontes de captação. O Governo, pua financiar a
particulares, mas não estou aqui para I<piesentar os meus inleJes- Agricullum, 00 reooii'O à cademeta de poopança, ou ao caixa do
ses particulares; lenho seguido o exemplo, aqui, de Jlllllldes Hde- Tesouro, ou a Titulas da Divida Pl!blica, ou ainda pode abrir a
,.s, que têm dado um exemplo extraordináriO, começando pelo possibilidade legal da tomada de recursos para fmanciarnento de
Presidente da Casa, por quem nutro, hoje. uma grande ·~ safras no exterior. ou seja. ca~ de rmanciameoto externo, o
pelo seu procedimento e um exemplo par& todos nós. Por ISSO, que agora está sendo libetado, gamntido e autorizado pelo Goversigoessecxempl?.
.
---no. Chegou ã bom de deirõtaunos a hipocrisia, esse escamotea0 Sr. Casldo Maldaner -Pmnlle-me V. Ex• um aporte?
monto perverso da realidade agdcola do Pais. Esle CongiOsso e a
O SR. OSMAR DIAS - Concedo o aporte ao nobre Sena- sociedade bn.sileira devem dizer clan.meule se querem ou nJo
dor ~ildo Maldaner, que tem apoiado":' ~jctos re~ 1 stibsidíar uma paxcela, digamos assim, legitima da agricultura bn.·
Agncultum, desapa.JXooadameote, com critkio e com CODSCI.~ sileira. Se nio quiserem., bio de ucu tamb6m com as dificuldades
O Sr. CaRido Maldancr - Ontem, Senador Osmar Dias, do setor: com a sua queblã. e com a teduçio da capacidade produtivia V. Ex• bastan~ iiroquieto, eis. que tentava informaçõe~ junto v a. A~. se quiserem fmaociar pequenos e médios agricultores,
ao Banco do Brasil e encontrava dificuldades enoanes. Hoje vem ~ t&n que saber que isso vai parà o Orçamento da RepóbliV.Ex• propor esse requerimento, subscrito ta.mb6m pelo Senador ca. vai sair do caixa do Tesouro; e tem que esrar explicitado como
Vilson K!einübing, para que o Gov?""' oflCialize as percen_tagens rubrica na lei 01Ç81ll011lária. Tem que estar explicitado tamb6m que
desses fmanciamentos, dos eiiiJXÚbmos, que é sumamente JDlPOI"- é 0 Pais, 0 Estado. 0 Governo e os impostos que estio subsidiando
tanle. Paque o Governo, de antemão,. após a demlbada. do veto,
a agricullum brasileira, o que 6 rigorosamenle legitimo. O que nJo
anunca à Nação que 70%, confODDe diz V. Ex• e estA na Dl1jlieiiS& 6 passivei 6 escamolear, 6 imaginar-se que o dinbeiro venha de
- o Govemo esti ammciaodo, desse modo é a~ réu confesso- que qualquer lugar. ou de lugar nenhum. ou de um possivel poço sem
70% dos tontadores dos recursos pan a agricultura sio gn.ndes fundo. Nio, 0 dinheiro viii do caixa do Tesouro. Ao vollr a lei orproprietirios, sio Jlllllldes plantadcres. Se .isso se cmfi~, estA çamentária, 0 Congresso lem que especifu:ar que tantos milhões de
ei1'8.da a politica agrlcola deste Pais. E. atra.v~ desse requenmento reais seiio dedicados a subsidiar a agricultura brasileira e esses
poderemos, enlio, ter claro isso em mias, porque, até o momr:nto, milhões de reais, evideotem.ente. terio que ser retirados do caixa
o Governo é réu confesso em tal afnmaçio. Até entio nio era. do Tesouro, reduzindo u outras rubricas orçamen~. Querer
Porque se criou caso com a denubada do veto, aí o Governo colo- que 0 Banco do Brasil arque com os rostos do fmanciametíto nio
ccu a cabeça de fora. Será que vem ocomc~ldo isso? Parece-me ser me parece cabível. Como disse o Senador Vilson Kleimlbing, o
este 0 gn.nde momento para se - . r 1 mesa e enconlrar o melhor Banco do Bn.sil capta pela cademeta de poupança. Quem ooloea
caminho pua se prctegec, na vctdade, a quem pmcisa: oS pequeteeu:nos na caderneta. de poupança. querTR. Se esses recursos v~
nos e m6dios prockltores: a gn.nde massa de prockltores do Pais.
fmanciar a safra, 6 preciso cobrar TR, seDio o Banco do Brasil
Acho que esse 6 o grande ma:nento para se sentar 1 mesa -n:p~
quebra. Portanto, os R':Cllt'SOS Jm2l subsídio nlo podem vir do BU:
pua. disaltin:Dos eSsã queüo: Q.lando estava em meu gabmc:tc,
co do Brasil, que é um banco estatal, que pertence ao ~o ~pude observar que a Senadora EmO..ia Femmdes também atxxdava
leiro e que nio pode quebrar. Esses mcursos ~m que VII' do Cl.lXa
esse tema. É um tema nacional. na vm!ade. Citei esse exemplo há
do Tesouro. Isso sigoiftca que viria dos impostos pagos pelo povo
poucos dias nesta Casa, Senador Osmar Dias, em relaçJo aos pe- - brasileiro e lem que haver uma decisio naciõoãl, explicita, clara,
quenos produtmes de m.ilho de_Santa Catarina, e é verdade, e o trainquestioná.vel, legitimada pela maioria congressu.al, de que. o
go novamente: estamos na Quuesma. praticamente na Semana
Congresso tem que aprovar no OrçameDlo essa fonte de subsidias
Santa, e um me dizia. hã poucos dias - veja.ril bem com.õ CSlá a sià agriadtura. Isso deve ser feito de can.limpa. transpamnte, olban-
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do para o Bmsil e dizendo: Brasil, vod tem que subsid.iar a agri~
cultura. No entanto, qucmr fazer todo um jogo de escamoteio, de
um lado, dizendo que nlo se paga a con:eçlo monetária e, de oulro
lado, o Govemo dizendo que nio pode dar fmanciamento soM cor~
n:ç1o- e ningu6m :sabe de onde 6 que isso sai -, ocsse caso, creio
que nio temos um jogo de coisas expl!citas, cluu, booest.as e,
sim. a tal da hipocrisia a que v. ex• tio bem se referiu. PortanlO,
estou rigCil'OISaDleutc na linha de V. Ex•. Creio que a putir do agcn
tem que se dizer claramente de oodo v&n os mctliSOI. Ao lado de
V. Ex• defendo, sim, que o Pafs deva subsidiar a cesta básica. os
seus compoo.eDtes, produtos como milho, feijio, arroz. Subsidiar
como? Subsidiar atravM de recursos do Govemo. Mas isso~ explícito. Isso nlo 6 um jogo obscuro DO qual ningu~m percebe, nin·
gu&n sabe, a sociedade nio sabe de onde vem o dinheiro. Porque
o dinheiro vem do caixa do Tesouro. Isso signiflC& mni.ulo do
moeda. E emissão de moeda significa, evidentemente, intlaçio. A
n.io ser que p Orçamento faça o encurt.amento de mangas que tem
que fizer pua caber no figurino. Portanto, fico rigorosamente na
posiçio de v. Ex•.
O SR. OSMAR DIAS- Muito obrigado a V. Ex' pelo aportc.
O SR. PRESIDENTE (1oo6 Samey) - Seoodor Osmar
DiaS, V. Ex1 está com o seu tempo esgcudo. Teril que encCtrar o

seu disaltw.
O SR. OSMAR DIAS- Vou encerrar, Sr. P=idente, abor·
dando quatro pontos bem mpidamente.
Pririleiro, paroC&-me im:sponsabilidade a bim do Banco do
Brasil em suspender os e~titnos no momento em que se comercial.iza a safra. e que os preços sedo ainda mais achatados, se 6

que isto 6 possíveL

1) Total dos c:r6ditos cooiiBtados junto ao Banco do Brasil.
"Cr6:lito Ruml" destinados ao custeio, com.eicializaçio e investimenloo, discriminsndo a nablreza da operaçlo no pedodo compreendido entro a data de publicaçio da Lei ri' 8.880 de 28 de
msio de 1994 e rotilkada em t• de junho de 1994 aui esta data.
2) Pm:emual de cada uma das nsnn.zu dos créditos (custeio, comen::ia.lizaçio e investimento), nos seguintes limites:
AIA!R$50.000
De R$ 50.001 atA! R$ 100.000
De RS 100.001 atA! R$ 200.000
De RS 200.001 at6 RS 300.000
De RS 300.001 até RS 400.00
De R$ 400.001 at6R$ 500.000
Mais de RS SOO.OOO

3. Qual valor da diferença que resultanl da aplicação da lei
com. a dcaubeda do veto .
4.. .[>este valor' (item 3) quais oS _percenblais que pertencem
i cada limite teferido no item 2.
3. Qual o m:imero e categoria de mutuúics c.m cada limite
do item 2.

6. Quito valor total do er6dito concedido, afetado oom a
derrubada do veto do §.2•do inciso N do artigo 16 da Lei de Conversio da UR V pam Real.
7. Qual o dispendio da União com o Cr6dito Rural e qual a
origem dos recursos.
Osmar Dias, Senador.

Na campanha presidencial, o Presidente tinha 5 metas. A
mio que tinha S dedos era do Fernando Henrique Cardoso; a cullll

faltando recolocar um dedo. o da
agricultura. Por outro lado, isso tem que ser feito com um planejamento, para o qual queremos contribuir, um fundo para o
cnldito rural.
Na semana que ·vem. a.p:esentarei aqui um projeto, pedindo
dcsallpas aos Senadores que assinan.m o projeto que eu ji havia
elaborado, porque vou refazê-lo, mediante as novas infom:taÇÕel
que estou obtendo junto ao Banco do Brasil
Oportunamente vOltarei l tril:uoa pam. contar o que existe,
de fato, na comercializaçio do slimento, neste Pais, que l.alnb&n
está smdo feita de maneira muito enada.

(À Meaa, para decúão.)

não linha. Parece-me, que está

SR. PRESIDENTE (Joo6 Samey)- O IOQUerimento que
acabo. de ser lido será despachado à Mesa Direton, na forma do

itemmdo art. 216, pamdeh"ben>ção.

-

É lido o seguinte
OF.GLPTB/041/95
BiliSilia, 5 de abril de 1995.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (1016 Samoy) - O nobre SeiWior
Ademir Andtllde pediu a palavra, como Lider, por S minutos.
Pediria a S. Ex• que antes permitis~ AMesa ler os mqueriR
mentes a que se referiu o Senador Osmar Dias. F.m seguida. S. Ex•

terá a palavra.
Solicito aos Srs. Senadores que pemlli.Deçam em pleoúio, a
fim de manlenDOS o quorum at6 o encerrameot.o da sesslo, que
dar-se-ií.às l3hlmin.

Sobre a mesa, requerimento que será lido Sr. 111 SecretArio
em exercicio, Senador Geraldo Melo.

Sobre a m.esa,oftcio que será. lido pelo Sr. 1.c: Secretário em

exercicio, SeiWior Geraldo Melo.

A Sua Excelência o Senhor
Senador Joo6 Samoy
DD. Presidente do Sensdo Fedem!
Nesta
Senhor Presidellle,

Venho solicitar 1 Vossa Excelência as necessúias provid&.cias no sentido de subatituir o Exlri' Sr. SeiWior LUlZ ALBERTO
OLIVEIRA pela Exm' s.. Sensdom MARLUCE PINTO, naComissio Parlamentar de lnqu6rito, criada attav6s do Requerimento

ISS, de 1995, "a fliD de apurar as graves denúncias veiculadas
imprensa nacional sobre a atividade de minCillçio DO Brasil."
Aproveito a oportunidade pera reiterar a Vossa Excel&l.cia
protestos de estima e distinta considetllçio. - Senador Valmlr
Campdo, Uder do PTB.
~

DS

É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N'499, DE 1995
Senhor Presidente.
,
Nos termos do disposto no artigo 50, § 2•. da Constituiçio
Fedem!, e nos artigos 215, inciso L e 216 do Regimento Intemo do
Senado Federal. requeiro seja encamiDhado ao Exmfl Sr. Ministro
da Faunda o seguinte pedido de infotmações:

O SR. PRESIDENTE (1osé Samey)- Seri feita a substintiçio solicitada.

Sobre a mesa, requerimentos que seria lidos pelo Sr. 111 Se-.
=<ário em exercido, Senador Geraldo Melo.

Silo lidos os seguintes

REQUERIMENTO N" 500, DE 1995
Sr. Presidente,
Nos tennos do art. 2SS, inciso D. alfnea c, item 12, do RegimeDlO Intemo, requeiro que sobre o Projeto de Lei do Senado n:l
348, de 1991, de autoria do Senodor Neilron Comeiro, cp1e dt nova
IOdaçlo ao artigo 9" do Dccmo-Lei n" 3, de 27 de j"""iro de 1966,
que disciplina as "'Iações juddicas do pessoal que intep o sislbma de atividades pollllúiu, a16m da Comisslo oorutante do deapacho inicial de dislribuiçlo, seja ouvida, lamb6m, a de SOlVÍÇ<)I
de lnfra-ESIIUturL
Sala das Sessões, 7 de abril de 199!5.-' Secadcr J'* AplpiDo.

REQUERIMENTO N" 501, DE 1995
.Sr. Prosidente,

. Nos """""' do art. 2SS, inciao n. . - c, ilem 12, do Regi-

n:v:mo ln!emo, """eiroque IIObreo Projclo de Lei daC1maran" llS,
de 1993 (n' 824191, na Casa de erigem), de iniciativadol'mlidente da República, que xegula direito~ e obrigações xelativos l piO'
pricdade indoslris~ .Um da Comisslo C<li!Stan'" do dospocho inicial de dislriruiçio, seja ruvida, tamb6m, a de Alauntoo SoeiaiL
Sala das Sessoes, 7 de abril de 199S. - Senadora Ma·
rlna Silva.
O SR. PRESIDENTE (JO<é Samey)- Os roquetimentoolidos serio incluldos na Ordem do Dia, de IIC<X"Cio oom o art. 2SS do
Regimento Interno.

Concedo a palavm ao nobxe Senador Ademir Andmde, por
cinco minutos, como Lfder.

O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como Lidei:, piO'
nuncia o seguinle discuno. Sem xevisio do cndcr.) - Sr. l'roaidente, St's e SIS. Senadoxes, cp1ando fiZOIDOS a Coostituiçlo bnsileim procummos fortalecer a poHiica dos Estados e dos Municf.
pios do nosso País. Ampliamos a sua participaçio nos ~ do
Imposto de Renda e do lP1, """'entando seus fundos de participaçilo; proibimos o Governo Federal, atrav~ de domto, de tomar
impostos que pertenciam a Municlpios o Estados, como foi o caso
do JSS - e aqui cito exjm>Ss"amenle a queslio de TucuruL quaudo
da coosttuçilo da hid...~ca. O Govemo Federal, atrav6s de um
de=to, isenlcu todas as empresas que constmfmn aquela obra de
pag&Iem o JSS
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à Pxefeitura, o cp1e trouxe CDODilCS pxejlfzoo a noo-

sa populaçi!o.

Sr. Presic1eD1e, Srs. Senod<xes, lemlm-mo que. mnn Joogo fim
de - . me reuni oom o advogado Evandro Lins e Silva, do """
Putido, ctm o Dr. Clrloo S""ein, Assoa<r J'uddioo do eD1o Gov<tlllda- MigoelAmos, e o Robelto Amllal.Sec:mJrio.Ocral do PSB.
Passsmos uma_.., um ábodo elDD cJomiD8o no RX> deJmeiro, ""-·
bs1hando pm. tmr um J:1DC01110 allllza o l'rooideuA> Fanando Collor
pelo Dio Oiiiqci"'dO do cp10 eatavaoSabclecidona lei.

Na Clmsra Federal, entramos cem uma açilo de CODJtitucionalidade, duu oções no Supxemu e uma açilo na Procundoria-Go-

xal da República. Em IS disa, o l'mlidente Femando Collor foi obrigado a regulamentar oaaa lei o, hoje, 01 Estados e Munic.lpios
basileirol ~bem 01 royaltles.
No Govomo paaasdo de Estado do Plri, a CELPA deixru
de pagor a ODOtJia coosumida l ELE'JRONORTE. Esta, em contnpartida. suspendeu 01 pag•!!Wll"'' dos royaldes ao Estado do
Pui e aoo Mlnic:lpjoc benefiCiados por essa lei. Que a Ell!TRONORTE faça a IUspemiD de pagamelllO ao Estado C<li!Sidoro cablvcl, porque o Estado lhe tem 1DD d6bito; mas que essa açio da
ELEI'RONORTE, atrav6s do DNAEE, cp1e 6 o 6<po repassador
desse IOCUrSO, chegue at6 os Mlnic:lpios do Estado pm. nós paxece
um contra-senso.
É iaao que vooho tmtar nesta lribuna, hoje. espocifu:amenle
o caso dos Munic:lpioo de Novo Repartimento, TU=~ Jacund!,

B...u-Branco ellupimuga.

tem

Alguns deases MuniCfpios
n01 róyollles mais de 60%
do total de seus rocunos e a ELETRONORTE suspendeu, desde
novembro, o pagamento desses royollles.

Fj.ccu sem pagar oovemko e de~mbro;

ag~

reiniciou o

pagamento. pagaudo janeiro e fevereiro, mas doixaudo pm.

trts

novembro~ dezembro.

Enlio,,nós eslamOO tentando negociar isso, porcp1e Dilo eni<lldemos.
~ 01

Os ~ desses Municlpios eslio em situaçlo dillMunicfpios cslio passando .. maiorea difJOU!dades.

Nlo 6 comta a atitude da ELEI'RONORTE nesse aspecto.
Entendemos que a CEI.PA e o Govemo do E$tado t~ que
resolver o seu J:roblema, mas um direito do Munic:lpio Dilo pode
sei' prejudicado, no momento. por uma quest1o como eua.
Finalmente, quero di=, ainda. que o DNAEE, xecentemente, tomou uma decisio absurda: de mndar a cp1estio das lircas

Ateudemos a uma reivindicação b6sica dos Estados e lltmi- inundadas desses Municfpios.
O Mlnic:lpio de llupimnga, depois de cinco anos accotumacípios brasileiros que prxdlzem min6rios e eneqpa. Criamos os
royallles; cooseguimos colocar na Coostituiçlo Federal mn artigo do a xeceber um determinado valor desses royollles, fazendo o seu
que determinava o pagumcnto de royoltles a lltmicfpioo e Estados OIÇUJlCDf.o e o RU tmbe.lho em funçlo desses reausos, agora vê
produtores de min6rio e de energia hidlel6trica. Depois de aprova- uma parcela deles certada e repassada a um Mmiclpio que jl tinha
dos esses royalties na Constituiçio, passamos um ano e t:r& meses mais do que cl<>.
lutando nesta Casa contra os parlmlentarea cplC defendiam 01 inteEssas coiaas nilo podem ICOiltecor e pxecisam ser comgidas.
resses das empxesas mineradoras, conm aqueles cp1e dofeudism u
Este
6 o nosso trabalho oo Senado Federal. Estamos levanpi6prias concessiooárias de energia e que nio queriam pagar esseJ ·
royaltics, eaqresas do Govemo, mas ccmeguimos aprovar essa do isso ao conhecimento póblico, atrav& da nossa voz nesta Casa,
lei quando V. Es1, Ple>idente JO<é Samey, ora Prosidente da Repú- levando, pelos jamais, pela impreusa o pela voz do liiuil, P'-"'
blica. No dia 28 de dezembro de 1989. V. Es• sancionou esaa lei que a ELE'JRONORTE perceba o em> que estll cometendo e prodo• royallles. Ela estabelecia um psam de lnls meses pm. que o """'• de imediato, COirigir ..... enol, - e os Municfpioo Dilo
PresideDte da República a :regulamentasse e pu1U5C a pagar aos podem sofrer a inooowq'l'.nci.a do um Governo passado que Dilo
pagou os seus d&itos.
Municfpios e Estados produlore3 dosou riquezas.
Ent este o registro cp1e gostaria de faz« aesta Casa.
Ao assumir, o P=iden10 Femandc Collor simplesmente en-

gavetou essa lei. Levamos nove meses denunciando - eu era '[)o..
pulado Federal na 6poca - o o Pxesidente sequer dava ~
às demínciils que eram feiras. TiVemos que recom:n" i Justiça.

O SR. PRESIDENTE (JO<é Samey)- Com a palavm, o
nobre Senador Eduardo Suplicy, Lider do Partido dos Trabalha-

dores.
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- . _O SR.. EDU_ARDO SUPLICY (l'f.SP. Como Hder, prosegWD!e cfucuno. Sem revi.sio do orador) -Sr. Presidente, Senador Jos6 Samoy, SM e Sn. Senadores, o Partido dos Trabalhadores está amadmecendo c avançando no que diz respeito b
refonnu ccooômicas que considcm impottaDles para o País-e que
estas se iniciem pela refOIDl& fzscale ttibJtária.
No último fmal de semana, o Diretório Nacional do Partido
~s T:r;abalbadorcs reuniu-Sfl o. após um debate -quando ouvimos,
mclusiVc, o cx.-Secret6rio da Rcc:eita Federal. Sr. Osircs Lopes Filho, que teve • gentileza de, nio sendo do Partido dos Tiabolhadores. realizar um debele CO!!OIIOO, com Wmçio de ~. bO<U, onde
pode dar o testemullbo de sua expcriencia e de ""' grande conheClDlento do sistema t.ributiria brasileiro. Após inúmmas reuniões
entre "' eoonomistu do PT, dentro do di&go oom toda a Bancada de Deputados e Sensdores. cm mmiio, chegou-se a um documento que expõe as diretrizes principsis das linhas de ..,foona fiscal c ~hlfbja que ooosidemnos i.mport.antes propor para o Brasil
e pua o Coogmso Nacioual.
Em primeiro lugar, coosidcramos impc<tanl<> =luzir o ~fi
cit fJSCai de fOIDI& a ser financiado sem pressio inllacioiWia neste
Pals, JlOil' que se obtenha estabilidade de preços. desenvolvimento
cem gemçio de emptego e distribliçio da renda. Para que isto
"""""- faz-se neeesoárlo modifu:ações de profundidade no lado da
"""ita e no lado da despesa. Para n6s, refonna fJSCai oomptecnde
nlo apelli.S saber o que se passa com o lado da anecadaçlo do impostos, mas, sobretudo, pensar tamb.!m no conteddo dos gastos
públicos.
Consicleiamos isto im:portanle porque faz-se necessária a
roorieuaçio da bese de sustentaçio do Plano de Estabilizaçio do
Plano Real.
Os 1\mdamentos do Plano Real sio, sobmudo, a /inca'&
cambial e os juros altos, que ~m levado o Pais a diflculdades. A
âncora cambial e a polftica de jlros altos tEm demonstmdo possuir
RI lego curto JlOil' llllllller um progmma de estabilizaçio que possa
de fato ter sucesso duradouro.
A=dilamos ser importante a cfimÍmliçio da carga de juro<,
relativamente às dívidas interna e externa. É pmciso que bajll. a diminuição das W<as de jlros pom nio se comprometer qualquer es. forço de polltica fiscal. Dai a imporili>cia de obtom1o<l uma reforma fiscal de maior profim:lidade.
Faz-se nocessária ulria verdadeira refODIJJldo Estado, baseada cm principias de democracia, de eficiência, pom que o Estado
p:cstc serviços póblicos do boa qualidade. milizc os investimentos
nas áreas da oducaçio, da saúde, infm..csllUIUra, e que poasa realizar jlstiça social neste País.
·
-A I'COlpeDlção de poupanças públicas6 neeessma. De outm
maneira, o Estado nio estati conseguindo realiDr esses investi
mcntos que vio possibilitar o a:cscimento C(l[[l melhor dislribuiçlo
da rellda. E, sobretudo, a realizlçio de programas que o Partido
dos Trabalhadores tem defendido, como a instituição do Programa
de Gamnia de Renda Mmima. que vai instiiUir o m~nismo de
Imposto de Renda negativo no BrasiL
. Queremos ressahtr a ooritradiçio existente entre a carga tribltária real, ~ o!dcm de 25%, e a carga potencialeslimada, conforme a Receita Fedc!lll, em tomo de 40%, segundo as próprias
palavras de Osires Lopes Fllho. Pois, se, efetivamenle, nio houvesse a evasio e a sonegaçio fJ.SCal que conhecemos,. resultado do
sistema tributário presente, amcadar-se-ia algo como 40% do ProduiO lntemo Bruro.
Faz-se necessário dar maioc prioridade ao combate l evasão
e cabe assinalar que os países civilizados t&n uma carga tnõut&ia
IlllDCl& o
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da o!dcm de 30 a 45% em relação ao Produto lnlemo BIUto. o
Bmsil. oom 25%, portanto, está bem aqu6m da carga lribltária ai·
cançada nos ~cipais paÍ'SeS desenvolvidos, nOs -países coosidcrados mais civilizados.
Se cooseguinnos aumentar signif1C8tivameote o leque de
coo.tribuiutes, combatendo a evaslo fiscal, poderemos eDI.io mfuzir a alíquota dos tribuiOs. Sem dávida, as alíquotas nominais de
impostoa no Brasil são bastante altas, sobretudo as de impostos indiretos. Hoje pagam mais os que tem menos, e menos- e 1s vezes
nlo pagam- aqueles que tem mais. Eis por que a reforma trihltária precisa se basesr na ampliação do número de oonlnõuintes, nos
prin~fpios de Ju~iça social, de maior progressividade. de =luçio
dos t.mpOSIOs iDdiretos com a elevaçio dos diretos -portanto, com
maior progressividade dos indiretos- e na maíar descentralizaçio,
sobretudo provendo-se os m1.midpios de mais tea.1ISOS e maior antonomia.
Algumas das mudanças que o Partido dos TrabAlhadores
propõe 11io na área da Coostiluiçio, mas outms sio infuu:onstimcionais, e pua nós Coostilui tambmn algo muito importante uma
açlo decisiva na admiriistraçio fazendária, na administtaçio da cobrança .dos tributos. Nio somos favoráveis à desooo.stirucionalização do sistema tnõutário.

Os pootos principsis da proposta do Partido dos Trabalhadores colocados para o Congresso Nacional, para o Executivo.
para os brasileiros, sio os seguinres: prl.mciro, que haja, de fato,
respeito ao princípio de maior progressividade nos impostos inclusive que isto esteja muito claro na Constituição. Podemos Íembrar que, após 1988, divenas prefeituras tcnta!am adotar o princípio de~ progressividade na oo.,..,.. do IPTU, p Imposto sobre Propriedade Territorial Urllons, e em alguns rmniclpios, ccmo
S~ ~0, ~QlVO ações JlOil' impedir que SO adotassc esse princípiO. E preclSO que ele esteja DA Constituiçio, com maior clareza
ainda, para que depois nio se tenha obstáculos na cobrança do
IPTU, do ITR e de outroo impostoo dessa natureza.
Nós somos favoráveis ao imposto soble grandes fortunas. E
aqui queremos inclusive lançar um desafm ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso, que foi justamente o autor do projeto do imposto sobre gmndcs fortunas, aprovado ji pelo Senado Federal,
com a conlribuiçio, que consideramos importante. do entio Senador Roberto de Oliveira Campos, boje Depolado, e lembiar que
• esse projeto está tnunitando na Cimara dos Depotados.
Em que consisl<> o ~"""i<"' que dispõe sobre a tnõutaçio de
da Consgrandes fortunas? Elaborado nos """""' do art. 153.
liruição Federal. e regulamentando, portanto, aquilo que j4 está
previsto na Constituiçio, esse projeto taxa as fortunas CODSideradas como o coo}mto de todos os bens situados no Pafs e no exterior que integrem o patrimOoio do contribuinte. Sio isentos os t-trimônios inferiores. nos teimos da lei. a dois milhões de cruzeiros
novos, em 1• de fev~iro de 1989, que coaespondem. boje. a um
milhio e oitocentos 800 mil reais. Pois bem, o projeto sobre gmndes fortunas atinge, reaJmente. aquelas pessou fisicas, aqueles
contri~ que t!m um pa:trimOoio CODSiderável Não é., portanto, um ttnposto para atingir a classe média, muito menos os t:mt.lh~s deste Pals. E 6 um projeto que pode sec considerado moderado, de bom senso.
Basicamente. aqueles contriblintes: com pattimôoio de um
milhão e oi.toceDtos mil até tr& milhões e seiscentos mil mOs deverio pagar 0.3% de atiquota, subindo ela progressivamente at6 a
atiquota de I% sobre patrimOnios llquidos superiores a sete milhões e duzentos mil reais. Cabe ressaltar que, do valor do imposto
devido, poderio os oontriblinl<>s deduzir o Imposto de Renda pago
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sobte os ganhos de aplicações financeiras, de atividades agropas- bmro ITR. É importante que a União mantenha os serviços de catoris, aluguéis, royaltlcs,lucros distribuído>;, gaubos de-capital
dastramento de imóv.eis.rurais, provendo o município da base de
Assim, Sr. Presidente. nós. aqui, queremos estimular o Go- colec.a· de dados suficientes para ter o valór do imóvel naquela reverno Fedcru a catalisar esforços no limbilo da Câmara dos Depu- - gíio. Portanto, seria em pnceria.. em colabara:çio com a Uníio.
tados para que o projeto sobre grandes forlllnaS seja apreciado o Mas caberia ao Município cob:ar o ITR, podeDdo ficar com a sua
amcadaçio. Na medida que um !Rfeilo conseguir realizar a comais mpidamente possivel
brança do ITR, naquele Município, - esta é a nossa avaliaçio Tam~m somos favoráveis a que haja um Imposto de Renisso vai representar um exemplo para os Munidpios vizinhos C af
da mais progressivo. Hoje, as aU:quotas sio as seguintes; aqueles haven\ a possibilidade de, """"o exemplo frutif1Calldo, poder a=que ganham consideravelmente, que estejam na faiXa de renda de cadar-se os teCtJ.nOS e rea.lizar-se o que se faz ncces:sário.
quinze, vinte ou trinta mil reais, estes n:c.olhem 35% de quanto gaQu=os que haja o reaparelhamento da administração trinham; aqueles que estão na faixa dos oito, dez mil reais, mcolbem.
26,6%; aqueles que estlio na faixa de renda de um a dois mil reais, butária com a ampliação dos quadros profiSsiOI)Ois. qualificaçlo e
recolhem IS%, e aqueles que estão abaixo de setecentos reais. es- motivaçio para investimentos em infcnoática. E muito importante
que haja Illlltivaçio no servidor da Receita Federal.
tio isentos.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney. Faz soar a campai-Avaliamos que seria intereSSante que u- ãlíquotas de Imposto de Renda se iniciasSem riiõ-ã.J)CriilSCOtti a isençlo, mas. primeiro, ccÜt ad(Juota negativa. Ou seja; se boje qtiCm ganha abaixo de
O SR. EDUARDO SUPLICY - Vou concluir, Sr. Presisetecentos reais está isento, aqueles cuja renda nio atingisse pelo dente, com os pontos fmais.
meoos duzentos reais passariam a ""'o dimto de n>eeber um oom- É roe<iso que baja quebra do sigilo bancáriO, quando houplemcnto de renda. o que seria }lstam.eDte o Imposto de Renda DO- ver in<Ucios claros de evasão fiScal, como ocorre nos Estados Unigativo previsto no-~-~ Garantia de Renda Min.ime., que _ dos e em rutros países. a unificação dos cadastros, a si.mplifica.çio
poderia ser uma aUquota entre 30% e 50% da difeioriçi ~ du- ~ do sistema tributário com medidas de desburocratizaÇio, sobretuzentos :reais e a própria renda da peSsoa.. Quem estivesse na faixa do para pequenas e m6dias empresas, concluindo com 0 fortalecide setecentos até por volta de um mil reais xecolheria S%; uma fai- mento da COilSCi!ncia tributária.
xa um pouco acima. 10%; ootra acima, IS%, e assim po< diante,
Diz um antigo prm"cipio, oonsigoado~
,-no Bill ofRlgbts, que
podeudo-se ter desse modo uma combinaçlio do Imposto de Renda
e do imposto sobre grandes forlllnaS ou sobre 0 potrimOOio Uqui- nio há contribuição sem n:pn:sentação.
do, de tal maneira que aqueles com mais n::c:ursos, maiores :rendiQueremos a defesa desse princípio com um acr&cimo: Wo
II1Clllo& e maior capital, no Brasil. realmente pldessem dar uma
h.i CODiribuiçio sem reptesentaçio e sem efetiva pàrticipiçio da
COiltribuiçio que efetivasse, na nossa legislaçio, o princípio do im.:. populaçio pua defmir como arrecadar e comO gastar os IeCUISO&.
posto de renda e da tributação progressiva. A v aliamos quo se po- Muilo obrigado, Sr.l'I<sidente. (Muito bem!)
<leria instituir um imposto de Renda mlnimo para ils pessóas juriDOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENAdicas, baseado 00 c!lculo do patrimônio üquido, na medida em
DOR EDUARDO SUPUCY EM SEU PRONUNCIAque hoje muitas empresas. pesSoas jurldicas, conseguem. através
MENTO
dos artificias contábeis legais, mostrar que nio ol:tiveram lucros.
Entretanto, conseguem fazer um aumento significativo de seu paREFORMA FISCAL E TRIBUTÁRIA
trimônio Hquido. !nslituirlamó>-então um prineipio para o pagaI -Prioridade à Reforina Fiscal e Tributária
mento de um Imposto de Renda mínimo.
1. Antes -de mais_ nada, é preciso afumar com fameza a oeGos!Juiamos de poder combinar esse mesmo principio proocssidade, para os pais, da obtei!Çio de um equilibrio fiscal .mavisto para as pessoas tisicas e para as pessoas juridicas, combinan- douro. como uma das condições básicas para garantir a estabilida·
do o ínqx>sto de renda das pessoas jurldicas com o imposto de de de preços, 0 desenvolvímento com gemção de empregos e a
gillDdes fortunas.
distribuição de renda. Para tanto, o PT entende que é pt<Ciso ataSomos favoráveis a que o lmpoSln Tenitorial Rural pásse a car Dio apenas o lado da receita (a refOIID.Il tributária~
ser a.dministmdo e pago no Município. Portanto, somos fav<riveis dita), mas também o lado do$ gastos píbliCO$, seja no que diz resl municipA:Jizaçjfo do Imposto Ten:itorial RuraL porque am:dita- peito ao seu montanf.e, seja quamo l sua composiçio.
mos, primeiro, que esse imposto esti longe de efetivameme reali2. Por isso, 0 PT não pode aceitar as vascilações do governo
zar o objetivo para o qual foi criado. Explicou-nos o Sr. Osiris Lo- fedem! no campo tributário.- haja vista que até boje nio foí propospes que o Imposto Territorial Rural. no ano pa.t.sado, am:cadal ta uma refmma nesta que deveria""' sido a primeim prioridade de
apenas trinta. quarenta milhões de reais. Ora. o Imposto sobte Ser- açio. Pior ainda, neste momento o govemo ~ uma vez mais,
viços de uma Cidade, por exemplo, cotDO Porto Alegre, é algo des- com remendas "emergeuciais'' do tipo da manutençio do Fundo
sa natureu. Quer dizer, trinta oo quarenta milhões de reais de me- Social de Eme<g6ncia, que nada tem de social e ameaça se tornar
cadaçio é tão ínfuno que Dio serve, Seja como fundos pua a im- uma medida emergencial de longo prazo.
plantação da reforma agníria, muito lDCilOS para. a Iftlizaçio de
II_ Reforma Fisc:al
justiça sociaL
3. O<> ingulo das despesas govemamentais, o primeiro ponPor que colocar pam o Municipío • oobmnça desse imposto?
to a destacar diz respeito à carga de juros relativamente às dividas
Houve~ um debde muito interessante em nível de Dirctó- interna e externa. Nesse sentido, o PT coosidem. fundamental a inrio Nacional. Alguns disseram:: ''Digamos que DO Município, em verslo da política econômica do govemo federal. baseada. ainda na
qualquer Estado, no Paraná, no Mato Grosso. esteja havendo o ancoragem cambial e em elevadíssimas taxas de juros. Uma ~
controle pelos grandes proprietários. Eles nio vio querer cobrar o rientação integral faz-se necessária de modo a viabilizar a redução
imposto". Mas suponhamos que nos Municipíos vizinhos haja uma diásti.ca da taxa de juros, de modo a pennitir, entre altros objetiprefeiblra com a disposição de realiuç.ão de justiça e querendo co- vos, a redução da carga de juros a serem pe.goo pelo governo, sem
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o que ficará comprometido inemediavclmente qualquer esforço de
equilíbrio fiscaL
4. Em segundo lugar, é preciSo i.riicLar uma Verdadeira reforma do Estado, baseada nos princípioS -da demoCracia c da
efiCiência, de modo que o Estado se aparelhe para a prestaçio
eficiente de serviços públicos de boa qualidade, atrav6s de
transformações nos ~todos de trabalho, na qualificaçio dos
servidores públicos, na melhoria. dos saUrlos e- rio CSlabelecimento de controles sociais sobre a açio estatal. O que 6 muito
distinto -da manutençio ou aprofundamentO do aJTOCbo salarial
ou da ameaça de demisslo.

mados, ou seja, para apresentamn niveu de pobrem xelativamente boixoo (Suécia, Noruega. Holanda ele.).
9. Coerente com isso. o Pr defende a idéia de que. na medida em que seja ampliado o leque de oootribuintes e que o combale
Aevasio lliOSlnS rcsuhados positivos. em tennos de &llmcnto de arrecadaçio, proceda-se a uma paulatina redução de allquotas dos
lributoa, num nlvol rnenoa que propoo:;ional i elevação da arrecadação (pora permitir o aumento de sua proporçio em relação ao
Pm), e de maneira seletiva, isto ó, respeitando o principio da jlstiça social e o incentivo .l atividade p:odutiva (na linha das propostas roferidaa mais 1 fronte).
10. O oombate 1 evasio fiscal ó fundamental, mas inaufiS. Em te=iro lugar. ó pn:ciso que o equilíbrio fiscal permi- cionte. O sistema tnbuWio brasileiro abnnge uma faixa reatrlta de
ta a I<CUperação da gei3Çio de poopançu públicas e, portanto, do oootriOOimes e 16 &ltameatc ~gressivo: pagam mais os que tem me-investimento píblioo - CCI!Ildiçio occcsúria para- üDi crõicimcnto nos, enquanto pagmn menos (ou nio pagam) 01 que ~ mais.
econ&rico estivei com distribuiçlo de nonda. o a...u ~ de Nesus coodições, o PT propõe para o Psls uma refama tributária
investimentos pu"blicos em iDfra-estrutum e, sobretudo, oo campo calcada em princlpioo búicoo de ampla aoeitaçio: ampliação do
soe"'!- istp 1:. em saúde, habitação, Slllll'•mento, educação, ele. Em mlmero de 0011tribuintea (todo& 01 que podem devem pagsr); pstiparticular, e urgente a instituição do programa de ronda minima, ça aocial, r:oapeitada a pro!l"'aividade (deve-se pagar dC aC«do
cujo o projetO-de aiação, do Senador Eduudo Supliey, já se en- com a capacidade de cada um, reduzindo-se os hnpostos indiretos
cmtm há tempos tramitando no Congresso. O PT conliauad a fa- - e elevando-se oa direitos com _..;vidade), e aprofundamento
zer esforços no sentido de sua imodiata aprovaçio, de modQ a via- da destenl:ralizaç (so!mudo pela defeaa dos municipios, coin o
bilizar sua operação já
96.
.
.
xe(orço de Sf!lls :mcur1101).
11. A
tribuüria 6, pois, imperiosa lJil!Cil"'- Mais
6. O PT vê com plUICUpação, ainda, a continuidade de um
prooesso, aparentemente impercepdve~ que já vem da d6cada de que isso, ela deve ICl" ~ em sua tc:Ulidade, isto é. na
80, de repasses de atribuições aos lllllllicipios. Na vmlade, tal pro- qualidade de um conjunto de medidas e ações que incidem sobm
cesso desmente, na prática, a fumaçio usual de que a Ccmlituiçio - diferemea dimeuoõos· llgumaa alterações constimc!onais, várias
de 88 repassou aos munic!pios recursos (o que ó OCIIdo). IIW nio mudanças no Ambito infn<:onstituc!onal e, em especial, ações deatribuições (o que nio ó verdade), Embom isso e<rrespalda a uma cisivas no campo da adminis~ tributúia.
12. Do! derivam, de imedialD, duaa ~cias: poc um
tendência, altamente desejável, à descentralizaçJo em din>çio aos
municípios, o PT enrende que Uso nio pode. de fOIIDI. alguma. lado, a refcxma tribuüria nio pode, de modo algum, ser coofundisignificar uma desobrigaçiio, sobretudo da Uniio de tarefas iro- <:1& com uma ~ -mf~ _ua Constituiçio. uma vez que a maior
parte du medidas requeridaa é de ordem infraconstimciooal; poc
prescindíveis no que se refCJC ao gasto social

em

,.roona

7. As observações anteriores implicam. conseqü8ocias práti-

e

outro lado, seria um equívoco político grave tomar a reforma coos-

timciooal e<mD ~ para o oquillbrio fiscaL Este pode e
deve se< perseguido desde .i', através de ações imediatas e alterações na legislaçlo complementar e oa!inária.
13. Para o PT, a ,.fmma tnbuüria que o BiliSil necessita
deve ser arrojada, no senlido de viabilizar um equilíbrio fiscal duexistentes fossem integmlmente recolhidos. As informações da radouro e em novas buos. hto ó, garmtindo espaço para o investiReceita Federal sugerem que, em fimçlo da elevadíssima evaslo :men1o póblico c invertendo o quadro de regressividade cxistmtc.
fiscal. uma prática que se tomou üsual no país, a carga tributária Por&n. 6 fimdamenttl que. simultlneammte. sejam ~
potencial deve-se situar acima de 40% do Pm. Assim. muitos indi- certos elementos. como os que remetem a xcputiçio de rea1l'S03
eJIIre Uniio, Eatado e Municlpios.
víduos e empresas, que ttm condições de pagar e deveriam f!Ul814. P<r isso, o PT discxrda de popootas que. oob o manto de
lo, conseguem evadir-se de suas obrigações legais, atfav6s de sonegação. inadimplência ou o uso de bn:chas na legislaçio. e aque-- argumcúaÇio do tipo da..bnplificoçio do sistema tributário, (nlmles que realmente pagam seus impostos- úmã. m..iD.Oaã-pagam cJe.. dem ''desccml~ncioo•ti:m'• pcaos que sio gJ1JliDias de ~õilida
mais. Como ~ são assalm:iados que ficam com a maior' parte de pom Estadoe eMmicipios, ou <úiovisam thndirlributos (a exemplo do IVA) cuja ruJo de ...- se relaciooa ao oquiDxio foda:alivo.
da conta. agravando ainda mais as injustiças socia.is.
---8. O PT entende que o combate à evasio fiSCal ó prioritArio . Mesmo supões cano a da cobnnça do ICMS pelo destino, tomae já está muito atrasado. Porém, a carga tributária que .. sultaria de du iMI·d-. slo p-oblemiticu, pois altenm • !Opa1liçio desse
uma redução drástica da evasio flSCI! seria excessiva pua muitos tributo_, oa Estadoe sem priDiia de compensações.

cas fundamentais no lado das receitas govemamentais. Antes de
mais nada, deve.:.se anotar a contradiçi.o existente, no Bmsil, entre
a cuga ttibutúia mU- isto 6, aquela que com:sponde aos tributos
efetivamente pagos. que tem girado em tClrOO de 25% do Pm - e a
carga tnbulária potencial- ou sej~ a que existiria CaSo os tributos

m- PoutGo pua uma Rdl>rma Trlbutúla.
cidadãos e pressionaria demasiadamente parcelas ~tes da
IS. Progressividade- A Coollthniçio deve passar a garantir,
atividadc econômica. Per outto lado, 6 preciso afmnar cOm muita clareza que o equillbrio fiSCal requerido para acomodar os investi- - com clareza, o principio da progressividade. Em particubr, ó premento5 públicos essenciais acima R:feridos - mesmo coosidemndo ciso alterar o pomo oode se estabelece a progressividade do IPTU
a hnprescindivel redução da carga de despesas públieaa com juros, no rempo. uma vez que ele tCD& ambfgua a oricttaçio de proglUoem face do patamar da taxa de juros - exige uma elevaçio da pro- sividade fiSCal para e..., tributo, tendo dado margem a comest·
porção da receita pública para mais de 30% do Pm. Os dados ações jldiciais a sua cobnDça.
ap<CSCiltados poc um autor insuspeito (Adam Przeworski. "O que
os países civilizados tem em comum". Folha de S.. Paulo. 2 de
abril de 1995, P• 1-3) demonstram que 0S países minjm!Unente CÍ•
vilizados sastam 40% a 45% do PIB para poderem ser asshn cha-

16. Imposto sobm Gmndes Fortunas - Este ·tributo Ji
inscrito na ConslituiçiD; e defendido i época pelo atual presidente da República, precisa ser regulamentado pelo Congresso.
Trata-se de um imposto sobre o pa~nio que. mesmo que
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nio venha a se toillll'relevantedopontode vista do montante a arrecadar, é fundamental pan permitir o cruzamento de informações
com o Imposto de Renda, de modo a viabilizar o combate levasão

fiscal.

exemplo extremo~ o caso de importação de bicicletas pelo prt~Ço
ficticiodeapenas US$1,50).
23. Altenções do sigilo bancAria. O combato a evasio fiscal

exige, ademais, modiflCaÇÕCS nos dispositivos que regem o sigilo
17. Imposto de Renda Progi<Ssivo- O PT propõe que u

allquotu do Imposto de Rends da Pessoa Ffsica sejam alU:Iadas, a

frm de temi-lo mais progressivo, com o estabelecimento de maior
número de faixas e elevaçio da allquota mhima.
18. Imposto de Renda M!nima- Mesmo levando em coma
que a &úue na cobrauça do IR devo recair sobro a possa. i!sica.
de maneira progi<SSiva, o fato 6 que, na prilica, em funçJo daa
brechas legais, uma qum.idade muito expessiva do empresas
paga muito pouco ou nenhum IR. Diante dease quadro, e obedecido o principio de que lodoo os que b!m eondições devem pagar, o
PT propõe o estabelecimento de um pi!O mlnimo pii1t o imposto
de =da da pessoa jurldica (IRPJ). baseado no potrimôuio liquido
a~ta a ~antagem. de pemlltir, tam~m no que tange u empro.
sas, o.cruZIIJlCDlo de informações relevantes para tom1r a sistemá.
tica tn"b.ltária mais eficiente, coibindo a evasio.
19. Do pouto do vista t6alico, a opencionalizai;lo do IRPJ
mlnimo referido ao patrim6nio Hquido possui algumas altema!ivas: uma das poasibilidados remete l regulamen~ do Imposto
sobre Gtandes Fortunas, do modo a incluir nlo s6 a possa. l!sica,
mu tamb6m a jurldica; outra poasibilidado seria ii>gulamonur o
próprio IRPJ, integrando a ido\ia de um piao pam o coolribuinto.
20. MuDicipolizaçJo do rrR - O Imposto Tenilorial Rural.
hoje de respoosabilidade da Unilo, tem apresentado ao looSO do
tempo uma anocadaçio iirisória. Em outro palavras, os gmldes
proprietários do touas lUllll praticamente nlo pagam imposto aobre
seu palrimônio no psls. Independentemente da anüiso e propósito
das razões que levanm a essa distorçlo absurda, o PT propõe uma
altelliÇio coostitucionaJ de acordo com o qual o rrR passe a ser
cobrado pelo munic!pio, o qual teria diieito a totalidade do sua ar~- Tal medida esta, evidentemente, sintminda com o
principio da deseelllrlllizaçio f!SCal. vindo a refoon.u as flll&DÇU
de um amplo número de namidpios que cóstumam apresentar fra..
gilidade no campo tributário.
21. Qm!!i<lado apreciável do municfpios urf»nizoibs obtivetam espl<SSiva elovaçio do l'OCUl>OII pnlprioo ao passmm a c:ollnr do
fams msis ativa o lPfU, a partir sobr<tudo do 89, iDdicondo que os
lmiilicipios tbn capocidado pam cobnr ban ou podem adquiri-la com
o tempo. Ainda que em drJermin•dos D:lliliápios nlo bruvesae. de
iDício, interesse pol!tioo na <Xlbnnça do IIR 6 bastaolc provivel que.
sob a influ&lcia do resultados positivos obtidos por outros mmiápios
a tmdBncia a <Xlbnnça c:arela desse tn'buto fosso se ampliando poulatinaiT~r:JJte,, coofigmando uma siluaçlo muio mais favod.vel, em tcl'mos glcbois, do que JrOValoc:enle hoje.
·
22. Reaparelhamento da administraçlo tributma. Uma
das causas mais importantes do túvel de eva~ rtseal elevacllssimo no pa.ts consiste no profundo d•saparclhamento das instituições ~esponsáveis pela administraçio t.ributúia, como a Receita Federal Nesse sentido, e necessário um conjunto de ações
que garantam aos órgios encamgados da an-oclidaçlo 11e tribu-

tos as condições indispenúveis ao seu bom, funcionamento.
Destacam-se, entre elas, a ampüaçi.o dos quadros profusionais
desses 6rgios (hoje com uma estmtun. infuna), a qualificaçlo
c, sobtetudo, a motivaçlo dos profissionais da ma, dada. a rclevincia de suas ICsponsabilidades do ponto de vista público: e
investimentos pesados em informitica. medidas que, como se
vê, poderiam ser implem.entada.s de imediato e sem necessidade
de alterações legais. Em partic:Ular, 6 preciso apontar para a
premencia do apa.ICihamento dos órgios encarregados do com&cio ex-terior, pois slo muito freqUentes casos de evasio (Um

bonArio do modo a criar condições pua que os 6rgios de administtaçlo tnb..Uiria possam quebrar o sigilo nos casos em que haja indieioo de ovasio fiscal (a exemplo da lcgislaçio americana nesse

campo).
24. Unificaçio de cadaslros. O PT defendo a necessidade
do se estabelecer o principio da cooperação entre diferentes 6rglos e níveis de governo com intuito de tomar poss{vel a unificaçlo do eadaalros. Ltso resultaria na melhora da qualidade daa
informações tributúias a um custo mais baixo para o setor póblico como um todo, potencializando o cxuzameniD de informações viabilizado pelo aparelhamento da administração tributiria, pelas alterações no sigilo bancário e pela instituição dos
~

impostos sobre patrimônio.

25. Simplifleaçio do sistema tributário. E preei!O nlo incorrer no simplismo de agmgar tributos sem ter em conta o equillbrio
fodemtivo (eoufonnr: se salientou), ou de modo apenas apai:ente

se

(por exemplo, fazer de conta que diminuiu um tiihlto ao "fimdit' oi impostos sobre Íl:Dpoltaçio e esportaçio em um imposto
soi:JRI o cotDI&cio exterior). Apesar disso, bi muito que se avançar
no que diz respeito l simplificoçio tributária, atravb do medidas
de desblrocntizaçlo. Um exemplo claro oc:sse sem.ido consiste na
proposta de eliminaçio de obrigações acessórias, partiallmnento
caras pn. as pequenas e ~as empmsas.

IV- PropootasCompkmentar<s
26. O PT entende como fundamental que sejam levados a
efeitO 01 mais amplos ~los ao conjnto da. populaçio a
propclsito do tema fiscal e lributário. Tal debale, por sua relevllncia
o pcxquo toca no bolso dos cidadãos, nlo podo f!Cailimitado apenas ao Ccogresso e aos especialistas. Ganha imp:mância. nesse
sentido, a divulgaçio. em linguagem simplificada, do que estA em
jogo com a refO!I!IA fJSCale tributAria.
27. Acima de tudo, o PT considem imperioso o fot1alocimento da c:onsci8ncia tributária: plli'8. que o Estado, nos seus diferentes nlvois (Uniio, Estados e Municlpios) possa cUmprir com
suu obrigações junto A sociedade. ele também tmclsa ;u;rec.adar

impostos. Talvez a mais forte razão pua a recusa ou contrariedade
dos cidadios quanto ao psgamenlo de impostos estq. ligada ao
mau uso dos """""'" públicos no BrasiL Por isso, 6 fundamental
que haja a mhima ~ no uso dos lributos e, principalmenle, que soja estimulada a participaçio dos cidadãos nas docisões som a moeita c o gasto público, a exemplo das experiJncias de
otÇ8lllCDI.O participativo em nível municipal.
28. Nesses teunos, o PT propõe, mais al.&n da aDliga. COD·
sigoa oriunda do ''Bill of Rights'' segundo a qual 'Uio hi contribuiçio sem representação", a sociedade assins a mhima do que
''nio]l' cootribuiçio sem participa.çlo".
29. O PT se propõe a dar continuidade aos debates sobre a
rofoona ftseal e lributAria, construindo, sob "odentoçlo do DN,
um grupo de trabalho integrado por economistas. dirigentes partidirioa, membros da bancada fedoral. sovemadores, prefeitos e espeeiallstas na área. Adomsis o PT se dispõe a dabater sou propostas e colher subsfdi.os com setores organizados da socicdadCI, como
sindicatos de trabalhadores, ompresirios. profissionais do campo
tributário, etc.
30. O apmfundamento do debate, com vistas a firmar propostas ma.is detalhadas. e necessário inclusive porque há vários
pootos de interesse ainda nio suficientemenle lra.balhados, em ter-mos de suas implicações. Entre eles, destaca-se, em primeiro lugar
o tema das comribuições sociais, absolutamente crucial em fuoçio
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de - peso na carga tributária. suas implicações som .. llividades eçonômicas e sobre o sistema previdenciário.
31. Em segundo lugar, na linha de reó.Jçio doo impostos indiretos, apresenta-se a id6ia de isentar a tributaçio do ICMS soh'e
os gêneros de cesta básica. Tal i~ia s6 seria viAvel caso combina~
da com modidas que gamntissem a xeduç!o do ~ dea,.. p-odutos para o consumidor (para o que 6 essencial o estabelecimento de
fmna.s de controle social), bem oomo com medidas oompemalorias P""' a arrocodação estadual, solm>tudo doo ..wloo om quo é
mais relevante a produçl!o dos p-odutos quo compõem a ceata 1*sica. Uma alternativa possf.vel poderia 1«, por exemplo. a instibli·
çio de uma estrutura do subsidias aot COI15UDlidoftla deitei bens
com o inconveniente da necessidade da montagem de estrotwu do
controle estatal para viabilizar a icUi.a.
32. O tema da guena fiscal ettro elllados o municlpioo tom
assumido importância aesoomo, também c:aroc=do de oprofundamento. A medida simplista de cotllralizu a oobnnça de impostos
da Uníio 6 pbllticamente oquivoeada, pois fero de DL~J~einl gravo
os princípioo fodetativos. Mais razoivol pareoe ...- a suge&tio de
se reativar para valer o CONFAZ- 6rglo que cc::agrega UDilo o
Estados da Fcdem.ção - como i.nStincia de coopençlo e busca de
coo.semo em mat6rias tributárias ftlfenmtcus ao nfvel estadual.,

Os Sn. Senadores que aprovam queiram pcrmaDeCer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Com a palaVIll o nobre Senador José Alves.
O SR. JOSÉ ALVES (PFL-SE. Pronuncia o seguinte discuno. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidemo, S... e Srs. Senada:es, nessa áltima segunda-fein.. estive em Sergipe, onde pude
ca::nprovar a gravídade da evoluç.lo da seca que vem castigando o
scmi~úido do Estado c agcn. chega ao litoral, nunca antes tio atingido, colocando 35 Municfpios em siluaçio de ealamidade e já
•tDMçanclo comprcmeter seriamente a nossa economia, especialmeJ:te a pecuúia eu culturas de cana e laranja. em que se ccocentra p&M subotancial da produçio agrlcola sergi..,._
E1to petlodo de ostiagom vem sondo considemdo como a
maior soca dos óhimos 50 anos, l1ingindo 11111itas regiões do Esta·
do,· onde a populaçio ji havia apreodido, ao longo dos anos, a
cooviver com esse fenômeno.
Moita gente,. agon., csti abaDd'orumdo mas te:rms e vindo,
pouco a pooco. cm diRçio ao litoral, em rujas cidades, pela crcscento ~nça do retirantes. e pelos depoimentos que trazem d.esde os paolOs mais longfnquos do Estado. já. se pode avaliar o espectro du privações c dificuldades por que passam os moradores e

33. Outta sugestão que merece debate cnidwJQto so ~fere

ao peso dos tnbutos sobre a miem e pequena ~sas. A evulo
fiSCa! nessa án:a 6 bastante elevada, com fottoa tend&lciu A informalidade. Convém, nease sontido, o!llldar modidaa quo doaonorom
esse setor oconômico, simplificando a sistemitica tributiria, pm.,
em contrapartida. garantir a efetiva cobrança doi tributo&. Trall.-se,
certamen1e, de algo que interessa tanto aos microa e pequenos empresários, quanto aos seus-trabalhacloml, os OOilJllmidorcl c o pro..
pn.0 fl.sco.

proprietários do meio nnal.
O SR. PRESIDENTE (José Samoy) - Senador Eduardo
Suplicy, faço um apelo a v. Ex• pm. que permaneça no plenário
por mais IS minutos, a f1Dl de assegummos námero para a COJJti..
nuidade da sesslo.

.

Pc!ço ao Senado< Osmar Dias que tainb&n pennaneça no

pletWio. .

34. Outro ponto polemico diz respeito l pasSivei cobrança de um imposto (ou contribuiçio) solm> a movimentaçio financeira, que poderia, por exemplo, partir do próprio IOF, am.pliando-se sua base de incidencia. Parecem existir elementos
favoráveis e contrários à i<Uia: de um lado, ter-se-ia condições
de atingir segmentos econôm.icos que boje conseguem-se evadir do pagamento de tributos (como o setor infonnal), além de
viabilizar a cruzamento de informações re1evantc:s (desde que
articuladas às mudanças no sigilo bancúio), mesmo que com
aüquota baixa, é cobrado "em cascata" (sendo portanto ÍDcficiente), c apresenta cariter xegressivo.
--,-35. Há, com certeza um rol bastante amplo de cutru mgestões possiveis relativas ao sistema tributirio, como a id6ia de tornar o preço dos bens e serviço> independente dos tributos indirotos
que sobre ele incidem (a exemplo do que OCOI:r!l nm Estados Unidos ou no México). com o objctivo de estinmlar a mluçlo de evasão fiscal. ou ainda a tese de estabelecer limites mais estritos i
criação de municipios novos que nio possuam bue ccouOmica suficiente para se maoterem e prospea:arem.. etc.

36. O que jmpoda-é ieiterar a posiçio do Pf no sentido de
seu inequívoco--compromisso com as grandes transfc::rJ:IliQÕeS que
o Pais continua a exigir. Poc isso, o PT, ao tcafmnar seu plpCI de
oposição ao Governo Fodeml, insiste em faz6.lo
a
sociedade suas propostas pu:a o oquaciooamellto dos problemaa
naciollllis, entre oS quais destaca-se, sem qualquer sombra de dóvida, a refcnna fiSCa! e tributária.

-IXIndo

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- An1es de dar a palavra ao nobre Sena.dot José Alves, vou propor a ptarogaçlo da sessão por mais 15 minutos, para que S. Ex• possa cmchlir o seu discurso.
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Com a palaVIll 0 Sonador José Alves.

.
,.,. "E)_ A realidade wi>ana na0 SR. ~·•osÉ ALVES \.&
a·&-ro.J'
cional nlo cap:porta, sem grandes tmnstomos e publemas, a &celeraçlo do &todo rural, com s6riu OOilXqilências que todos sabemos - desemprêgo. insegurança e o aumento dos gastos govemamentais can saúde, eci:Jcaçio, moradia e saneamemo básico.
Em Sergipe. a seca nio esti apeuas forçando a retirada de
moradores e empregados do campo, mas~ pequenos em~
dio3 proprieü.rios que, simplesmente, estio abandonando suas teriü, põpricdades que ji vinham explorando com grandes diftculdades, devido aos próprios problemas quo enli1:nta a nooss agriculUJn. como insufici&lcia de assistBncia ~ca. encolhimento
do cr6ditD agrlcola, juros elevados e uma siluaçio insustentável de
inadimpl!ncía.
É pmciso que se combata a seca, uma luta secular em nossa
região, o fenômeno do clima e um capricho evc:ntual e cfclico da
na1uJ:'cZa, mas é urgente que se acabe com o abandono imposto ao
homem do campo.
Muito se tem feito no País e nas suas diversas regiões para
combaler suas causas e oonseqõ!ncias, e teoho a certeza de que
ainda IWilo se fari. neste pedodo de governo. tanto no plano federal quanto estadual, mas 6 preciso quo se faça algo com lógica,
• prioridade e urglncia, pmquo a agricultura 6 a base vital da nossa
oconcmia, ela 6 quem produz o sustento diário da população, ocupa 35 milhões de peasou e porticipa sobslancíalmonte de nossas
exportações. genmdo preciosas divisas, in~os no
e na
renda D&Cional
Para a prevenção das secas em Sergipe, Sr. Presideote, S...
e Srs. Senadores, uma expeDSncia triste e umito antiga no Nordeste, vários govem.os desenvolveram importantes trabalhos, e CDtre
.

Pm
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eles quero ressaltar as obras especificas visando a captaçio e pte- tolal dessa área agócola. isto 6, constituem 300 milhões de hectaservaçio de rocursos hldricos realizadas pelo Proje10 O!optu de res. que slo ocupados por estabelecimentos patronais. em tomo
Couro, no Governo Joio Alves Filho. O programa promoveu a dos quais vivem 5 milhões de pessoas, ou seja. 20% da mio-deccmtruçio de poços, cisternas, cavou e protegeu cacimbas e fonobra ocupada no campo.
tes, instalou reservatórios para captaçlo de águas das chuvas e ajuOs outros 6,5 milhões de propriedades rurais são basicadou a populaçio a desenvolver a sua própria experi.!ncia de obter mente familiares. Ocupam apenas 25% das temas, uma .6rca em
este tio bem dispensável Avida.
IOmo de 100 milhões de hectares, mas geram 80% do emP"'go no
Em IOde o Estado foram coosllU!OO. 1.760Km de adutmas, eampo,,"""""P""dendo a 20 milhões de pessoas.
E preciso ressaltar que a agriculblra familiar em nosso Pais,
que canalizam
do rio Sio Francisco c outroS tios. Hoje todas
as sedes municipais t!m igua encanada. que chega tamb6m a desenvolvida em estabelecimentos agdcolas de 20 a 100 hectares,
I .SOO propriodldes rum. e a 90% do povoado da zona rural com 6 a que produz a maior parcela doa nossos produlOs agropeeu6rios;
mais de 50 casas.
exceto soja., arroz, cana-do--açócar c bovinos que slo provenientes,
A longa estiagem. devido ao ~baixamento do nfvel dos rios em sua maior parte, da agricultum patronal, desenvolvida em áreas
que compõem o complexo de adutoras do sistema de ab11tecimen- de 500 a lO mil hectares e favorocidos pela pelas politicas agócoto hidrico do Estado, vem compromelendo seriamente alh o forlas a partir do fmal dos an~ 60, devido A eoncentnçio fundiária,
cm An.caju, rujas obras de infra..c:struturu, mccanizaçlo e a6dito fartos aos grandes produ lOtes.
nocimemo da
coocluidas em 97%, foram planejodas para ganmlir tnDqililidade
PortaDlo. Sr. Presidente. S~ e Srs. Senadores. quero apoiar
oo ob,istocimimti> da Capi1a1. om mxliçlles nonnais. 1116 o aoo 2.020, com prioridade a agricultura familiar, os pequenos produt0f'C5 e a
mas es1a estiagem vem scodo uma ,;ruaç~o atlpica, que certamen1e parcela de oossa populaçlo que vive e produz no campo 6 uma
qucstlo de ~ia cm nossa política agdcola, porque a ativida.selt supemda com a coacludo total do "'f<rido sistema •
Em mat&ia de """"""" hidricos, Sergipe. ablalmenlc, 6 o de rural, a16m de contribuir economiçamen"' com a produção pa.
Estado do Nooleste melhor servido de 6gua tmlada. taDfO a ...vida cional, · tamb&n contn'bui socialmente porque emprega, abriga e
alimenta a todo$ os que a ela se dedicam.
para o coosumodom&tico quanlo oquela de:dinada lagricukum.
EnlretaniO, folta·lhe ainda substanciAl apoio t&:oicoe fman·
_ A realidade sociocconômica do campo mvela que 6,5 micciro para a atividade agrlcola e pua flXai' o homem no campo, lhões de brasileiros sob<evivem marginalizados em 2,5 milhões de
onde apenas um pedaço de tem. nio lhe 6 suficiente pua viver e minifúndios, com 6rea em tomo de 2 hectares; e ootros 7,5 milhõsustentar a sua famllia.
es, ou seja., 30% do pessoal que tmbalha no campo e vivem em
Seca e abandono sio um fardo muito pesadópan. o homem área de 8 hectares. situam-se na fronteira entre a marginalidade e a
do campo, que longe ouve c avista a perspectiva ilusória de con- luta e para se incorporar no mcteado, muitos deles vítimas do eD·
forto nas grandes cidades.
dividameniO agócola e da redução do ctédíto.
E quero, nesta oportunidade, lamentar o processo de esvaPara a recuperaçio da nossa agricultura, é indispensável um
ziameniO por que vem passando a SUDENE, um órgão de desen· &;poio especial e difem:1Ciado para os pequenos produtores que cje..
volvimento ~gional que durante sua existência vinha pmtando senvolvcm a agricultura familiar.
inestimiveis serviços ao progresso da Regiio Nordeste e hoje. basÉ p<eciso que se facilite o acesso Afonnaçio pmflssional, à
tante enfraquecida. até mesmo pela falta de motivação de seus di- as"sist&lcia técnica e crédito de custeio com equivalência-produto e
rigentes, vem ae ~ &t6 insens(vel aos mais elementarel pro- juros compatíveis cam. a atividade agdcola a estes produlOre$_, pois
blemas de nosaa ,giio,
o cr6dito mral, amparado por lei, deve ser fmanciado com recursos
Desta tribuna faço um apelo ao Govemo Fedetal pam que provenientes dos 25% dos depósitos à vista, captaOO. pela ...de
cuide com atenção nlo apenas da SUDENE mas tamb6m de ootros bancária a custo zero, razio por que os juros cobrados não deveórgãos cuja fmalidsde 6 apoiar e estimular o desenvolvimeniO de riam ser tio elevados.
O Sr.Casildo Maldaner-Pctmite-me V. Ex• um aparte?
tedozir as disparidades "'gionais.
No iDicio da semana passada, a impmlsa deu ampla topetrusO SR. JOSÉ ALVES - Ouço com muiiO prazer o nobre
sio a medidas do Govemo Federal. que, em decrdo assinado pelo Senador Casi!do Maldaner.
Presidente da República, Fomando Hemique Cardooo, antori1w o
O Sr. CasDdo Maldaner- Estcu ouvindo atentam.entc V.
INCRA a fa= a desapropriaçio de cm:a de 130 fazendas, mnn total Ex' ji adenlrando a tarde de sexta-feira. E V. Ex' faz seu pmnnn.
de 900 mil hectares. destinados ao •WD'm1cmlo de 16 mil famílias.
ciamento com tanta proficiência que nos deixa, oa vctdade, até reA refotma agrária 6 um projeto de extrema urgSncia c im- gozijados pelos conhoc:imentos que traz, úteis não s6-pam o seu
portância pua a recuperaçio de nossa agrirultum e a melloria daS Estado mas tamb6m para o Brasil, "' f=r essa análise da agóculcondições de vida DO campo c tam.b&n nas cidades, pois as diflCUl- tum bnsileira Frincipa!mentc a familiar. E eu gostaria de me enga·
dades no meio ruml, al6m de encarecemo. o custo de vida pelo ln- jar n.o seu proounciamento, porque em Santa Catarina temos
golo da alimentaçio, sio um estimulo ao b.odo para o meio urba- exemplos típicos de pequenas propriedades agricultáveis, às quais
no, com as s6rias conseq(lências que IOdo1 saheiiiC6: desetnp<ogo, as familias se dedicam. Hoje, atmvés do requerimento do Senador
insegurança. e aumento dos gastos govemamentais com sa\1de, Os mar Dias e V!lson Kleimlbing, penso que se estA indo ao enconedocaçio, moradia e saneamento !Bsioo.
·
tro dessa grande soluçio. O veiO denuhado pelo Coogresso NacioPortanto. quero ressaltar a impxtante iniciatiVa- do Presi~ nal vai fazer com que o Govemo sente para conversar, para encondente FemanOO Hemique C&Idoso cm retomar, n.o ü:dcio de seu trar o verdadeiro caminho e. com isso, encontrnr a solução para as
Govemo, o programa de "'foima agriria, o objetivo de assentar 40 pequenas famllias, quer dizer, as pequenas propriedades com a sua
mil familias atli o fmal deste ano como parte das metas plttrianuais produçio diversiftcada, onde pratica-se um verdadeiro artesanaiO
que estAheloc<u.
na agriculbJm. Assim, estaremos indo ao encontro de uma grande
Há estudo& concluindo que a comida que chega à me&a dos solução. qual seja,. a interiorização do desenvolvimento. Hoje eu
brasileiros é produzida em c=a de 400 milhões de hectares.
enlendo que nas grandes cidades do Brasil já exis"'m .m; proble.
Essa área es:ti repartida cm sete milhões de propriedade m- mas: o da habitação, do saneamento básico e de segurança. Estam.i.s, sendo que apenas 500 mil estabeloc:imentos ocupam 15% do remos ajudando até os prefeitos c as administiaçõcs destas grandes
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cidades, ao fazer com que a interiorização do desenVolvimento
aconteça. Através da sua proposta e da sua anAlise, Senador Jos6
Alves, nós estamos indo a este grande encoo.tro. Pot isso gostaria
de congratular~me com V. Ex•, em nome de Santa Catarina, por
esta belíssima exposição que esli fazendo ji DCste inicio de tarde
de sexta~ feira. -- - O SR. JOSÉ ALVES - Agmdeço a gentileza do aeu aparte.
Convido à reOexlo os que dirigem o programa de reCama
agrária. pois nio será apenas distnõuindo terras que se ICSOlved. o
problema do campo. Além da distribuiçio de h-eu. é fundamental
uma assíst!ncia pennanento h famflias usentadas.
Nos Municlpios de Carim e Poço-Redondo, região do semiárido sergipano, onde o Governo autorizou a desaJrOPriaçio de
duas fazendas, que somam mais de 2.!500 hectares, m&lios e pequenos proprielários também estio abandooando suas terras devido à seca que assola o sertão, numa estiagem j6. considerada. como
disse antes, a mais grave dos últimos 50 aoos.
; Sem !Íruiti> dificil que familias possam ser fiXadas ali. onde
at6 os antigos proprietários, j6. ambientados com a realidade da m-gião, estio abandonando suas teuas.
Sergipe dc:s:envolveu uma experi~ncia vitoriosa &-ColOnização e refO!IDB agória no Munielpio de Canindé do Silo FDIIICisoo,
no semi-W:ido, próximo de Poço-Redondo - o Projelo Califórnia,
onde fomn assentadas muitas familias, em áreas desapropriadas,
que !Sm apoio de um amplo progmna de assistlncia l6c!úca. infraestrutura e água canalizada do rio Sio Francisco, que serve l agricultura irrigada em mais de mil hectares.
Com a imPlantação de X"mg6, Sergipe jol tem um outro projeto detalhado, o Califórnia n. que objetiva a irrigaçio de 5.000
bectu'es, a um custo muito mais baixo com relaçio aO projeto anterior, devido ii simPlificação da tomada de água. proveniente da
CODStruçio do reservatório da hidrel&rica.
o apoio do Govemo Fedcml a es3e JXOjeto de assentamento e
refOUDa agrária do Govemo Estadual t«ia um retomo muito mais seguro e ecooômico do que a tentativa de se fiXIl' famílias no 9Cltlo de
Carira o Poço-Rodoodo, Cllde é extmna a difiCII!dade de água. portanto, muito dif!cil o trabolho, a proàlçio o a sobreviv&.cia.
Sr. Presidente, Srls e Srs. Sena.dores, os alimentos estio caros, principalmente no Nordeste. porque, entre a temt. e a produção, situa-se, al~m do clima e da desassist&.cia., a usura dos juros
altos cobrados pelo sistema fmanceiro, e entre a produç!o- onde o
produtor rural mal cobre os seus custos- e o consuiDidor, est'- eo.raiza.da~a ganância dos atravessadores.
E urgente, prioritW:io e indispensável que o Govemo implante um progmma realista e duradouro de assist&cia tknica,
croclliicia e social à população do campo, pois é ela quem alimenta
as cidades.
O Brasil urbano, para sua própria sobmviv<!DCia, deve cuidar com carinbo, respeito e admiuçilo do B!llSil rural, porque é de
lá que chega à mesa o pão que alimenta os brasileiros.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Nada mais havendo
a tratar. a Presidência vai encerrar os tmbaihos, designando pua a
sessão ordiDá.ria de segunda-feira a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 45, DE 1995
(Eõltegime de urgência, nos termos do
art. 336, b, do Regimento Interno)

Discussi!o. em tumo dnioo, do Projeto de Lei da Cimant n!' 45,
de 1995 (n" 154195, na Casa de origem). de iniciativa do Ministé-

Abril de 1995

rio Público da Uniio, que dispõe sobie os vencimentos dos membros do Ministério l'llblico da Uoiio, e dáoulns providbcias.
(Dependendo de """""""da Comissio de Const1tulçio JW>IIça e Cidadania)
-l-

REQUERIMENTO N" 455, DE 1995
Votaçio, em rumo único. do Requerimemo n!' 455, de 1995,
do Senador J~ Agripino. solicitando, nos tennos rcgimcDlaiJ,
que, sobre o Projeto de Lei do Semdo ri' 36, de 1995, de autoria
do Senador Gilberto Miranda, que altera a !Woçio da allnoa o, do
§ 1P do art. 1• do Decreto-Lei n!' 2.120, de 14 de maio do 1984,
além da oomisllio consWite do despacho inicial de distribuiçio,
seja ouvida, tamhml. a de Serviços de Infra~Estrublra.

-3REQUERIMENTO N"456, DE 1995
Votaçio, em rumo ónico, do Requerimento n!' 456, de 1995,
do Senador Hugo Napoleio, solichando. nos tmDoo regimentais,
que, sobre o Projeto de Lei do Senado ri' 36, de 1995, de wtoria
do Senador Gilberto Miranda, que a1tAm a !Woçio da alfnea a, do
§ 2• do art. !• do Dcctoo-Lei .. 2.120, de 14 de maio de 1984,
além da oomisailo consWite do deapacho inicial de distribuiçio,
seja ouvida, também. a de Couolltulção, Justiça e Cidadania.

-ii-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 58, DE !994
Discussio, em rumo dnico, do Projeto de Lei da ctmam n"
58, de 1994 (o" 2.581/92, na Casa de origem), que revoga artigos
do T'rtulc V da Consolidaçio das Leis do Ttabalho- CLT, que !ratam do organizaçio sindical. tendo
·
Parocer favotivo~ sob o" 187, de 1994, da Comisailo
-de Asountos Soclalo

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 93, DE 1994
Discussio, em IUIDO dnico, do Projeto do Lei da Cl.mara n!"
93,do 1994(ri'751191, na Casa de origem), que dispõe sobueodireilD de e - d o s que gozam de alguma fOltllll de estabilidade
defmida cm lei,. tendo
Parec:ec sob ri'318, de 1994, da Comisailo
,
- de Assuntos Sociais, faVorável nos termos do Substitutivo que apresenta.

-6PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" !!O, DE 1994
Discussão, em fumo únieo, do Projeto de Lei da ctmam n!'
li O, de 1994 (n" !339/91, na Casa de origem), que oonoede adicional de periculosidadc aos carteiros, ãltenmdo o arL 193 da. Consolidaçilo das Leis do Trabalho, tendÓ
Parecei favotivo~ sob n!' 260, de 1994, da Comisailo

- de Asountos Soclals..
-7-~

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 22. DE 1985
DisaJsslo, em tumo úniCo, do Projeto de Deaeto Legislati-~
vo n!' 22, de 1985 (n" 83/85, na ctmam dos Deputados), que aprova o texto da Convenção nfJ 134, da Organjzpçio lntemaciooal doTrabolho sobue Prevençilo de Acidentes de Tnbalho dos M.arltimos, adotada em Genebra, a 30 do outubro de 1970, durante a LV'
Sessão da Confmncis lntemaciooal do Tmbalho, tendo
Parecu favoráve~ sob o"IIZ, de 1995, da Comissio
-de R dações Exterior-es e Defesa NadooaL
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-8-

-13-

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 27, DE 1993

PROJETO DE Ull DO SENADO N" 83, DE 1993
Discussão, em turno ánico, do Projeto de L<:i do Senado n'
83, de 1993, de autoria do Senador Jutahy Magalh!os. que altera o
art. 48 da L<:i n' 4.504, de 10 de novembro de 1964, para permitir
• reduçio do imposlo incidente sol= letraS IITOildadas, tendo
PIIIOCO< favoolvel, proferido em Ploo!rio, em substituição à
Comissão de Assuntos Econômlcos, Relator: Senadoc Ronaldo
Aragio.
.
O SR. PRESIDENTE (JO<é Samey) - Esti onccmda a
soasio.

Discussão. em íumo ánico, do Projeto de Doaeto L<:gislativo n' 27, do 1993 (n' 165/92. na Cãmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Coopcraçlo Judiciária em Mat6ria

Civil, Comere:iaL Trabtllii.sta e Administrativa, celebrado entre o
Govemo da República Fodotativa do Brasil e o Governo da República All!ontina, em BIDSI1ia. em 20 de agosto de 1991. lendo
Parecer favor&vel, sob na: 113, de 1995, da Comisdo
- de Relações Exteriores e Defesa NadonaL

_,_

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 32. DE 1993
DiscUssão. em turno único, ·do Projeto de Decreto Legisla!ivo n' .32. de 1993 (i>' 257/93, na CAmara dos Deputados), que
aprova o texio

di Convençlo IDteramcricana sobre Prova e Infor-

mação Acerca do ~ito Estrangeiro, celebrada em Mootevid6u,
em 8 de maio de 1979, na n Conferencia Especializada lntemmori·
cana sobre Direito lntemacional Privado (CIDIPtendo
Parecer favotáve~ sob n' 114, de 1995, da Comissão
- de Relações Exterion:s e Der- NadonaL

m.

-10PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 59, DE 1993
Discussão, em rumo ánico, do Projeto de Doaeto L<:giolalivo n' 59, de 1993 (n' 179/92, na Cimara dos Deputados), que
aprova o texto do Acoroo para a Criação do Mon:ado Comum CinematognifiCO Latino-Americano, aSsinado em Caracas.; ·em 11 de
novembro de 1989, pelo BIDSil o pelas Repúblicas Dominicana,
Argentina. Colômbia, Cuba, Equadoc, Niclrigua, Panamá. Vene-

zuela, Peru e Estados UniOOs do México, tendo
Parecer favotávol, sob n"llS, de 1995, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa NadonaL

-liPROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO N" 65, DE 1994

-

{Levanla...se a .ses:ilio às 13hU2min.)
APARIE PRONUNCIADO PEW SR. SENADOR
HUMBEKTO WCENA, NO DISCURSO DO SR. SENA·
DOR ESPERIDIÃO AMIN, NA SESSÃO DE 5-4-95,
QUE SE REPUBUCA POR HAVER SAlDO COM fN.
CORREÇÕESNAANTERJOR.

O Sr. Humberto Lucena- Pexmite-me V. Ex• um aparte.
nobre Senado< Esperidiio Amin?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Pois não, nobre Senador
Humberto Lucena.
-O Sr. Humberto Luocna- Estou ouvindo o discurso de V.
Exa, que realmente tem muito a ver com u preoc:upo.ções que ex-:
pendi há pouco no n;~eu pronunciamento. Devo lhe dizer que, do

a!-

meu ponto de vista. a nossa sorte 6 que o que aconteceu no M6x.ico e na Aigentina nlo chegou a ocorrer aqui no Brasil Nós temos~
como. portanto, a tempo o a hora. c:orrigirmoo
aspectos do.
pn5pdo modelo &dotado no Brasil que tem muito a ver com o
Méxioo e a Argentina. para estabilizaçio da ocooomia. Tanto oo

México, quanto na All!entina e no Brasil, todos os planos elabora.
~ e excc:utados depositavam muita confiança nos chamados capitais especulativos? sendo de acentuar, como lem.biei. que, DO
caao bmsiloiro. segundo a úhima ediçio da =ista Exame, das
atuai.s reseiVas, que estio em tomo de 35 mifuões, mais ou menos.
cerca de 16 milhões slo de capitais especulativos, que a qualquer
hora. podem fugir do Pais. Dai a oportuna intcrvençio da área eronômica. oo semido de estabelecer novas mtriçõos às importações,

Discussão, em tumo único, do Projeto de Dem::to LegisJativo n" 65, de 1994 (n' 427/94. na Cãmara dos Deputados). que

&enio a coisa ficaria picr.

O SR. ESPERJDIÃO AMIN- Coocttdo plenamente com
aprova o texto da Convenção sol:re Coopcraçio 1Dtema.cional e V. Ex• e agradeço o seu aparte. Renovo a cxpressio que tenho usaProteção de CrianÇa$ e AdolescCntes em Mat&ia de Adoçi.o Jnter- do: o capital esperulativo, que tantos econcmista.s entendem que
nacional. concluida em Haia. em 29 de maio de 1993, tendo
- _ deve J.astrear o desenvolvimento econômico, para mim. continua
Parecerfavotáve~ sobn"ll8,de 1995. DaComissio
sendo dinheiro de mcteL É dinheiro que vompassarumanoite, fa.
-de Relações Exteriores e Defesa NadonaL
zer uma aventura; 6 alta rotatividade, nio tem compromisso, nio
_U _
vem para genor familia e muito menos para fa= f!lho. Enquanto

que o capital que n6s querctDos é o capital que venha associar-se
ao Bmsil. é o capital de risco. é o capital de empreendimento, o
este não precisa de juro alto, pelo contririo. Este nio se instalará
enquanto o Bmsil estiver pagando jn-os inoompaliveis com a alividade ecooômica. como nós estamos pagando. Nesse caso, Senador
Discussão, em rumo único. do Projeto de Lei do senado ,. . Humberto Luceoa, somos os Wrlcos do mundo, potque oem o Mé328. de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardooo, xico nem a Argentina pagam os juros que o Brasil esti pagando~
que disciplina as eleições pam a Câ.mam dos Deplta.dos e AssemEm o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
bléias L<:gislativas, lendo
DISCURSO DO SR. HUMBEKIV WCENA,
Pareceres, sob n"s 393, do 1992. e 266, de 1993. da eo.
PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 5-4-95, QUESE REmissão
PUBUCA POR HAVER SAlDO COM INCORREÇÕES
- de Coostiluição Justiça e Cldadania,l• pronunolamenPROJETO DE LEI DO SENADO N" 328, DE 1991
(Incluído em <>Idem do Dia. nos temlOS do
art. 91. §§ 3" a 5", do Regimento lntm>:>)

to: favorável ao Projeto com emendas de n'ls 1 e 2 - CCJ; VI pro-nnndamento: OOill1irio ils emendas do PlcDãrio, oom vc<os vencidos
dosSenadoresJutahy Magalhlles e Pedro Teixoim, em sepallldo.

NA ANTERIOR.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB·PB. Pronuncia o
se8uintc discurso~) --Sr. President.e, S~ e Srs. Senadores, como
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havia &llllilciado DO meu prommciamento aterior, devo deter-me
bojo na anAliso da amai situaçio fmancein intetnaciooaJ. que, a
meu ver, em face de seus upedol crlticos, ca" a exigir uma nova

rollexlo oob<e o Jl<OCOSSO da cbamada globalizlçio da ocoomnia,
o qual. porticul.umemo após o t&mino da gueaa fria. oom o lim
da cx-Unilo Soviltica o a desativaçio daa forças do l'a<:lo de Varsóvia, pDhou coqx>, ocenblando, por porto do copinliano, a butca
de um oovo otdeoamento om cscala o>mdial
i!Dfronla-ao bojo om dia uma grondo movimontaçio de capitais que, atmr6a de uma celeridade o volatilidado in&litas, temrinaram por colocar cm xoquo todo o. sútema fiiWIOOiro mundial, nJo
l'OipOilando, como "'m"' vúto noo óltimoo dez 111101. qualquor naçio. Do tal IOde quo cbegam ,...mo a promover a 111bVerdo do
p6prio """""ilo do Estado-Naçio, pl.umado doado 01 primóodioa
do capilaliJmo. 1!. dessa forma, v&n tA:ndo um papo! particularmollle' comovcrtido e proocu~ no trilo com oo DIOl'CIIdoo fiDIIICOÍnla 00, pai,.. porümoo., oo !llOl'Cidoo omorgen.... entro os
quais ...ti· o Bruil. pois ma atuaçio vem contribuindo fortemc!lto
pan. doaotl.abillDr u moodaa nacionais.
Na votdado, Sr. Prolidcme, s... o Sn. Senadores, ropotindo
u polavru do jomaliJta Rolf Kuntz, oxpmBU cm artigo publi<:ado no dia 21 de março óltimo, no Jorrtal da Tarde, de Slo Paulo,
eaca capilaia do cad."" ospoculativo, repito, acabomm por tnns(OIJIW' o :D:KirCado fmancciro intemaciocal cm um verdadeiro megacanim, oo:lo u roJaç6os fmanceiru podom. hoje, por fmça dos
gmder. avanços tcawlógicos.. ser infmjtammte agilizadu o awltadu. Tanto asoim 6, quo grupos privldoo, o mesmo posaooa isoiadaa, podom desencadesr a d&kle do instituições boDárias importanleO, como foi o caso m;ente do tJadicional Banco Barings,
da IDglalerra. quo abaloo a p<6pria Coroo. briiJnicL
Enfim, uma osp6cio de feiçlo llCUIÓÚC& do referido fonlmeno da globAliDçlo, a djn•minr de modo fren~tico um fluxo fmmceiro, que, seguodo o BIS, o Banco Cenlnll Intetmciooal, com
aodo na Sulça. gira om tomo do 13 lrilhões do d6lares. em buaca do
lucroo cada vez nWoles, o conaoguindo-os, 1 medida que, a cada
dia, deaonvolvom foanas novu, o extromamalte sofisticadu. de
defesa cedia 01 riscos normais dos mercados em que atuam.
Sori.a, emlo, Sr. Presidente. S... e Sn. Senadoo-es, o caso de
ao quesliomr qual a nzio de vlrios poloes buacado llo avidamonte roeolher .,... capitais, ab<indo-lbes u portu do seus
men:ados, .-r-. hoje em dia, em maia: ou meoor medida, se encmtrarem com suu ecoaomiu palie&DICIIlto balizadas pela sua.
própria movimed.lçio, como bom o deJ:nomtrou clmmr:nte a economia mexicana, a partir do dozombro do ano passado.
Na verdade, como 6 natuml, Cllaca capitais espcrulativos
nJo trouxeram só mazelu. Armai, foi 111av6s deleo quo milhares
de empresas em todo o mmdo, impoaibiliisdas do cafW' 1'0CUIBOII
de outto modo nos mot<:adoa de Bolsu, pucl<nm capitalizar-se, O
que oontribuiu eviden1emm.to pua que se tiveue uma cecta dina·
mizaçlo das economias dos II<UJ IOSpoCIÍVOI poloes.
,
· O problema 6 que, com igual ou maior intensidade, eles
tamb6m so encarregaram do gorar grandes problemu o Dlo apenas aos púses menos dcacmvolvidos. 01 bancoa centrai" das nações capitalistu adjtotadn, do mosmo modo, t!m-se visto b
voltas com suas manobns, sem que delas pudesse escapar mesmo os Estados Unidos, cuja moeda foi levada ao c6mer da desvalorizaçlo, mnte ao marco e ao iene.. em ntvcis recordes. da
ordesn de 59% e 66%, "'"PCctivamente, no inlcio do mAis de
março óltimo.
Logiamenre, 6 peciJo wmpteeudcr cm que oontm.to isso
se deu, pan. so ovaliar melhor todo- processo. Cem efeito, nos
IDOS"80,quando a quesllo ora & falta de liquidez no mercado in"". nacíÓoal ~ ~eDtemem:e o dólar se encontn.va fortemem.e
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valorizado, esses paises, rujas dívidas externas eram significativa,
eW&ram em profunda crise, do que n6s brasileiros temos sólido
ooohocimento. Foi a 6poca da momt6ria moxicaoa, a partir da qual
esses poises passamm a obrigatoriamente perseguir continuados
superávits comerciais, páiã tomar viáveis os pe.ga.mentos dos serviços dessas dividas, com todas as dificuldades internas dai oaturalme!llO c!e=ntes.

Uno iD1cio da d6cada de 90, deu-se o invenK>. Com a ocor~

de um excessivo volume de liquidez no mercado mundial,
os poises referidos, lodos carentes de IOCUnOS pan. emp<COndor
seus pogra.mas de desenvolvimento, vi:nun-sc tiansfcmnados,
como diz a economista Maria da Conceiçlo Tavares, em ''absorvedores fmçados de poupaoça extems, qualquer quo fosse a suo siblaçio de balanço de pagamentos oo a sua capacidade real do absa:çlo de investimento". Mas. seguramente, flzeram isso com bue
na elevação a.cenblada das taxas de juros intemos, vis a vis. as ta~
xu intemaciona.is sabidamente em Diveis bem infericns naquele

momento.
O M6xico, como todos sabemos, foi justamente o pab
que se tornou o paradigma desse tipo de ajuste, sendo, por
isso, louvado nos quatro cantos do mund_o. E ao esmerar-se
em seSuir as indicações do FMI e do Banco Mundial, desenvolveu uma tremenda dependência desses capitais de curto
prazo para poder rmanciar o seu consumo. Algum tempo depois, revelou-se claramente que a propalada reforma estrutural que teria empreendido, sob o aval daquelas instituições
multilaterais, e que seria o real motivo dos elogios, na verdade, nio tinha sido dirigida para solucionar efetivamente os
graves problemas do pafs.
Com efeito, segundo a revista Exame, de 29 de março último, aquele pais registrou, entre 1992 e 1994, um consumo adicioJllll, oo seja, acims de sua real capacidade de absorçio do importações. da ordem de 70 bilhões de d6Ms. fmanciados pelos capitais
in.temacionais. E, entlo, com esses dólares sobrando em sua economia. o México viu valorizar o peso mexicano frente ao dólar, de
tsl modo que, de reponte, tinha-se a impmsilo de quo aquele pals
e!ltava no melhor dos mundos.
O que, como disse antes. se revelou inteiramente falso. E.
com certeza. uma análise mais detida teria logo demonstrado que
aqueles capitais, ao inv~ de fmanciarem a modernizaçio. estavam. isso sim. propiciando muito Dl8ÍS o consumo supérfluo e ostentatório das camadas privilegiadas da sodcdadc mexicana. Tendo sido bastante que as tJixas de jura; americanas voltassem a subir, indicando a possibilidade de roduçio de financiamentos doo
gastos da ccooom.ia Astcca, para que aqueles capitais batessem em
retirada, povocando nJo s6 o desastte mexicano, mu uma reaçio
cm cadeia, negativa, cm particular~ sobre os demais metcados lati-

no-americanos.
E a miro me paroce. Sr. Presidenlt:i, S,.. o Sxs. Senadores,
que essa sfntese dispensa a necessidade de dcmcnr-mc sobre o
forte impocto dosso processo de aberllum aos capinia intemacionais sobre outms economias, pelo que abstenho-me neste momento de deter-mo dcmoradamcnt.e sobre o quadro cconOmico Argentino, por exemplo, ou, ainda, sobxe as condições da Venemela, que, como todos sabem, vem bi anos lutando pua vencer seus graves problemas, adotando.- apesar de fortes reações
da sociedade vencmelana, todas as terapias ortodoxas que lhe
foram recomendadas pelas instituições multilaterais, mas sem
qualquer 8xito maior, no que tange à soluçio de :rua grave crise
social e política.
O que quero msis !OSS&llar. poJo que tem do esseocial, ~jus
tameute esse fato, ftuylatnerlfa) no meu entender, de até agom. cm que
pese todos esses ajlstes, nio se ter cooseguido teSO!ver o mais impcr-
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tante, isto é, a1acar e soluciooar, de fato, o p-oorupom!e quadro so- que ~so, mas. objetivamente, pam que tenhamos clarO que o
cial desses poises. Mesmo oomproendendo as fortes difcm>ças que nosso País nio tem por que seguir os mesmos caminhos amargurao nosso Pais guarda em relaçio a eles, me faz temer que os efeitos dos dos nossos parceiros emergentes, o M6xico e a Argentina.
Sem chlvida, Dão deve passar despercebido ao Govemo, por
danosos de ajlstes desse tipo também vcdlam a impedir que resolvamos. no tempo IOCjllerido, os DOSSOO ptóprioo problemas de dis- exemplo, a tarefa fundamental e inadiivel de que nosso povo
triro~ de renda e ootros, não menos ~oo, dela decon-eoles.
avance em sua base educacionaL Nesse sentido, temos hoje diante
E bem verdade, devo dizer, que, para nossa fortuna, o Brasil de nós o desafio de ter de superar em 10 anos o que pafses, cano a
cbegoo por último nesse processo. Esti claro pau. mim que agora Coréia do Sul, levaram 30 anos pua conCluir, exemplo tantas ve-a equipe econômica dQ Govemo já pôde sacarpertinontomellle to- uslembrado, neste Plenário, pelo nosso ilustte Senad<r Joio Caldas as lições advindas dessa crise IIIIIIldiale corretamente tom pro- mon, ontem homenageado nesta Casa.
curado evitar que sigamos à risca o meano modelo de inspiraçio
Sabemos o quanto il:so rep-esenta de importante para que
neoliberal. mais do que social-democrata, como seria de se espe-- possamos olmejar a decantada modernidade. AfmaL o oonbocirar, fato que, no meu entender, fJ.COO claramente evidenciado pelo mento 6 boje o fator inarndável desse processo, em que a compeSenbor Presidente da República, Femando Henrique Cm:doso, em titividade mundial se faz presente do fOlm& cada vez mais seletiva
sua recente visita ao Chile.
e im.plaá.veL Para nio me delongar cm ccmidera.ções óbvias a
Naquela opa1lmidade, em que ooscoo eatabele= baaes de xespcito dos upcctos ooncementes l saúde, aos transportes, 1 oemaior aproximaçio econômica com aquele pafs andino, cujos cui- cessidade de maior geraçlo de enqrego e renda deste Pala.
dados.· para rifo deixar que os capitais de curto prazo viessem a
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, nio devemos querer
pmjldicá-lo fortemente, que sio bem conhecidos, Sua Excel~ncia. pua o nosso povo o destino que os povos mexicano e argenticom propriedade, alertou para a necessidade de que mpidam.ent.e no, por exemplo, estio a arrostar hoje em dia. No México, com
se encontre uma nova fórmula de controle do sistema f'lll.lllCeiro efeito. já neste ano. teremos mais de 700 mil desempregados.
mundial Tarefa, segundo o Presidente Fernando Henrique Cardo- Milhares de empresas, sobretudo micro, pequenas e m6dias, teso, até aqui negligenciada pelo pt6prio FMI, que n1o mais estaria rio suas portas fechadas. E. apesar de toda a recessão, o Pais
cumprindo com os objetivos estabelecidos na Confdncia de Bret. terá que enfrentar um enorme aumento da inflação. Sem falar
ton Woods, em 1944.
· - - ·
· - no píôiâe tudo, que 6 o fato de aquele País ter sido obrigado a
Entretanto, Sr. Presidente, Sx&s e Srs. Senadores, nio po- colQC&l' o seu histórico e mais importante patrimônio econOmidemos afumar peremptoriamente que estamos totalmente a sal- co, que 6 a PEMEX. sua e· ""?tesa petrolífera, 1 med dos seus
vo dos reflexos negativos dessa situaçlo sul gc:oeris do merca- credores, em uma demonstra. io cabal de premente perda de audo fmanceiro internacional. Infonnações oficiosas, por exem- tonomia e de soberania.
plo, dão conta de que pouco mais da metade de nossas reservas
Na Argentina, por S<U tumo, os coisas n1o são" diferentes. O
internacionais constitui-se hoje desse capital especulativo. Ca- caminho também 6 da m:essio, depoiJ; que, em deoorr&cia da
pital esse que potencialmente está pronto para fugir de nossa qise mexicana, viu-se nosso viziDbo platioo às voltas com um dbárea diante de outras eventuais mudanças que o mercado mun- licit IOOOitle na sua balança comercial, de 5,8 bilhões de dólares,
dial possa vir a apresentar.
ao; que se somaram 10,4 bilhões de dólares referentes ao déficit em
São, segundo essas fontes nio oficiais, cerca de 16 bilhões ccuta corrente.
de dólares de um total. de 34 bilhões de dólares, que compôem o
Situaçio que levoo o Ministro C.vallo a apelar dramaticamontante' de nossas resetvas amais, nas mãos ágeis e calc.1,1listas mellle ao Congresso Argentino para que aprovasse de imediato, e
de especuladores intetnacionais. Jnformaçlo essa, aliás. que estou sem emendas. um programa radical de aumento de impostos de
na expectativa de ver ou não confumada. no moniento em que re- consumo, de allquotas de importaçio, encargos patronais, cortes
ceber resposta oficial a requerimento de minha autoria nesse sen- em beneficias U exportações, arrocho salarial dos funcionú:ioS
tido, recentemente apmsentado ao Senado Federal, dirigido ao Sr. públioos e Ieduçio do valoc das pensões e das aposentadorias..
Ministro da Fazenda.
A Argentina está agaa na expectativa, do mesmo modo que
No entanto, confirme-se ou nio essa infOIJDAçio. quanto ao o México, de que o FMI. o BJRD, o Banco Mundial venbam em
montante preciso desses capitais na composiçio de nossas reser- seu socorro. devendo-se acresce.nlar que o país tem boje cerca de
vas, a realidade 6 que eles t&n sabidamente um peso mzoável nes- 2,6 milhões de pessoas desempregadas e subempregadas.
sa átta. Fato que explica e justifica a pteaaipsçlo governamental
Concmtamente. em si con:sci&lcia, nenhum de: nós poderá
em intensificar momentaneamente as restrições b importações. ao querer que o Brasil caia também nessa vmladeira annadilba. E teaumentar de 32% para 70% as alfquotas dos impostoo incidentes nho certeza de que nio cairL O Pais conta hoje com uma econosobre cerca de 109 produtos de nossa pauta de importado!,~ eles mia produtiva pujante, que vem crescendo, apesar de todas as ados automóveis. Pois, à. medida em que COillOÇIJDOIS a enfreDtar segui- versidades. desde outul::ro de 1992, c consolidando ainda mais
dos e fortes déficits em nossa balança caDCJ:cial como foi o caso do esse processo de crescimento, A medida que o Plano Real pôde trarecorde de 1,095 bilhão de dólares de fevereiro- e jã. em morço. 900 zer pe:rspoctivas de concreta estabiliza.çio monetária para o País. O
bilhões de dólares-, 3liiilelllava ainda mais a probabilidade de que Presidente Fernando Heurique Can:loso, com a sua visio de .....ru.ta,
uma grande revoada de capitais, nos colocasse diante de gm.ve perigu deve estar vigilante. no senlido de evitar oovoo acidentes de pelCiliSO
ecooômico-finanç_eiro, comO" foi o caso do M&ico.
no J1l'lC<SSO de estabilizaçio da nossa oconania, que tom por objetivo
Enfun. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadcres, toda essa intctven- final melhonr, sobretudo, as rradições de vida da imensa maioria de
ção. com que dou seqüência a meu pronnnciamento antaior, através nossa gente, oonstituída de tJ:abalhado<os urbanos e rurai&.
do qual me pautei por enfatizar a importlncia de defendmnos
Sr. Ptesidente, S~ e Sn. Senadores, nio obstante algumas
bili7ação e<:onllmica, via Piano ReaL visa ref~ a necessidade de mações em contdrio. a sociedade brasileira sabe que bA que se imtermos esclarecidos os novos rumos de nossa política econôrnica
plementar o mais rápido possivel as mudanças estrublrais do País,
Não se trata. evidentemente, e nisso sou enfático. de que en· principalmente as de cunho econômic:o, para podermos aspirar a
tendo que esses rumos devem ser essencialmente diferentes dos um futuro de crescimento e de pleno desenvolvimento s6cio-ecoque foram originalmente traçados pelo Govemo Femando Henri- nômico, sem quebra da soberania Dacional.
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Aprovado.
A mal6ria vai à sançio.
Leia·•e:
(Publicada no DCN (Soção II) de 6-4-95)
O SR. PRESIDENTE (fcotonio Vilela Filho)- Item 3:
RETIF/CAÇÃO
---- -- -Disrussio, em tumo úniCO~ do Projeto de Decreto LegislatiNapágiDa .,.4689, 2• coluna. oa numcraçio dollem3, refevo .,. 54, de 1994 (.,. 215/92, na Câmara doo Deputados), que
rente à Ordem do Dla,
aprova o lexto do Acordo oo Campo da Coopençio Culrural, celeOnde se lê:
brado entro o Governo da República Federativa do Brasil e o GoO SR. PRESIDENTE (fcolollio Volela Filho)- Item 2:
verno da Hungria, cm 19 de março de 1992, em Brasilia, lendo
Disrussio, cm tllmO ánico, do Projeto de Lei da CimaD ri'
Parecer favorável, sob.,. 83; de 1995, da Comissio de Re132, de 1994 (ri'3.S9QI92, na Casa de origem), de iniciativa do Minis- lações Exteriores e Defesa NadooaL
táio Pl\blico da Unilo, que dispõe ~ a criação de Proomldorias
Em discussão o projeto em b.lmo único. (Pauia)
da República cm Mmic!pioo c di outras provid&>cias,laldo
Não havendo quem peça a palavm~ eoce:rro a discusslo.
Parecer favorável, sob .,. 74, de 1995, da Comissio
Em votação.
·- de Conatllu~ Justiça c Cldadaala.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senEm discussio o projeto. (Pausa)
tados. (Pausa)
: Nib ~vendo quem peça a palavm, encerro a discussio.
Aprovado.
Emvotaçlo.
A matéria vai à Comissão Dm:tora pam a redaçio fmal.
Os sis. Senadores que o aprovam queiram P"'"''"ecet sentadoo. (Pausa)
Em o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

· 34' Sessão, n:aUzada cm 5 de abril de 1995

Ata da 378 Sessão, em 10 de abril de 1995
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presid€ncia dos Srs. José Sarney, RelUJn Calheiros,
Ney Suassuna, Nabor Júnior e .Lúcio
Alcântara.
-. ÀS 14 HORAS E 30 MINr.rFOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Anlônio Carloo Magalhiics - Anlônio
Carlos V alada= - Arlindo PO!to - Bcmardo Cabral - Carlos Pa·
trocinio - Casildo Maldaner -Edison Lobio - Eduaido SuplicyElcio Álvares - Emília FetDandes ~ EpMcio Cafeteira - Emandes
Amorim- Esperidião· Amin- Flaviano Melo- Fmncelino Pereira
- Freitas Neto- Geraldo Melo- Gerson Camata- Gilbrato Miranda- Gilvam Borges- Humberto Lucena- Jader Bubalho- João
Fmnça- Jocl de Hollan.da- Jonas Pillbeiro- Josaphat MarinhoJosé Agripino- José Alves -José Roberto Arruda- José BiancoJosé Eduaido Dutta- José Samoy- Júnia Mariae - Leomar Q!l_in·
tanilba - Lúcio Alcântara - Lúdio Ccelho - Luiz Alberto de Oli·
veira - Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney
Suasmna - Odacir Soares- Osmat Dias - Ramez Tebet - Renan
Calheiro& - Robrato Rcquiio - Romero iucá - Rooaldo Cunha
Lima - Sebasliio Rocba - Sélgio Machado - V a1mir Campelo Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Reuan Calheiros)- A lista de presença acusa o compo.recimento de 53 Srs, Setiadotes. Havendo Il'Úmero :regimentai. declaro aberta a scssio.
Sob a proteçio de Deus, iniciamos nosso trabalhos.·
O Sr. 1• Secretário cm exen:icio, Senador V a1mir Campelo,
procedcti à leilura do Eapedienle.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Rcstltulnda autógrafos de projetos de lelsan<iooados:
N" 118, de 1995 (n" 393/95, na origem), de S do ca=le,
relativa ao Projeto de Lei da Câmara n• SI, de 1994 (n" 1.978191,
na Casa de origem), que altera oa arts. 846, 847 c 848, caput, da
Consolidaçio das Leis do Trabalho- CLT, que dispõem sobre
procedimentos a serem adoladoo na audi&cia inaugunl daa Juntas
de Conciliaçl.o c Julgamento, sancionado e tnmsfoanado na Lei n°
9.()22, deSde abril de 1995.
N" 119. de 1995 (n• 396193, na origem), de S do c<m:nle,
relativa ao Projeto de Lei da Câmara n"227, de 1993 (n"l.l40/91,
na Casa de origem), que veda a destinaçiio dc_reCut'sos_públicos u
ins:tiblições que especiflCa., sancionado e tr.msfonnado na Lei n°
9.ll23, deSde abril de 1995.

AVISO
DO MINISI'RO DO MEIO AMBIENTE,
DOS RECURSOS HÍDRICOS E
DA AMAZÔNIA LEGAL
ND 217, de 5 do OOII'eDle, encaminhanclo informações sobre
os quesitos constanlcs do Requerim~to D0 309, de 199S, de auto-.
ria do Senador Gilbrato Miranda.
As informações foram encaminhadas, cm c6pia,
ao requerente.

O Requerimento vai ao An:plivo.
OFÍCIOS
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando l revisão do Senado Fcdcral autógrafos dos seguinles projetoo:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 31, DE 1!195
(N" 418194, na Cimora doo D-tados)
Aprova os textos do Acordo Referente ao. V a ..

les Postais e do Ac:ordo Rcfereote aos Objetos Coo·
tra..Rcem.bolso, que são os Atos Opcionais emanado.
do XX Coog......, da Uoião Postal UolvcnaliUPU),
realizado em Washington, em dezembro de1!189,

Art. J• Ficam aprovados os textos do Acordo Rer....,te aoa
Vales Postais e do Acordo Referente aos Objetos Contn.-ReemMlso. que do os AIOs Opcionais emaoados do XX Coopsso da
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União Postal Universal (UPU), realizado em Washington. em dezembro de 1989.
Porigrofo úoieo. Ficam sujeitos A apmciaçJo do Coogreoso
Nacional quaisquer atos que impliquem revido dos Acordoa, bem.

eomo quaisqu« atos que, nos

lem1oa

do inciao I do ut. 49 da

ComtituiçAo Federal. acarretem encargos ou COIDptCIIllisso gravo-

sos ao pa.tri.mOnio nacional.
Art. 2° Este decreto legislativo entm em vigor na data de
sua publicaçio.
Art. 3° Revogam-se as disposiÇões em contrário.

MENSAGEM N° 390, DE 1993
(Do Poder Executivo)
Scalllna Memblo& ciG Coa..- Nr!one!

De cWc-!dedt- o dllp"''ao 1111&0 49, iDcllo L cl& ('ml!lbdçlo FeclenL """""'o a
elevada CODiidençiD da VOIIII BtteJ!nc'•• , en:wnpenheda de E 1jm'ç"» de ModVGI dD SeDbar
Miniiao ciO Elllldo. iJderiDO. dia Re'oç&s I!Gdlll-. ~ .,.... do llcGdD . . _ - VW.
Polllla e do llcGdD ltelerealll - .Objetll5 Colllra-Reemhc!!Jo, que IID ~ Alai ,....,.....
emmwb c1G XX Cor&
cl& Ullilo PaiUl'Uaivenll (UP{J), ,...,._, a W~ a

dezelllbro de 19119.

E'UCI'iU,;.~o

tro Je

de 1993..

•·
~· cancU~. • l - a alu _..w.r.q&a ée v-..
bealfllncia o ..,110 projeto da -.n...- ao C:onqreno ll'aCiond, para

!lf 'k'T nos o;_~ ;u~. J~ 1~ J~ ; ..nho d~r 1~':t~. Jo :>.r. •11 :tu

~~t.l.lo,

L,,t.;orL:to,

Deto~~õe~ f~tcrlo1'es

J1s

. ,;-enc..r~!Jõia-p~-

~.

~.,

.......

I,Mfia.Lativo.

:sw..to a alu
. - , o•

~ dO

a.t•nnt• •a otr'st.oa
_.....

do

rMlllsda -

XX

-~

&oai'M . .,~ C1111us~ .......l .. ,

COftt~

WSllb~, -

U

Ufti&s

~

a

M

v--. a-1611o1•,

-

Val. . ,_tal• • . . ,_.....

.-

.a. ..

l'sd&l

tt••·

•~

011e1:1-u

Vld.-1

(VIV),
iP14

•'-'* ~

:.
A Un•.l.o 'ostal Cn•v•rsal, ••<llad& •• Berna de ....• 11? 4
âta da sua fundsç•o. t.a• co- OD)e1nvo u~rar • or-qanuaçl.o :
0 ~rt••ça••anto doa ••rv•çoa palt.lla I de tavor..::ar, n•••• araa

daa

co.unicaç61a,

ada. . la.

aolictto ..

~.k.Y............. _

ATOS DA UNIÃO
POSTAL UNIVERSAL
"utilnaton 1...

•

ACOitDCI aan1IZIIft ~ vaLU J<ll'fAU.

~ <1a lraatl so Ac:ot'do ltala...nta .aoa Valsa Poat.ala • 10 ACDZ'Ito
an~ aoa Ob)atos Contra~•..uotao, ®a quais 0 araaU n4o a
.t.ar:La. o N:::ol'do <1• Vdaa -Poa.Caia "'9'tl . . .nt.a a po~r.~ta doa
1 paatala 'll.la oa !atados Contrauntn CDnY-..eia- •n•tttlllr
auaa nlac"• reclproe~~a; a o Ac:ordo da . . . . . . lao ~l.a-.nta
• peraata da Obja<r.- contra~ra--.bolao. A • - • n..,.lto, a ben'aaa
IIC'aailaira da Co:rnoloa a Tal"'Pa~o•
(ZC'!')
,._ ax.cutanclo,
lnt•~t• ou coa
aeorctoa a.Uat.rala, tala . .I'Ylçoa. M&o
obataata, taca • craao;a~ ~. ta. anv:Ldado ••Co'CÇII:Ia no
••nU® <h iUplJ.ar • .,. ca-po da atuaçto, liot.iYo p.lo qual a lllla&ia
l'a.tarl.doia a.Cf.lnto. • ...U.. . .~H~~elal..

••a -

:X ~SI.uJ'l OU JllU.COI'I lm-:JIJS

.._,..,11_~

o <S•Mnvolvtaanto <la c:olaboraç.lio intarn..caonat. sua conatatuto;Ao'
c:oncll.lida . . Vlana, 1ft,, toi aprovsEk !"lo •r•all 1.96'
'
d•a4a ·-t.&o. o Cevamo bruil•iro , _ ,.rcieJ.,..ndo au.v._nt• d •·
t"~ da lnU • t- rau.t.u:ado .,. .u.,. Olit.,i..•Uo::..ta. u Unl~
~ d - co....--a "'"'2:DgLLla -'• ..a", ,da ~
:dos~ • .de ».......
• .. ..1.174 ..'

O Kln1aurio

,~t.U>êNIIC4

ezoaaiua~OP. M&"ÇO 1le'

Amrdo

lndlce

rric«:n~ li.OI

vales postaiS

·un.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 32, DE 1995
(N' 442194, na Câmara doo Deputados)

ligação e Rep=siio de lnfrações AduiiDCiras. celebiadao entre os
Govemoo -do Rep!lblica Federativo do Brasil. Rep.lblica Portuguesa. Rep.lblica Popular de Angola. Rep!lblica de Cabo Vetde. Rep.lbliea do Guin6-Bissad. Rep!lblica Popular de Moçambique e
Repolblica Demoailica de Silo Tomé e Prfncipe. em Luanda. em
26 de setembro de 1986.
Parágrafo único. Ficam sujeitos 1 aprovação do Congresso
Nacicmal quaisquer alos que impliquem revisio do teferido Acordo. bem como quaisquer aj.J.si.es complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 do Conslituiçio Fedeml. acan-etem encargos
ou oompromissos gravosos ao patrimônio oaciooa.L
A.tt. 2° Este decreto legislativo entra em vigc:r na data de
sua publicaçãc.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Aprova os temo das Convenções 111>1= Coopen>ção Aduan<ira, «!<bradas entre o Governo da Ropúbll·

ca Federativa do B..al e Paiocs de Uogua Oftdal Pol'
tugucsa, em Luanda, em 26deoeWnbro de 1986.
O Congressó Nacional dccn:ta:

Art. 1~ Ficam aprovados os textos das Convenções de
Cooperação Técnica entre Administrações Aduaneiras dos
Países de Língua Oficial Portuguesa em Matéria de Luta
contra o Tráfico ntcito de Estupefacientes e Substlncias Psicotrópicas e sobre Assistência Mátua Administrativa entre.
Estados de Língua Oficial Portuguesa para Prevençio, Inves-

MENSAGEM N" t.OtS, DE 1'.193

a . • . . , _ . . . . . . . . . . ~..

Da

v.:.

.......

- - - . . . . . t .....
lv-!0
4o,.... .......................... _ _ .......
I

. . . . . . . . . .

~ ~ ........ a..ldiiV,.... .. o.flltlâa . . Jl
~-,.,_4lllJIIII.<XIclll....._.

...._""""-

IIIIIMI

~

.....

3wdit ..

•r.--.•••....... SRI:
I""*"'~- ....

1)~-~~-·1
b)

~

Oftdll .....,_ •
Plk:oa ';

101:1re

~

Meldrt& di Lwa

MQtlll Nbw.nd.. dft , . _ 4ll

coatn o Tttnco

U..

IUà~ di ~---a ~

t

c) Coa.aç~o dR ~ Ml!tua ,4,draimrndw, _ . . ! . - . •
Ofk:ial ~ ,.n ~, lnvest.ip;lo e ~de Wnçe. Ad._._,
BrulliL 21.

dit dnaJibro

1.llrllll

••tn.

QfAQ\'---·
EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS N'" oli91JM.E DE I* DE DEZEMBRO DE 1993 DO SENHOil
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES.

. sub•et.o l considar:aç:lo da Vosaa txcelt.ncia os text:M du
sequintsa eonveru;:6aa sobra Cooparaç:lo lduanai.r:a, adotadas .ao fin&.l
da IV s.a.ao da eontar6ncia dos D.Lretorea-c:erais du Alflnd. . . .
dos Paiaas da L1nqwa Ofieial Part\IIJ\Itaa, •• Luanda, •
Z& de
aatiUbra de ltS& t
a) Convençlo de Cooper:aç:&o -r•cnica en~:r:•
Muanairaa dos Pa:Laa• de Lin9'16 Oficial

Adaiftlstra~
PO~J

b) convençlo sobn Allaiatlneia 11\l~ua Adllinia~t:Lva
entra
de ~ Oficial Pot'tUI)'UIIu • Jl&Urle
da t.uta cont.ra o TriU.co Ilicito da htupefacl•nt:u •
SWHIUnciaa Pa~t.rópict&J

••1a..

c) convençl.o

sobre Uaiatêcia N11tue Acmiftistntiwe
ent:r:. ht&lioe ele
L1nqua Otic.Lal Po~ pua
.Pl"eV4InÇ.IIo, Inv. .t.i'Jaç&o • aapra-ao H
l_g,&'~
Muantina.

z.

o o&jet:ivo principl.l du. . . instraentM • a iaat:icuJ.vle
MCUi._
~ pcN&a:LbiUtaa a
~raç&a t.Mat• e
adainiatnt.iva .m:re as Mlainist.raç6ea achlaneina - . ~ . .
l11WJU& oUaial po~, V6:r:i:O. ca.pM, tendo Clellta
prS..OE'Iliaa.nu "
1~
bi.Uricoa .S. v~oria. Haal• • •
pat.raoftia caaua iutit.t.r.1do pelo id1.-a.
de

242

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 1995

l.
oa
clocuaentoa aciaa r.lacionadoa ror- firaadM, ele
boa-r•, por func:ioúrio ela Receita Federal que nlo' 4Upuaba,
contudo, cM podana plenipot.enc:I.Uioa para praticar o ato ~
elo
OOV.rno
trra.ileiro.
Ciente
4o
fato,
poateri~U,
•
Kini8túio daa Mla~ btarion• •• P"""icl....,i.. cab1'Nla
para que •• t~ co~ f'a.•- novaaenta aaainadu, ~ vea
PD" a11tod- - i a d a . · ...... •entido, toi OIICOZVacla cuta . .
Pleno. 'lodei"M aG Kiniat.n t.ui• Kenr:Lqua ,_..in ela "sniFII,
anaaa:.tade de Jr. . . ..t.. . , a.J.., do anail jUI'ICO •• Gouuw . .
Po:r:tUIJ&l, &atado d~iUrio" c:taa Conv.nç:~, qua aa -1nou •
Liaboa, - 16 ele ou.tubro próx.1110 paaaado •

••

du trU c:onvenç6ea para a &iiriciaç&o do CollcJraaao --Nacional, Coa

viataa • aua rat:Lf'icaç&o.
~itoc. . .nta,

.~JI!l:.~

{
Kiniatro da

Ea~ daa ~laço-a ~toraa

COifii!:IIÇ1o OE COOPI!!~ 1'!01Ic:A Eli'1'IIE AS
ADIII!IISDACOU ADIIAIII!!ZJIAS DOS PAlSU DI! LÍNGtlA
OFICIAL PO~GDI!SA.

lia•• na• da

Repebl t.ca Pw-tnuesa, da Reltãbltca Popuda ~~ tca Fect..-at.tva do Brasil, da
.._...., t.ca de Cebo v-ode, da Repebl ica da tiui...-ttaa.u,
Qa
,_.

da

de AnMla,

R._..lica Papul.,. de

,_.,.ique •

da "-PPblica

0.-

.acr•ttca d• 8. Ta-t • Pr-tncripe.,

aar.JJIEJIIntaJ que i~a fh O!lfG••r- a .c:ooper..;ao
.ntrw •• ,...._u.vas adainis!=-raq:a.. adu..,.ir•••

t*cntca

que t~t caap.rac;:aa dev• incidir ~ ••
_ , •. vartMu aatr:La• d• ~ttcntca aduan•tra, d.-.nvalvendo a ...... tudo e pc caouenda a ~raca de .....,..iene: :La•, •

CIMiiioiDtiVmo·

......,.t.w na .-ca.snd.,.ao da eon-\ha
~lra . . , . . coaper.ç._ técnica -

b ••• .,._......._ a . . t •

de

c:aap.o~:IG

- t r t a aduaneira,

ctiMJCJDIJI, de que . . . . .
reM&l \.,.6 t.-tl.. ,.,..
-t•
elevado .,..,
p.....,.,..açao da. functonar:Lu ad.une troa W cada
das P.rt.- contrat;.nt;. . .,
CQCJIPer"'aci,~

d~

~·
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MnJ• lo.

.......
~

P~. . Cant~atant. . ca-.~o-et . .-••

a p1a-ower a caad . . t..nad..-.te na• • ..,tnt"

p..,.aclla tltcnt.ca Mlu.neira,

a) fltel.-.;0.. Adu.iteir"&S lnt.-nactonat.GJ

b)

~I

atura • a..taa

~autal

1

cl ftHi . . . Adu.,..ircnJ

di Qrol·-·

•• .Yalrt
n

Jnf......t:bqao da. IHit"'Yiça. Aduanetrasa
AR"FIOO 2o.

p,......,te Conv.nc;a~q~ d . .c,..ve •• condic;ee. ._..ate
p_.a a coap.,.~ao .ntre ••
Contratante•.

1. A

P.,..t••

2. M P'ar'"'t" Cont.r"at.nt. . poderao concluir acc:rda. cr.pl.....t.,... ~ proJactos indt.v1duaia da coaper-acoao
adu.naira (d&siqnados doravan~• por "acordos ••P•ctaia•), nos quais ••r& dafinld& a ~onc~c;lo comu• da
cada praJwcto, compra.ndendo, no~a&da..nta, o s•u

objectivo, •• contributc;eas das P&rt•• contratantes e
o

ca1and~rto

da sua

•M&CU~~o.

ARTIOO ~·

A coop.rac;Sa aduan&lr& pod&râ

concratizar-~•s

a) Pela ar'9,anizac;Jio de curso.,~'S •I• for"'oll.a~J:o, de •~t.lt~ios e

de

~inâr"t.osa

b) Peta
~)

Pel~

•laboraç•~

envio d•

inst~tor••

OU

d•

~l•nos,

t~nicos

•studo• •

p~rec.,..•l

aduan•iros co-a

•spec1~1 ist~S

•

consultare~.

••t••l~~iDSI

d) Pelo t.nt.rcl~t.o de pub11c•çO.s • /ou inforM•çeea
o·.ar.tt:ter .:\du•n•iro I

d•

•

•) p.,.. qu•lqu.,.. ou.tr• for•.a con•sdr•d• •dequ•da.
ART190 4o.

A COCIIPW"~acl" "tabelectda peti" pr. ..nt• Convenc;aõ poct.,.*
•fec1:ur-M- direct:...-.nte entre •• aAi.nistr"açee. aduanetroa• da• P'..-t:- cont:ratant:••, •• qual• acardarh' entre
st -

.odal-tded- de apttc&e;.SO.

MTIIIO So.
As dl~lt;CS.. da prolli...,t• Conv~11;ao nllo conatlt:~
abst!M:ula a que •• P....t- cant,.atan't- ~•.,...u- o a.lltte
da caopwo•aa. t.llcftlca - -t.rt.a actuanwt,.• Mdt.MU a

canc:lu.ao de ac:Of"'dCMI eSfl.clat.•, bi1at.,.ats ou -..1t.t1•t,.ais.
MTIIID 6a.

,.

di .......-

da

,.,.....,t,.

Convenc;So nao

• .., ••u,.~

••

Part- cantratant" de •••~•,.. •• ob,.i.ac;tkn d..:.Of'"f"Wltde au:t,..,. .c:Gf"'dae, tratadcnt ou canvenc;a.. tntrnaclonat•
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n-

at1

c.,........t.stiCIS

t.-c~osta•

pela sua

Abril de I 995

p.....ttctp.ac;~

-

uniflee adu..,e:Lr•• au econc=.t.ca••

Qualqu..-

Estado

de

ARTI80 7o ..
1 J.nOQua ofl.ctal

tem.,._... p.,.t.• contratante da

portu•u"a

pr••..,t•

pod.,.ã

Conv.nç&at

b» Depositando u• tn•t~ta de ratiftcaçlo
t.,. •••inadotsab res.,.va de ratificaçl.ol

d~oia

de a

MTIKI ....

2. Relattv.-.nte • qualqu~ Estado que aaatne • ~a.nte
canv.nc;ao • - res.,..va de rattf tcaçao, que a rat:Lf :lqu.
ou qu. a ela adira, apôa a _ . . . t.- .ntrado vlwcr,
obrtw.,.• •••• Estado d.c~ido ..- . . . a

••t•

contar da data da

ref~tda

assinatura . . . rew.rva

ratific&e;lo ou do d.pO.i.to do

alo.

inst~to

ou

de

d• ad.-

··

ARTIUQ 9o.

Conv.nc;•o 6 de dW"ar;lo i UaUMa. lodavta,
qual qUIIf"' Part.e cont,.•t.•nt.e pOd.,..oi d.....,ci6-1a ••
qual QUW" ..,..,to dota anos d.,ois da M'ltr.ada - vi9or

1. A

~...,te

" " - Estado.
A

denôncta

Miniat~io

·

•~•

notificada por doc~t.o •~rtto
doa NevOc1oa Estrange&ros de Pcrtuwal.

ao

••i• ...

A denâncla produzir• ef•íta•
ea d.poia do
rwc.Oi-.nto d& resp.ctiva not~fic&çlo pelo tUniat.,..lo
da. ~Ocios Eatran•eiros de ~artuea1.

AATIGD tOo.

O "inist~iO dos NevOCia. ~stran~•aros d• Pcrtuwal notificar• •• ~·~t . . contratant•• d& p~ente Convençao1
a) U&a asainatbras, r•tificaçe.a, ad . .S.. a qu• •lude o
....tt•o 7o .. da present• Convençla1
b) Oa data que a pres•nt• Conv.nçlo entrar . .
. . confOI""•id&de co. o aeu .,..ttwo eo .. ,

cJ

1•••

vi•r

d.n6ncia• nrcltbidaa •• confOr"'aídad• coe o arti•a

9o ...

Ea f* do Qu• aa aba:a•o aaainados, para tal
d.,íd...,te
autOf"'t:cada, aaasn•r•• • pr•aent• Convenc;ao.

Festa - L.sHoa e •••inada l..u&nda, •o. v1nte • seis
de S.t..Oro oe a:al novecentos • oatanta
••aa, ••
L.1n•u• PCIP"tu•u-a.. nua .ti . . .,... ••,. que s...-ill dectoait&do
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c~ SOaaE ASIIST!KCIA ~A ADMINIST~TIVA
ll:lt'rU PAliES DI: L%NCMA OFICIAL JOOJmiGUZIA III NATDU
DE LllTA COII'riiA O TtiAFICO IL%CITO DE ISTUPU'ACID'TU

U-

1: DE SlmnllliCIU rstc:crrJOPICU •
CllNIIENI;NJ . . . -I.STUICIA IIIITUA AIIIUNIIITMTIIIA liNTfC
I'AI_. IIC
IIHCIM. I'IIATUDI.miA IDO 11ATilkiA ll&
LUTA CIINTM O -.-tca ILICITII 11k EBT\If'&ACI- .. . .
- M C I M NI~ic:M

FRU . . •a
O. llo:wac no• da fe8pGb1lca t'Crt~,

t.,.

de ~~~WtWD1a,

da foc...-1 ica ~
da HepObllca Fecterat.t.va do 8ra•U, d.-
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lltepdb1 tca de c-. v.rc~e, da ~~ tc:a lutn... IUa..,. da
...,_1 te• Jl'apul.- de I"'DDr-1.- • da "-PPbllea u..ocrlrt-

ttca de a.Ta-e

•

~tnctpe,

c:mr.u•....,..,
aubet.anctaa petcCIV'dlltlcaa

-tup•fac.t•t. . • de
..- p .... t.a pra a
.adde pdll1tca • preJudica os J.nt.,..._, na......... te de
c.,.Kt.• sacta1, d~ pat . . . ~ttvoe,
que o uw abua:lvo de

c.w.nctc~a.

cans~ttut

que a luta cant.r'"& o tr6ftco U lctta

de

H
t••

-t.up.,aci.ntft • H

. .,.

..-

.-atanc:tas pa:Lcot,..tcaa ,......,
.,teu .... t•t• uaa caap.,..aca&o -a-.tta entre . .
,._inlatr1148es actu.netras • ba-.,cto-.e a ea'te

,......u.a na ,._c r
nelra

a

~

.._lo elo .atua
can-1ho

aaaiat~ta

de

Caapwo~la

~tntatrattva

litetlalUIIIID rwo. ::Jft/141 de Dn:........, de 1.,..., H
....,.., cle Or9entz.- üa Nac;Des untdaa,

,....._.

•

na

As....a1eta

AcOf""''-·'na -.utnt••
C:WITII.O .I
IIII'INIÇIID 11

~

Dl:

N'Ll~

MTI- I •

.-.,.. efettoe da p,.....t• CanvtlftÇalo,. entend.-..

pcll""t

·a) •Tr•ftco ittctto• a pr•ttca de acta. de natur.a•
fraudul.nta.ca- o tntutto de faz .... ~trar au ~atr do
t.rrttórto nacional, . . tupefactent•• au wub~tlnetaa
p•tcotf""6p:lca• 1

b) "Phaoa•, tanto •• p•a.aas
c:ol•cttv-1
c)

•tnt~ul.,....

ca.o aa p-aoa•

&duanet~•· o ~ant..a encarr.eado da
da J••islaçlo aduaneira.

•Ad•intst~açao

aplicaç~o

MTJ.:J 2D

Aa Ad•intstraçDes aduaneiras das ~art.. cantratant. .
p,...tarao .ntr"C~ si lllllltua asststencta nas condit~:ltles de-fi•
ntd•• na p,..sente Convenç8o ca. o fia de prev•u~,
tnvesti9ar • repriair o tr~flca tttc:ttoÃe . .tupefacient . . • de sub•tanctas p•tcotrOptcas.
CAP'lT\LQ 11

ctii'UtJCAQIJI DE IWQU 1 , 4*

MTIIIO 3D.

Ad•tntstrac;:lo adu.anetra de cada P..-t.e contratante
•• Ad•intstraça.• aduaneiras das outra• P~
t " contratantn 1

A

ca-untcar~

al Eapontan•a..,.t.e • • - d...,..a 9 todas •• lnftraa4.,.. .,.
que disponha sobrei
(ll Operat;et.s qu. ... constate au de que suspeite
canatituirea t,.Aftco lllctto de . .tupefact.nt: . . au de
substancias psicotrâptcaal
U U Nll

-.elida

-

que a 1"1•1 açSo n.ctanat
o
cau, euapeH.a• d e -

.,__...que- decu..-

ap.,..._.,..

~tta 9

cfedtc.....

As
,..._..idas na at ,,.. CU ~·· b - ca.e
navla. e autroos -toa de
utt1 tzadoS w
su!IPeitoa de __... utU izadoa , .. . . . DP&""AC8eal
UtU ,..tas

ou

V•eart::••

.,.t:oda. utl1 tzada. na

tr~flco

n leito

estupefactent. . • de wub•tanctaa patcotr6ptcas1

de
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(iv) ~- utlJl•adaS .caea . .t....,K:lent- au COM
substanc:taa pstcat~tcaa • que ...... oiiiJ•ta ...._
tr•ftco t1tctta.
todas •• :l.nfar.aM~illee" r.trt.••• na

b) A p.cttdo .,..,...110,.

altn•a anterior.

IW'inLD 111
-lllttNCIII PI IIIITU<III DE

n-.nN;M

MTJeD 40.

a M•tntst,...aa aw.netra de cada ...,.... cant:,...t;.,..e, •.
p!M:tdo da _..tntatra4ao aduaneira d• outra ,....-te contr'at•t:e9 . .
na ~t•• cta eua c.,...tenct..a • .........
, _••• , 1 td..._, \IN'o. n.cal tzAN ...,.çtal ~-t•

.-c_..•,

..

lt.,.lado d.t.,..:ln..ta 1

a) Na entrada • na aalda do . . , t.,.,..itOrto,

de det..,..t-

nadas .,.._• ....-uaa c1e - dedic.,.... proftaatewtal
ou hültua1_,t., . . tr6ftco i1 tc:Lta de . .t.upefacl..ntas ou da .w.at:anctaa patcot,rqtieaa no t.,....ttdrto M
Parta •oltctt.ant:eJ
b)

s~

os
-.vt..nto. de
-tupetact_.t..
au de
sutlat.anctaa patcatróptcaa 1 aaatnal &da. IM'1 a ,.._tntatrac;ao. aduana:l,.a da Parta sol tc:lt•t• ·ca-t
CDI'Uit.t-

tuinde obJecto

de~ t~tanta

tr•ftco ttlcttoa

c) Sobra det~tnadaa ..O•rca~aes,. ••ron&ves • outros
. . toa de transporte •u•p•ttas d•
utlttzada• na
tr,ftco i1lcito d• aatupefacienta• ou de substancias

•.r..

p•icotróptcas no

t.rrit~io

da P•rt• •oltc1t•nt••

CAP'IT\LO IV

INDUERJTO EFECTUADO A PEDIDO Oh UMA
PARTI CONTkATANTE

M]'IBD :SO.
Denti""D dos 1 t•it•• da sua ca.petAncia • no .&mbito da
respectiva
1"islac;:lo nacional, a Ad•tntstrac;lo .aduaneira de u.a Parte contratante, a p~ido •xpr•s.a, de

outra P'art• cantratantw-1

• rea1tzaçao de investtgac;e.s destinadas a·
obt.r •1.-.ntas d• prova rewpettantes ao trãfico
i i leito de •stupefacient. . • de substancias
psicotrOJ'ica• qüe
obJec;ta d• investi9ac;lo no terrt-

at Praceder6

••J ..

t6rta da Parte saltcttante1
b)

Troanutttr• • Ad41tn:l•tra1ÇIO adu.,._i,.a da P.,..te cal' t·citante o 'resultado da• suas tnve•tivac;a.t•, b - COMO
qual q..,. doc:u.ent.o ou outra el..-nto de prava.

IW'IT!LII y
DliP1JilÇIIDI

~IS

MTtm ....

1. As ,..._int•t.,.._a.. Aduaneiras da• P.art- cmtratan11 . .
adoPterlo as dt.,...tc.... nec . ....,., •• P.,.•.,.. _.,...._
pan••vet• elos ..u• .....,t115oe enc.,.,...adOIJ de pc awen
I(So,
:ln.,..t..t•. . . . • ~·aa do tr6fft0 u leito de
. .tupefac:ient.e e de substancias p•tcotrOPtcas . .t..-.
J .. cc.t..act..a ...-.• • di.-.c:to.
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2. A I lata *-

funct.,...a- ,._...,.idas

no

Abril de 1995

~

..n...-tar •

..,..• . ~~~ . .,.,. ,...tntatracao ..,.,..,.,.... H·· c_. ....

P'.-t• cántrat.nt·e aa .-tnt.at.rac...,. ...,._traa· .:~aia~
outras P..-t- c:antrat:.nt...
MTtm ?o.

1. T•••

. . lnf_......_ • doc.......t.,.. fKultadoe
de
K_... ca. - 111...-t•Cies da presente eonv..t.r.. ..-11D
c.._1..,. • .,._ canflct.nctala, .o pocMndO .... utlt laedae
ca. • fi•
~tr 9
in.,..tt•.- e ,.......t•tro a ti"".Af Ice I licite M -tupefact~~nt. . • dll' .ubaUnctaa

*

p.,.....,..,.....

2. Ae tnf.....__ • oe. dac~to., pod_.llo..,. utntadaa tanto noe -.ata., tnf_....ee. • .,.._,~.. c._.
na CWW - . IH"'IICft.ae • d ...
p..-. . te •• Mat-

.-.c•••

rttl...a .._tntatrattvaa ou JUdtctata de u.e ~.-te
cantrat•te, _1._ ,.......,•
.-.ntwtra4111D
.-...,eira da caat:ra
cantratMte. ·

".rt•

.,.,.,.....,da

t:N'I'IULO VI

tMTI . . at.

A 11M • ..,..... ~. . • • • lcâvel rta t....,.ttôrto ......,.,.,.

M c . .a u.. d- JIW'tft cant~atant . . , tal co.. • ..,tnt•
na ,...,.-=ttva l . . lalqlo.
MTim ""·

a..•...ntre duae au . . , . Prt"
t.. relat:tv_..ta •
ou A ..,, tcacola
tltf~

cantrat~

tnt~-.:llo

~ta

ConYWHrllo 9

,.....,lvtda

....-•

per -•o de

ct"..._ dt.rectaa ....t,... •• ,....,et"'ldaa Jlart.-,
ouvidas •• d . . . is P'art:- conv-at•nt-.

d•

""o-

podendo •ar

MTtaa toa.
Dual.--

Est.Ho. de 1 lnwu-

oficial

portuw~•

pod_.4

t:.......-.. .-....e.e cont,..•t.-nte da p......nte Convent;o 1
a) •••tn......so-e . _ ,.....,....,. de ratiftcacllol

lU -.-ttanda u. tnst~ta de ,.at:tftcaçia d.Pots de a
t_.. ... t.nMa wa1t ~·de rat.tftcac... , au
ct a ela .-.rtndO.
MTI.al llo.

~te

canvencao .nt.,..,..â - vt..,- ..- . . . _ . .
l'atlldotlo • t .... •••tn.SO ,.........,. de
rattftca~~ . . . . t.,.... depoeitMG o -.u tnst,_..to
de
ratt•tca~~. . au ._ adeSao.

1. A

t,...

doe

2. ftel•ttv_,t:e • .,_,....,. E..tado que •ttatne a ..,.....te
can~ao

-

..........-wa

adt,...,.

a

,.attftcaclla que a ,..tutque

apõe a . . . . . t_.. .nt,..... Yi . . . ,
. .ta abri.W_.oÂ . . . . l:st:. . . d-=orr'ida ~a; . . . a
cant_.. lia data da referida •••tnabra ,........,. •

au

a •••

que

rattftca~~aa

au do dep6aito do

inst~to

H rattft-

C*5h DU de H-ao.
MTim 12o.

1. A

......-t•.-erot:e

• de ctur•lla p t•t tH•. T-.vta,
c:ont,.•tante poder6 d.........c.t6-1a - . t a Ht• MOS depota da ..,·t,.ada vi..,.

qual.,_.

CanV'etM~Io

qe·••=,..._ ••t ....

~ANAIS

Abril de 1995
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den6nc:la ..,..a not.tficada per docUt~MttO lffiC'f"'tto

New6ct . . Eatr.neetros de ~u,al.
,........,.. ef•:Ltoa . .s.. _ . d•o:La

ao

Mtntat~to ~

>

3 .. A

..,.._,.

rec . . t..nce da
dotl

a

-.oct.oe

••

'.

~ttva ~t+:Lc-.ao

peta

~t:r....-t,._ Ge ~~·• •

"'"'•t~t· dee ~~ . . ••trãneetroa ... ~~u••• nott-

hcai"a ••

"rt- cont,.at.•t- da ..,......,.,. CCinvert4aG1
quit

a1UCW o

data que a p,.....te Conven.;h t~ntr-.,. cDr'lt_..i.d. .e c - o --.& ..-c:a90 11o.J

v111Jcr

a) O.a •••tnat....,.aa,

rat'tticaça.a, &d..O..
.,..tiea UM. da f',......,te &;onvenc;liOJ

til Da
-

c) 0.& dMl*'Ciaa recelndaa l:ZO.
ü

do

fttnt•~ia

f• dO

QUit

a

cor.f...-.idade cc. o at"tiiO

os ettahlo aaatnadoa,

pva ta'

devtd.-nt•

autOt":aaacloti aaatnar. . a p~t• ~;an..,.,çaa ..

(~ :u.-·~

J.,.

),.t+.a..:.J.

:z.jl...l•~k...;..;

1/0

~"3"a:.

,
l•zde - .......... IIS.atârtora. . . . . . late
, .....
:=~~~O~OI'illl.-l.~
.. 1tn
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...,.,.,o

o. ••
1_.

u aDCJa ••

.., ,.,.._,.,

*

tca ............. , da .,...., tca ,.,.,...
da .._.,llca III'MI.rattva
....._11, ~a

~1

_.Jtc• .. C..

n _.Jtc• •• ..., _ , _ ,
n ·-..uu .._,_. .. , . _ , _ • n _.Jtc• -.

c:r.lltlu ole 1. T - • ,..tncl.,.,

c.-,.._..., .- .. aftf..,.._ a , ....,.... ...,
llf"WJ.,..tc- • int.,..._ K..._,,.,., fiacats •
clat• . _ Pai- c CIJI8Ctt.,_,
c.-. •• a._ H.., a luta

t_..

c•~•

.. ,,..
c--

.., . :lftfr..- ,...,1-

-~· eflua ............ C PIF'~Ie ..trptta ...tre
"AIIatntstr...._ ....,..,,...
w a .-.
M lllecl
. . . . . . . ean.ettw . .

-••••'*
,..._,g
eo.er.... ...,._
netra .-.r. a ... t.tencta . .tua ... tntst.rattva,

-

AI:_..._

ne ....,a.nua
àPI'II.LII I

-INiçma I -

•

-.11:111;110

MJI-1
Pera efei~ H ...

•Mnt:• Ciwh•n.t. . ,

.nt•~•

M ...,.,

ai 1-18
.....,......
- I r a " o D canJ-· .. ·~-~.• ......,1.--..:_..., •llc6vet.s ,., . . ,..lfttstrec;;a.. adu.netr-aa a l-..Gr"taçao~ hltor"'taçao, t,..an.tto •
ct.rocul q&o de ~&dcrl••• .-..- . . tP"ate da lttii"C~ ...
ou da • .,...,..tta de di,..Uas ou· taxaa,
qu..,.. da apl tc.c;&a de -.c:lldaa de pf"''ilt:l.çact,
Cart'tr"CCIel

de roe.t,.tçaa

bt .•lnfract;:lo .aduaneira• • tada a v tal eçllo ou
de vtol~lo da 1"ia1ac;ao actuMtetr••

ow

de

t.,~attva

cl .,....tntatr-açllo ~ira•, o """".,.,_ .nc.,......Mia da
• ' lc~llo da• di~içe.tt a . , . - ,..._.. a .,t....SIIf'l'
ai tnea al 1
dt

·~..._..,.

proibtctA•,

aqu•1a ......caácrta cuJa

t...-

,taql&a au npcrt:.c;lkJ -t•J . . prot.IUcla• !Mia., . .,.,,... .
de c Ma PM""te cantl"'atant:e ..

MTtio

2111.

M Altltlntat:r.,.e.. aduanet,.a• das P....t- CIMU"at:ant:.,...t:.,.ao ...t~ at Mtua •••&•~-.,:la na• candl~llee d.-flntdas na ..,.....te Con~h ca. o ft• H ~''"•
tnveatiw.,.. •

,....,.,.:lr aa infracçO.. . . . . .,,.• •
Cllf'llu.a 11

MTim 3o.
,...._tnt•tre.ra.. actuanetra• da• P...-t- c•t:rat.,.t:•
...,....t.,....
·I ist.a
--.:adGI""I... cuJa ,_........ au

1. M

de
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""'J-

•RQf"'tacllo
Jlf'"Gibidaa .,.,. 1 !"'isl ~ilo M
u.a delaa au .uJett. . a r.strtçOee ~lata.

.c. . .

eduanetras de .:.da .-wte cantrat..nao euttrta_.ao • .. pOI""taçao de
cuJa
1......,-.t'._lla . .teJa Pf"''ibtda - . ~,.. P'.rte cant:Nt.-.te
qullftdO •
o-ttn...

2. A8

A~Minia'trec-

--.:...,..t_

-t· ..

t•

Mfrm

4o.

,...t.•

Actatntet:'""O.. ..,.._tra• daa
cantroat.nt"
1 tat.- de .-rcadcrtas canhect•• cO.. ..,...
•Ject.o de tro6f$ca :Llictta ~ ,.......ct.tvae. t~ttrt-.

Ali

....-,.t._...

~ITUUI

111

MTJ_, So.

A

eduanetra

de cada
----=_..•
a petttdo . ..,,...ao cfe outra ..
c tal na t .... da eua JurtMtfiaot
ai

~tntstr~ao

cantrat.nte
t..:at ta~lla . . . -

~arte

f

.,.t,...

~
a •. na -Ida· do ..u t_,..ttrto, de dttt_..,.
·,..... ..-•••• .,.,..ttaa de . . dM:lc.,... ..,..,taatc.~at
. . hllltttual ... te a act.tvtd..._ cea-rs- • l . .t 1-clla ..._..,,..na t .....ttdrto da ~arte .altctt..,tet

o _...t ...t:D .uspetta de Ht...tnedee ~.._
,...._ . . . te_,_ pela P'ar1:• .oltctt.-tte·• t..,art.,.t•.
e:r.ftca u tct.tot.

III) ........_

c:)

Sobr• d•t.,...inadaa e.t~arca4;ee.., ._......v.., • outros
-to• de transporte su•p•itas de ..,... ut.U h:acta.
para a prâtica de lnfracç8ea aduaneira• no t~ttôrio
d• Parte •alicitant••
CAI'JTt,O..O JY

ARTIDO 6o.

A

aduaneira d• cada Parte contratante
Ad•ini•traça.. aduaneira• das outras Percontratant•••

Ad•tnia~raçao

c~ntcar6

t••

a)

~•

Espantanwe~te

qu•
i)

dt~anha

• • - d...,..a, toda• •• ir•fora&t;eles de
sobr••

auap.etta• de d.,.. lue..- a inf,..Kt;.._
adUAneira• no t.,.,..i trto aclualwtro das outl"a•
PU"'t.n cantratant.n 1
Up.,.aç~

•

ttl ~--·
• ~acDes.
..-anav• outr'OII ..,
- •de
M t,...,~.
au...-ttos
de . . decUc.,._
._.... ut.i 1 ta adas p.,.a • pt""ât.tca.. H
tn-t.-.cca..
.ctuan.t,...• na t_.,..ttórto das autraw ~....CW. contraa.nt-1
UU t11ttos ou . .tacto. utt1 tzacfa. para a
tnfracça.. adu~tr•••

P"'4ttca

de

. _ ANAIS DO SENADO FEDERAL
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tv) 1'1111-c.cHrlaa

canh.c:ldaa

ca.o

Abril de 1995

•linda

abJecg

•

tr•ftco tllctta.
b) A pedida

alin. .

•pree.o,

todas •• tnf.......ac:;Gea r.f.,.tdas na

~t-rtart

cl A pedida . ..,......,, a tao r ... id.-n~e quanta pa-.I'VW!I

toeM•

AS iAfar"'-..çCiee de que

U Contidas

no.

p-...

1

di aptar I

docu..nto. ..,..,atroos

p.,....._ ....

,...,.,..,.t_ •

tf"''C&S da _.-cadartaa ...t,.. •• f"..-t- can'trat.nt•
•
que
car6ct.,.. cont:,..ârto • l . . tst-ciD
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obJ.ct.a
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PARECERES
PARECER N' 162, DE 1995

Da Comissão de Coostltuição, Jusdça e Clda·
dania !JObre o Oficio "S" D0 003, de 1995 (Ofido 0°
1311-P/MC, STF, de 23·9·94, oa origem) do Presldeo·
te do Supremo Tribunal Federal, comunicando ao
Presidente do Senado Federal, que o Recurso Ex·
traordlnário D0 177296-41210, aquela Corte dedarou
a inooustitucionaUdade da expressão "avulsos, autônomos e administradores", contida no inciso I do art.
3° da Lei D 0 7.787/89.
Relator: Senador Josaphat Marinho
I. Pelo Oficio ''S" o'003, de 1995 (Of. n' 130-P/MC, de 23
de se~mbro de 1994. na origem), o Presidente do Supremo Tribunal Federal, .Ministro Octávio Gallotti. comunica a esta Casa, para.
os fnu previsto$ no in<:isó X do art. 52 de Constituiç.ã<> FederaL
que, em sessão plen!ria realizada no dia IS de setembm de 1994,
nos autos do Recurso Extmordinário n° 177296-41210. aquela Corte doclaral a. inconstituciorialidade da expressão "avulsos. autôn<>
mos e administradores", contida no inCiSO I do art. 3° da Lei n°
7.787/89, vencidos os Ministros llmar Galvilo e Carlos Velloso,
que nlo conheciam do recurso e declaravam a constitucionalidade
da referida expressão.
2. Ao oficio. além do parecer da Procuradoria-Geral da República e do acórdão, foi anexada cópia da versio do registro taquigr.lfico do julgamento.
3. Ver.;a a hipt<ese sobre a relação juódica mantida c6m admini:sb:'idores e autónomos. O Plenário da Suprema Corte, ao julgar o RE 166.772d, declarou a inconstitucíonalidade do inciso I do
art. 3° da Lei n° 7.787/89, quanto à expressio ''autônomos e administmdores". Essa declaração foi feita com base em fundamentação sintetizada na emenda do referido acórdio:
"Contribuição Social, Tomador de Serviços. Pagamentos IÍ Administradores e Autónomos. Regência~ A
relação jurl.dica mantida com administradores e autônomos não resulta de contrato de trabalho e, portanto, de
a}lste fonnaliudo à luz da Consolidação das Leis do
Trabalho. Dai a impossibilidade de se dizer que o tomador dos serviços qualifica-se como empregador e que asatisfação do que devido ocorra via folba de salários.
Afastado o. enquadramento no inciso I do art. 195 de
_ Constituição Federal, exsurge a desvalia constitu.cional
da norma ocdinária disciplinadora de llUilória. A referEncia contida no § 4° do art. 195 do. ConstituiçãO Federal
ao inciso I do art. 154 nela insculpido, impõe a observância de veiculo próprio- a lei complementar. Inconstitucionalidade do inciso I do art. 3a da Lei no 7.787189,
no que abmngido o que pago a administtadores e aut6nomos. Declaração de i.nconstítuciootilidade limitada
pela conlrovérsia dos autos, no que não envolvidos pa-

gamentos a avulsos."
4. A referida fundamentação também se aplica aos· avulsos
que, juntamente com os autônomos e administra.dcnes estio referidos no inciso Idoart. 3'da Lein•7.787/89: "L de 20% sobre o total das retmmerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, avulsos, autonômos e
a.chttinistradores". (GrifamoS)

-

S. A expressão "avulsos" só não foi também incluída na declaração de inconstitucionalidade feita no mencionado precedente,
pmque. no caso então sob julgamento, a controvérsia se restringia

aos autôoomos e adm.inistrad~s. o que adstringia. no controle difuso, a declaração de inconstitucionalidade à parte da norma que
se pretendia aplicável ao caso concreto.
O preseDte recurso extraordinário, polim, argüi a inconstitucionalidade da aludida norma no tocante, não só aos autõnomos
e adminíSira.dores, mas também aos avulsos.
6. A ementa do acórdão (RE n' 177.296-4'RS) eslá assim
redigida:
"Contribuição Social Argaiç!o de Inconstitucionalidade, no
Inciso I do Artigo 3° da Lei n° 7_787/89, da Expressão "Avulsos,

Autônom.os e Administradores".

Proced~ncia.

-o Plenário desta Corte. ao julgar oRE 166.m, declarou a
inconstitucioila.lidade do inciso I do artigo 3° da Lei n° 7.787/89,
quanto aos termos "aurônomos e adminstradores". porque nio estavam em causa os avulsos. A estes. porém, se aplica a mesma
fundamentaçio que levou a essa declaração de inconstitucionalidade, uma vez que a relação jurídica mantida entre a empresa e eles
nio resulta de contrato de tJ;a.balho,não sendo aquela, portanto, sua
empregadora, o que afasta o seu enquadrnmento no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, e, conseqüenlemente, impõe,
para a criação de contribuição social a essa categoria, a obsetvância do Disposto no § 4° desse disposítivo; oo seja, que ela se faça
por lei cotnplementar e não - como ocorreu - por lei ordinária.
Recurso extraordinário conhecido e provido, declarando-se
a inconstitucionalidade dos termos "avulsos. aurônomos e administradores" contidos no inciSo I do artigo 3o da Lei no 7.787/89".
É o relatório.
Dis<:u~o

7.. Nos termos do inciso X do art. 52 da Constituição etD vigor, compete privativamente ao Senado Federal, 11suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstib.lcional por
decisão defmitiva do Supremo Tribunal Federal".
_ • E segundo dispõe o inciSo U do artigo 101 do RCgimento
Intemo desta Casa, compete a este Colegiada apresentar o respectivo Projeto de Resolução.
8. A decisilo do Supremo Tribunal Federal é definitiva e foi
tomada por maioria absoluta de votos (arts.S2, X e 97. CF). O
oficio remetido em 23-9-94 (fls. 01), pelo Sr- Ministro Octávio
Gallotti, Presidente do S1F, coimmica a decisão proferida em sessão plenária realizada no dia 15 de setembro do mesmo ano. com
trânsito em julgado.
9. Dessa form..a, satisfeito os requisitos constiblcionais e regimentais. e com a fmalidade de atril::uir força executória à referida decisão, propõe-se o seguinte projeto de resoluçi.o suspendendo
a execução da expressão "avulsos, antônomos e adminislradores",
contida no inciso I do art. 3°da Lei n° 7.787/89.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1995.- Josapbat Mari·

nbo, Relator.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 48, DE 1995
Suspende a execução da expressão "avulsos, autôoomos e
achninistradores," contida no inciso I do art. 3o da Lei n° 7.787/89.
O Senado Federal resolve:
Art. 1o Fica suspensa a execução da expressão "avulsos, autónomos e administradores", contida no inciso I do art. 3° da Lei n°
7.787/89, deelarade in<:onstiblcional poc dedsilo defmitiva do Su·
premo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 177.2964/210, conforme comunicaçãO feita pela Corte, nos termos do Ofício n•130-P/MC, STF, de 23 de setembm de 1994.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissõe.s, 5 de abril de 1995.- Iris Rezende,
Presidente - Josapbat Marinho, Relator- Fraocclino Perdra -Esperidíão Amin - Arlindo Porto - Ademir Andrade - Ra·
mez Tebet- Lúcio Alcântara- Bernardo Cabral- José lgná·
cio Ferreira- Romeu Tuma- Jáder Barbalbo.

PARECER N' 163, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cicia·
dania, sobre o Projeto de Lei da Câmara D 0 87, de
1992 (n° 1.085191, na Casa de origem), que "Dá nova
redação ao art. SOl do Códígu de Processo Penal".
Relator. Senador Bernardo Cabral
1-Rdatórlo
Encontra-se sob o exame da Comissão de COnstituição, Justiça e Cidadsnia o Projeto de Lei da CinJam o' 87, de 1992, que
"Dá nova xedaçio ao art. 50! do Código de Processo Penal"
- Referida proposição visa a estabelecer "igualdade processual entre partes", mediante a eliminaçitJ do privilégio insculpido
no art. 501 do Código de Processo Penal.
Nos teimas do art. SOl, os prazos. em relaçio ao Ministério
Público, s6 ccxrerio uma-vez que este tenha sido devidamente inti-

''Os prazos a que se referem os arts. 499 e SOO
em cart6riq, independentemente de intimação
das partes, salvo em relação ao Ministério Público."
~rio

Q.lestiooa-se. pois, a exceçio conferida ao Ministério Públi·
nos termos da justiftcação do autor, constitui "Privilégio"
que precisa ser extirpado, com vistas ao restabelecimento do "princípio da isonomia processual".
Em verdade, a interpretação da matéria abrange dois aspectos intimamente ligados: o alcance da igualdade perante a lei e a
nalureza da função do Ministério l'llblico.
O primeiro aspecto pressupõe o entendimento de que a
igualdade de direitos processuais deve oconer entre os iguais.
V ale lem.Orar que, na...relaçãq oferecida. os destinatários da norma
podem nio ser, necessariamente, iguais. Nesse particular. o equilíbrio oame. justamente. quando se trata igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.
A apareote tautologia é magistralmente examinada po< Jooé
Afooso da Silva, a propósito do principio da igualdadepemnte a lei.
Diz o mestre (iD Curso de Direito Constitucional) Positivo. 6..
· ed.= .. ampl.-SioPaulo, EditoraRev. dos Trit.mais. (1990. p. 192):

mado. Tratamento distinto é, pOrtanto, adoiado em rela.çâo ao Ministério Público, para os efeitos do que estabelecem os arts. 499 e _
500 do Código de ProcesS<> Penal.
A aprovaçió do texto proposto traria, como conseqii&lCia, a extinção-do 1'privilégio" do Miuistmo Público, em re~çio ao requerimento de diligéncias e Aabertuta de vista dos autos pata alegações. Os ptazos. nessa oondição, tmnscareriam independentemen de
intimação das~· inclusive do Mioislmo l'llblioo.
H- Dos ~pectos Juridicos e do Mérito
Tetn sido questionada a neceS&idade de que a intin:ulçio de
que trata o art. 501 seja realizada para ambas as partes. Já. houve
entendimento de que os prazos eotriam em cartório,-salvo para o
Ministério Público. Estar-se-ia. nesse caso. afastando a hipótese de
que. sem intimação das partes, oconeria cerceamemo de defesa.
No entanto, a Corte Suprema já decidiu de forma distinta. OMinistro Rafael Mayer relatou reru.rso em que, por votaçio unânime, a la Turma decidiu, em 14-8-Sl,que "implica cetceamento de
defesa a omissão de vista ao defensor do acusado ap5s as alegaçõ-es do Ministério l'llblico" (DJU 11·9·81, p. 8789).
Como -se vê, houve, em diferentes oportunidades, iDterpretações opostas em ~laçio à. matéria. mesmo em nível do Pettório
Excelso. CUmpre ressaltar que o pooto centml dessa querela refere-se à existência de violação d9 direito de defesa.
Sucede, todavia. que as questi3es cOncernentes ao cerceamento da defesa e ao "privilégio" que é atribuido ao Ministério

Público, para praticar determinados atos, precisam ser abrangentemente analisadas.

Assim. com supodAneo no art. 5°, inciSO LV, da Constiwiçio Federal, foiinvo<:ado o "principio da igualdade processual eotre as partes", para altetaro art. 501 dO Código de Ptocessp Penal.
Diz o referido texto da Carta Magna:
11
aos litigantes. em processo judicial oo administrativo, e aos acusados em geral sio asseguiados o contradit.6rio e ampla defesa, ca:n os meios e recursos a ela
inerentes;"

Baseado no preceito ora transcrito. inferiu-se a coriclusã.o de
que o Ministério Público vem gozando de solar privilégio, em relação à defesa.
Reza o art. 501 do C6digo de Processo Penal. verbis:
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co~- que,

"Mas co:mo já vimos, OpnD.cqiiO não pode ser entendido em sentido individualista, que não leve em conta
as di(~p.ças entre grupos. Quando se diz que o legislador nio pode distinguir, isso não significa que a lei deve
tratar todos abstratamente iguais. pois o tratamento igual
- esclaroce Pet.sold - não se dirige a pessoas integralmente iguais entre si, mas àquelas que são iguais sob os
aspectos tomados em consideração pela norma, o que
implica que os 11iguais11 podem diferir totaltnente sob outros aspectos ignorados oo considenJ.dos como iirelevantes pelo legislador. Este julga. assim. como "essenciais"
ou "relevantes'' certos aspectos ou caracteristicas das
pessoas. das circunstâncias ou das situaçõeS nas quais
essas pessoas se encontram, e funda sobre esses aspectos
ou elementos. as categorias estabelecidas pelas normas
jurldicas. por conseqüência., as pessoas que apresentam
os aspectos "essenciais" previstos p::rr essas normas, são
consideta.das ellCOll1rar-se nas situações ''idênticas", ainda que possam diferir por outros aspectos. ignorados ou
julgados irrelevantes pelo legislador~ vale dizer que as
pessoas w situações sio iguais ou desiguais de mcxlo relativo, ou seja. sol;t certos as~os."
No texto ora tmnscrito. evidencia-se que a singularidade das
pessoas e das situações pode ensejar tratamento distinto desde que
seja uessencial" assim proceder, sob pena de quebra de um tratamento justo e equilibrado das partes. Assim, justo e equilibrado é.
fundamentalmente, o tratamento que leve em conta as peculiaridades próprias de cada segmento oo categoria.
HA que se lembrar. nesse particular, os privilégios funcionais em relaçio à lei penal. Mencione-se, a propósito. o exemplo
das imunidades parlamentares, a que se refere Anibal Bruno, em
que "a lei procura assegurar aos Membros do Congresso Nacional
a necessária independência e segurança no desempenho do seu
maudat<>" (in, Direito Penal, Fooonse, Rio. !967. p. 250).
A partir do recoohecimento da pl'5pria eSsenciãlidade do tr.>ba·
lho legislativo, é que o parlamentar toma-se inviolável "por suas opimOes. palavras e votos" (art. 53 da Constituição Federal de 1988).
Realmente, nio se pode aceitar que, a pmexto da observância suprema, literal, hermética e rígida do princípio da "igualdade
perante a lei", fosse desconsiderada a natureza do trabalho parlamentar. E, nessa mesma linha. despontam outros tantos exemplos
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como o privilégio de foro para julgamenlo. DaS inflaçiles penais 00.
muns, do Presidente da República, do Via> Presidente, dos Mem~.
do Congresso Nacional, dos seus proprios Ministros e do Procurador·
Geral da República (Constituição Fedeml. art. 102. I, b)
Desplcierido enumerar outros exemplos da ocorrência de
"privilégio", decorrente da natureza da funçlo que desempenha
determinada pessoa. O certo é que tal prática é legal e, mais do que
isso. necessária -para presCrvai- o equilíbrio das relações entre as
pessoas que integram a sociedade globalmente- considerada.
O ootro ponto diz respeito- à função do Ministério' Público.
Diz Moacy Amaral Santos (in Primeiras Linhas de Direito Preces~
suai Civil. São Paulo, Saraiva,l980. p. 131):

''De um medo geral. pode-se dizer que no proces·
so penal sua função é tornar efetivo o-direito de punir do
Estado, do qual é o _6rgio de acusação dos violadores da
lei penal;'.
-- -

_'O m6Vel da atnição do MiniStério Público é a defesa de interesses maiores do grupa.mento nacional, como se depreende dos
arts. 127. caput, e 129 da Constiruiçio Federal. Assim sendo, é
perfeitamente aceitável que a lei conÍIIa ''privilégios" a pessoas
funcionalmente especiais.
Em síntese, os argUmentos anteriormente expendidos per~
mitem inferir, salvo melhor juízo, que a modificaÇão preteridida
apoia-se em in~ção perfunctória de preceito constitucional,
posto que olvida as perculiaridades dos desti.rul.tários da norma.
Recorde-se, por exemplo, a regra do art.l88 do Código de Processo Civil que diz:
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gaça - Jáder Barbalho - Esperidlão Amin - Arlindo Porto -

Ronaldo C. Lima -- Rom:eu ]'uma- José lgnácio Ferreira.
Declaração de voto do Senador Jader Barba·
lbo, ao PLC D 0 87192, que "dá nova redação ao art.
501 do Código de Processo Peoal".
Trata-se de fazer com que o preceito legal permaneça harmónico ao sistema do Código Processual Penal, bem como aos
~cípios infoimad.ores do ?roces~ e aos postulados constitucioDBlS.

De fato, o ~tamento especial deferido ao Ministério Públi~
co como parte processual, consistente na necessidade de que as intimações ·sejam pessoois, ~o tem por beneficiários os seus agentes

e sim os intet1::sses e direitos cuja tutela cabe à Instituição exercei.
Realmente, esse mecanismo repr-esenta resguardo importan-

te dos interesses da. sociedade defendidos pelo Ministério Público
na esfera judicial através do competente processo._
Assim se passa na área Criminal em que o Ministério Público tem a função de, em nome do Estado, exercer o jus puniendi, ,
mas o faz. naturalmente, em defesa de bens e valores da sociedade.
É em homenagem à sociedade. portanto, cujos interesses
não podem receber o mesmo tratamento daqueles de natureza individual, que se jlstifica aquela garantia de real e etetiv3. atu.aÇão do

órgão acusatório, prevendo-se, para tanto, a ciêncía pessoal do
agente do Ministério Público respons!vel pelo processo.

Não há se falar em quebra da isonomia entre. as partes, pois
os interesses defendidos pelo Ministério Público. ou são sociais ou
são indispensáveis (art. 127, da CF-88), e assim. possuindo essa
"Compular-se-à em quádruplo o prazo para con- natuzeza, merecem tratamento diferenciado em relação àqueles ou intestar e em dobro para recOI.TeT quando a parte for a Fa- te:nlsses de na.tureza patrimonial. disponível oo meramerite individual.
Essa é a ra.Uo da ordem juridica processual adotar esse crizenda Pública ou o Ministério Público."
tério apaieilteniente desigual de tialamento das partes. mas que,
Ora. também nesse caso estaria oconendo desilgualade de como visto, decorre de um princípio maior. isto é, assegurar. no
tratamento, não fosse o reconhecimenfu do fato de que se trata de âmbito processual, garantia especial dos interesses sociais e indivientidades singulares. iilvestidas de funções imprescindíveis ao de- duais indisp:>níveis objeto de discussão judicial.
sempenho da Administmçáo e defesa do interesse público.
Tanto se trata de principio que o Código de Processo Civil é
Estar-se-á perpretando, enfim. se resultar aprovado o aludi- expresso no sentido de que a "intimação do Ministério Público, em
do proj:to. injusta desilgualdade para aquele que tem a missão de qualquer caso, será feita pessoahnente" (art. 236, § 2~.
realizar a persecução do crime, confonne determina o -direito púAliás, o próprio C6digo de Processo Penal, em suas disp:>siblico, em beneficio da própria sociedade.
ções gerais, consagra aquela orientação, ao cüspor no § zo. do art.
- 800, que "os prazos'do Ministério Público contar-se-ão do termo
Ill -Conclusão
de vista. salvo para a interposição do recurso (Art. 798, § S"t.
Diante dos elementos anteriormente trazidos à colocação,
Portanto, a supressão da ressalva desatenderia a essa regra
que inferir os argumentos seguintes.
básica, contrariando, em tennos finalísticos, os interesses da pr6A a.oálisc do projeto original e da versão resultante da. pria sociedade.
_
emenda oferecida pelo Relator, na Câmara dos Deputados,.desaSendo o Ministério Público instituiçio permanente e essencial à função j.nisdicional, incumbido da defesa da ordem jurídica.
conselha a aprovação da proposição esbJdada.
Com efeito, não se esta diante de uma desigualdade a ser do regime demócrático e dos interesses sociais e individuais indissanada. Não existe desequilíbrio a ser superado. A necessidade de poníveis, como está expresso no art. 127 da Constituição Federal,
íntimação do Miriistério Público é um ' 1privilégio" que deriva de princípios outros emanam desse postulado constittJcional, um dos
sua função institucional e, ipso facto, não deve ser erradicado da quais o já rererido tratamento especial tradicionalmente incorp:rralei penal adjetiva. a pretexto de "isonomia processual".
do pelo nos&e_ Direito Processual Civil e Criminal, consistente em
Em decorrência do que foi exposto, é forçoso conc~uir pela prever a necessidade de intimação pessoal dos órgãos da InstiDJiexistência de óbices quanto à juridicidade da iniciativa, de vez que ção e com isso. em termos imediatos, propiciar a- adequada defesa
iguala antes que sã.o. por sua naOJreza, desiguais. Comprometese, dos int~resses postos em discussão na esfeta jUdicial.
desse mcxlo, a relação entre o particular e o Estado que, tradicio- ~-- -- ~por essa razão, isto é, em atenção ao significado e naturenalmente, desfruta de uma posição de supremacia, por representar, za dos direitOs e interesses defendidos pelo Ministério Público.
justamente, a materialização da vontade e do interesse coletivos.
que seus agentes recebem, na Lei Orgânica Nacional, prerrogativas necessárias para que bem desempenhem as respectivas funçõPor detradeiro. resta-nos opinar, salvo mefuor júzo, pela rejeição do projeto em tela, haja vista os fatos e argumentos ex pendidos.
es, uma das quais consistente exatamente em "receber intimação
Sala das Comissões, 5 de abril de 1995.- Iris Rezende- pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da eni'l'Csidente; Bernardo Cabral- Relator Ademir de Andrade- trega dos autos com vista" (art. 41. IV. da Lei Federal n° 8.625,de

Roberto Requlão - Ramez Tebet- Lúcio Alcântara - Ju.é Fo-

1212/93).

~~
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Nestas condições, imagine-se, por exemplo, aquelas ações
administrativas. ou mesmo de reparação de danos, que perduram
durante meses em negociação ou em apuração de responsabilidades. Assim sendo, na ausência de acordo, no momento do ajuÍZJlmento, em face da inflação do periodo, o valor da. ação, ou do
dano, seria incom.palivel com a realidade. Tendo em vista que no
mais das vezes os honorários de sucumbência estão vinculados à
condenaçi.o, estaria criado um verdadeiro impasse na questão. O
niagistrado, neste caso, estaria obrigado a decretar um valor de
condenação rettoativo à data do evento e outro de bon6rários de
sucumb!ncia, a partir do ajuizamento da açio.
A solução utilizada pelos advogados vem sendo a de atualizar o valor da ação no momento do ajuizamento. O inconveniente
desta alternativa é a hip6tese de impugnação ao valor da causa
pela parte contrária. Caso não houvesse este impeditivo, altamente
coo<rapr<xfucenle à celeridade dos [eitos judiciais, a possibilidade da
con-eção monetária a partiidoajuizamento da ação, constante daredação ftnal do~. estaria em coosooância com o que se pretende.
Resta cristalino, pois, que se deve facultar ao magistrado
sentenciar pela condenaçlo de honorários advocatícios de sucumb&.c~ tanto a partir da data do evento, quanto a partir da data do
ajuizamento da ação, considerando-se as particularidades da demanda, ro seja, se o valor da causa sofreu ou nãó atualização por
ocasião do ajuizamento.
A vista dessas considerações, entendemoS que deva ser
reestabelecida a redação original do projeto de autoria da nobre
Dep.Uada Rita Ca:mata, ei:J.tretanto, ficando expressamente como
termo a quo da correção, o tempo do evento, bem como o temp:>
do ajuizilmento da açio.
Ante o exposto, opinamos pela constitucionalÍdade e juridicídade do projeto. com as a.Iierações de redação acima mencionadas, e, no mérito, pela sua aprovação, na fonna da seguinte.

A matéria, porta.Illo. chega mesmo a b:anSceder a esfera. me·
ra.mente processual, pois possui contornos específicos, relaciona·

dos com a própria função de Ministério Público, como órgão pro.
vocador da atividade jurisdicionill. Se é essencial à ativic~aPe jnis·
dicional, justamente pelos valores que lhe estio sob tutela, hão de

vigorar, para os seus agentes, garantias e prenogat.ivas mínimas, desti·
nadas a resguardar, fmalisticamente, os interesses da sociedade..
De modo que, pretender que o Ministério Público receba o
mesmo tratamento da parte na qual está identificado direito ou interesse individual. representa a negação e obstáculo_ fragrante à sua
fmalidade i.nstituciooal, -claramente assinalada na norma do art.
127, da Constituição Federal.
Concluindo. acompanho o voto do Sr. Relator e opino pela

rejeição ao PLC n' 87/92.
Sala da Comissão. 5 de Abril de !995. - Senador Jader
Barbalho.

PARECER N' 164,DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida·
dania sobre o Projeto de Lei da Câmara D0 116, de
1992 (D0 4.1l36i90, na Casa de origem), que • Acrescenta
parágrafo ao art. 20 do Código de Procesoo Civil"'.

Relator: Senador BernanJo Cabrnl

Relatório
O projeto-de lei em exame, de autoria da nobre Deputada
Rita Camàta e com a redação fmal dos ilustres Deputados José
Luiz Clerot e Nilson Gibson, pretende acrescentar parágrafo ao artigo 20 do Código de Processo Civ:il para reajustar os honorários
de advogado. nos casos de sucumbência. ''nas mesmas bases e
condições da atualização monetária dos débitos ftScãís".
Em sua jUStificação, a nobre parlamentar alega que devido
ao alto grau inflacionáriO da economia bnsileira em fundammtal que
houvesse expressa disposição legal na legislação pertinente pua que
os honorários advcx:atlcios fica.sSeõi sujeítós à atuafuaçio monetária.
Na redação original do projeto náo figunva a determinação
de que os honoráriOs deveriam ·ser corrigidos a partir da data do
ajuizamento da ação. situação esta prevista na redação fmal
Nos exatos termos do artigo 134 do Regimento Comum,
cabe agora ao Senado Federal. como Cil$_a_Revisora, através desta
Comissão, apreciar o projeto êiúocado.

II- Voto do Relator
O presente projeto não }DCI'ece qualquer reparo quanto a sua
constitucionalidade e regimentalidade, bem como no que conceme
a sua juridicidade.
Relativamente ao mérito, entendemÔs ser opQitUria. -a- previsão legal da obrigatoriedade de igualar os honotários advocatícios
de sucumbência às meSmas bases e condições da atualiZaçãO -monetária dos débitos fiscais. A suCumbência é o prêmio do advogado diligente e tem completa acolhida em nosso otdenamento jurldico, além de ser cláusula integrante da maioria dos contratos particulares ftnnados entre a parte e o advogado. EntretariiO~,erilTace
da escalada inflacionária que- asS018.va o País bá. décadas, este instituto deteriorou-se, tanto pela insensibilidade dos magistrados. te-duzindo pe=ntuais na prolatação de suas sentenças, quanlO pela iirisória quantia aurerida pelo profissioDal ao ioogo de"" áttluo mister.
Não obstante., cabe ressaltar, por op.xtuno, que por ocasiio
da redação final do projeto em apreço, acresceiJtoo-se que a referida correção ocorreria "a partir da data do ajlizamentifdã açi.o.11
Tal limitação, a nosso ver, obriga o magisttado a arbitrar os honorários de sucumbência tão-somente a partir do ajuizamento da
ação. impedindo-o de retroceder ao tempo do evento.

EMENDA N" 01 - CCJ

(Substitutivo)
Dê-se a seguinte redação ao § 6° acrescentado pelo projeto
ao art. 20 do C6digo de Processo Civil:
''Art.20 ··-··-··-·----·-··-··--··----····--··

··-··-······-··-··----·--·····-··-·-----·--···

§ 6° Os honorários de advogado serão corrigidos
nas mesmas bases e condições da atualização monetária
dos débitos fiscais. a partir da data do evento ou da data
do ajuizamento da ação, dependendo de ter sido cu não
atualizado o valor dado à causa. u
Sala das a.nissões, S de março de 1995.- Íris Rezende, Presidente - Bernardo Cabnll, Relatcr ..... tido Álvares - Romeu
Tuma - Edison Lobão ...:}efferoon Perez- Jooé lgnádo - Esperidfão Amim -José Bianco- Lúcio Alaintara:... Roberto Requião.

~

PARECER N'165, DE 1995
Da Combsão de Constituição, Justiça e Cidadania 50bre o Projeto de Lei da Câmara n° 117, de
1992 (n' 4.807, de 1990, na Caaa de origem), que

•converte cm Memorial da Medicina Brasileira o
Memoriai da Medicina, instalado no prédio da 1111tiga
Faaddadc de Medicina do Terreiro de Jesus, na d·
dade de Salvador, Bahia".
Relator: Senador Josapbat Marinho

Relatório
L Aprovado na Câmara dos Deputados, vem a esta Comissão. para reexame, o pn:sente projeto, que "converte em Memorial
da Medicina Bmsileim o Memorial da Medicina, instalado no pré-
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dio da antiga"Faculdade·de Medicina do Terreiro de Jesus. na cida·
de de Salvador, Babia".
2. O objetivo principal do projeto. que é a mudança de
nome da instituição, prende-se ao fato de que esta abriga farto material a respeito da medicina brasileira. "sob a forma de teses. documentos, livros, peças e objctos". O referido acervo justificaria,
no mérito, ampliar o alcance da entidade, no sentido de constib.lir
patrimõnio da própria cultura médica nacional.
3. A redação fmal oferecida pelo Relator foi aprovada unanimemente na Comissão de Coilstitulçio e Justiça e de Redaçio da
Câmara ~s Deputados.
4. E o relatório.
Dlswssão
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Celllral de MedicameniOS- CEME, desde que tenham utilidade terap&Jtica.
A iniciativa visa a permitir que a CEME aproveite o material apreendido para a fabrícaçio de medicamentos, cujo prinápiO
ativo implique o uso de substincia entorpecente. Esta previslo legal evitaria o despetdfcio de elementos essenciais ao fabrico de remédios de uso restrito, potém extremamente importantes para
atender a detetmirladas demandas específicas de tratamento.
Aprovado com emendas, o projeto oriundo da Câmara dos
Dep:~tados modifica normas já existentes, que regulam a destinação de drogas entorpecentes apreendidas.

11- Dos aspecúls Juridkos e do mérito

Do exame do articulado, verif1C8.-se que a proposiçlo em
tela dá destinação às snbstâncias tóxicas apreendidas, mediante
norma autônoma, isto ~. independente daquelas existentes no ordenamento juridico.
Sucede que a Lei n• 6.368, de 21 de outnbro de 1976, já
aborda o assunto, de vez que "dispõe sobre medidas de prevençio
criação da primeira escola de medicina brasileira.
- e tepR:ssão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpe6. Quanto à constittJcionalidade. juridicidade e tknica le- cen&es .ou que determinem dependência física oo psíquica., e dá ougislativa, opinoo a Câmam dos Deputados favoravelmente' A sua tras providt!ncias."
aprovação, depois de examinar diferentes aspectos da iniciativa.
A Chamiada Lei de Entorpecentes, em seu artigo 2°, proíbe o
7. Cabe, entretanto, observar alguns aspectos oom relaçio à cultivo e o uso "de plantas das quais possa ser extraida substincia
competência legifenmte do Congresso, especiali:nent:e quanto ao entapccente oo que detennine depen~ncia !lSica ou psíquica11•
disposto na alínea e do inciso n do § 1o do artigo 61 da ConstibJi~
Em verdade, o citado diploma legal não alude especificação Federal. Assim, ~ de iniciativa privativa do Presidente da Re~ mente à hipótese de que seria recomendável aproveitar o material
pública as leis que disponham sobre "a criaçio, estrutumçlo e atri~ ap-cendido na fabricaçio de medicamenlOs. No entanto, admite
bnições dos Minislérios e órgios da adminirullçio pdblica".
que seja realiZJida cultum de ''plantas oom fins tcoap&ticos oo cieDiifi.
oos... mediante pivia ailtorizllção das autoridades oomPet<llles ''
Par<CCl'
De fonna abrangente, portanto, é possível afirmar que exis8. Verifica-se que a altemção contida no projeto nio está, te diploma legal em vigcr regulando a matéria.. Ademais, cu~
em ~ncia, cria.Iido 6rgio novo, ou alterando a estrutura ou as lembrar que sio factíveis as pretendidas inovações no texto da próatribuições de órgão já existente. Trata-se de adequar, em razio de pria Lei D0 6.368[76. Assim sendo, a fórmula escolhida (miciativa
uma verificação de ordem fáticti. (nab.lreza dos acervos), o nome da aut&loma) para permitir o uso iildnslrial das drogas ap«<:ndidu
entidade à realidade.
não parece a mais adequada. Tecnicamente, a mencionada altera9. Dessa fom:ta, inexistindo modificaçW orginica ou estru.: ção do_ texto legal existente traria os mesmos efeitos pm.endidos,
tuml ou mesmo qualquer outra alteração que afete as atribuições sem o inconveniente de se adicionar outro diploma ao ordenamen·
específicas do aludido Memorial. escapa o projeto ao crivo das hi- lo juridico para disciplinar matma já abordada em texto de lei.
póteses eiUlnciadas na referida norma da Lei Magna.
Segundo os elementos om ventilados, ressalte-se que o art.
10. Diante do acima exposto, o pnecer~ pela aprovação do 40 da Lei n• 6.368n6 faculta A autoridade decidir, uma vez transipresente projeto de lei.
tada em julgado sentença judicia~ o destino da droga apreendida.
Sala das Comissões, S de abril de 1995. - Iris Rezeode, Prevê o citado artigo, ainda, que dada a quantidade da snbst4ncia
Presidente - Josaphat Marinho, Relatcr- Romeu Tuma - José apeendida, ou no caso de plantações, ''a autoridade policial recoIgâcio Ferreira- Bernardo Cabral- Esperklião Amin- Arlin- lherá quantidade suficiente para exame- pericial destruindo o resdo Porto- Rooaldo Cunha Lima -José. Fogaça- Ademir An- tante, de tudo lavrando auto cin:unstanciado." Como se vê, a norma legal em vigor regula a matéria, o que implica reconhecer a
drade- Lúcio Alcântara- Ramez Tebet.
proced&cia de se efetnar altemção no proprio texto da Lei de En·
PARECER N°166, DE 1995
lótpecentes.
Com efeli.o. a exi~ncia da nOima acima referida, indica a
Da Comissiio de CoDStltulçio, Jusllça e Cidadania, sobn: o Projdo de Lei da Câmara a• 47, de 1993 necessidade de que se faça a compatibil.i2açlo dos termos do pro(a0 2.522-B, de 191111, na c..., de orig<m), que dispõe- jeto com o texto da· aludida lei, posto que seu art. 40 det.ermin&,
ca:lfotm.e mencionado, a simples incinemç.io das substlnciu
bre a d<s1iDação de enlorp<eelllel opreeocidoo. '·
ap«<:ndidas. Assim, essa concepção distinta do destino das drogas
Relator: Senador Romeu Toma
impõe que se realize a integraçio das alterações contidas ao projeto com u DOilDAS legais existentes.
I-Rdat6rio
Outro ponto a considerar ~ o que se refere ao ·alcance o naVem ao exame da Comissão de ComtÍbliçlo, Justiça e Ci- tuxeza das altenções propostas. De fato, as proposições detalhadas
dadania o Projeto de Lei da Chmm n• 47, de 1993, (n• 2522-B, no projeto cont&:l elementos procedimentais orgAnico-adminiiD~
de 1989, na Cimara dos Deputados), que "dispõe sobre a destina· ti vos, matéria típica da resp:msabilidade e iniciativa do Poder Exeçio de entorpecentes apreendidos.''
cutivo. Diz a Coostituiçi.o Federal de 1988, em termos da iniciatiA referida proposição tem por objelivo permitir que as dro- va das leis complementares e otdinárias, que compete privativagas entorpecentes ou psicotrópicas apreendidas sejam destinadas à
mente ao Presidente da República as leis que disponham sobre a
S. A importância bist6rica e cultural da entidade em apreço
é incóntestável. Origina-se no sécUlo passado (1808), e efetivoo·..
quando da l.fanSferência do trono portuguSs para o Bmsil. Du:nmt.e
a curta p6rman~ncia de D. Jo~ VI na Bahia, dois atos de relevância foram assinados: a abertura dos portos às nações amigas e a
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criação, estrururação e atn"buições dos Ministêriós e órgãos da adw
miniitr.lçãO pública'' (art. 61; § 1°, inc. [[,alínea t).
Realmente. defmfr Cin lei o órgão destinatário_ das substâncias ilegai~ apreendidas extrapola o nível de detalba~to da lei
ordinária. E quanto à matéria. pois, norma típica da alçada do Exe-cuth•o, haja. vista o forte conteúdo administ:raúV<:fque as disposiçõ-

es do projeto apresentam. Corli(,- argUmento adicion81, registre-se
que a guarda para o uso industrial das drogas pode implicar a necessidade de estrutura especial, de vez que, nos termos do art. 1°
do projeto, as drogas apreendidas seriam, desde que houvesse utilidade para fins teiapêuticos, eiJ.tregues à Cerne. ExiSte, neSte caso,
a presunção de que o órgão em tela constituiria a ilielhor altemativa para annazenar e processar esse tipo de substAncia. Talvez, na
atualidade. realmente o seja. Todavia. os tmnos da lei não devem oferecer ammas de natureza administrativa em assuntO da iriidiciooal
compêtência do Executivo, oomo pm:ce ser a questio CODSiderada.
. Finalmente, cumpre registrar que o exame da Constituciona-
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Sala das Comissões. 5 de abril de 1995. - !ris Rezende.
Presidente - Romeu Tunla, Relator - José lgnácio Ferreira Jefferson Peres- Bernardo Cabral- Roberto Requião- Edi~
son Lobão - Elcio Alvares - Lúcio Alcântara - Esperidião
Amin - José Bianoo - Ronaldo Cunha Lima.
PARECER N°167, DE 1995
Da Comissão de Coostltulçio, Justiça e Cida·
dauia,. sobre o Projeto de Lei da Cimara o 0 84, de
1993 (n° 2A9S..B de 1992, na Cimara dos Deputados),. que "altera a redação do art. 50 da Lá n° 6.015,
de 13 de dezeaihro de 1973, qUe "dispõe sobre os registras púbUcos. e dá outras providências".

Relator: Senador Ronaldo Cunba Lima
Vem ao ex:ame da Comissão de Constiruiçio,- Justiça e Cidadania o Projeto de Lei 0° 84, de 1993, que ''al~ a redação do
art 50 da Lei n•6.015 de 31 de dezembro de 1973. que dispõe solidade, juiidicidade e regimentalidade não indicaram a existência . bre os registros públicos e dá outras provjd~ncias."
de vício iõ.lransponível que pudesse macular, em defmitivo,- a liúO_ referido projeto, da iniciativa do nobre Dep.1tado Waldir
ciatiVa em apt"eÇo:-Guerra. visa fundamentalmCnte, peilnitir·que o- regístró-de nascimento seja efetuado, tamMm oode os pais tem seu domicílio.
Conclusão
Atualmente. essa hipótese nio ~prevista na aludida lei, haja
Diante -dos elementos fálicos e juiídicos trazidos anteriorvista os termOs do caput de seu art. 50, que assim dispõe:
mente à colação, opinamos favoravelmente à aprovação do Projeto
"Art. 50 Todo nascimento que ocotrer no territóde Lei da Câmara n• 47, de 1993 (n• 2.522-B, de 1989, na Cânwa
rio nacional deverá ser dado a registro (VETADO), no
dos Deputados), observado, no entanto, o seguinte substitutivo:
lugar em que tiver ocorrido o parto (VET AOO), dentro
EMENDA N•1-CCJ
do prazo de 15 (quinze) dias, ampliando-se até 3 (três)
Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n°
meses para os lugares distantes mais de 30 (trinta) quilómetros da sede do cartório."
:
47, de 1993, que altera o art.. 40 da Lei D 0 6.368, de 21
de outubro de 1976, que "dispõe sobre medidas de
Como se vê, o texto reproduzido estabelece que o registro
prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido
de nascim~to deverá ser feito olrigatoriameote no lugar que tiver
de substâncias entorpecentes ou que determinem deOCOirido o parto. Inova o projeto ao admitir qUe além da hipótese
pendência tisica ou piquica, e dá outras providências".
já ·prevista rui lei, seja o tegistro realizado. também no lugar da
O Congresso Nacional decreta:
residência dos pais", facilitando. elestarde, rumprimento dessa obArt. 1• O art. 40' da Lei n• 6368, de 21 de outulm:> de 1976, rigação_ de nattlreza _civil.
passa a vigorar com a seguinr.e redação:
De acordo com argumento inscrito na justificação do autor,
tal alternativa beneficia o cidadão e o próprio cumprimento da exi"Art. 40. O ótgió que for detentor de substâncias
entorpecentes ou que determinem dependência tisica ou gência legal para que seja efetuado o registro civil do nascimento
ocorrido.
psi Quica manterá registro -iiuali.mdõ dessas substâncias.
Em essência, admite-se que os pais. não raro, se deslocam
§ 1• O órgão competente dO Ministério da Saúde
ou congênere estadual será informado da apreensão de para outras cidades em busca de assistência médica para realizasubstâncias entotpec.entes ou que detenninem depend&.- ção do parto. Após retomarem à cidade onde reside é que vem à
cia física ou psíquica, que possuam propriedades tera- mente a obrigação de registrar a criança.. como esses deslocamenpêuticas. cabendo-lhes decidir r.obre o seu aproveita- tos são, muitas vezes, custosos tanto do ponto de vista fman<:eiro
_ como, também no que tange à disponibilidade de meios de transmento industrial ou farmacêutico:
§ Quarido se tralar de plamação ou quantidade porte. a solução aventada contrilui decisivãinente para facilitar a
que tome difícil o transporte ou a apreensãÕ dã substân- realizaçáo do registro dvil.
Considerando, fmalment.e, que não foram detectados vícios
cia na sua totalidade, a autoridade policial recolherá
quantidade suftci.ente para eXame perfcial., dest:thindo o quanto à constitucionalidade, juridicidade e regimentalídade do
projeto. opinamos favoravelmente à aprovação da iniciativa, na
restante, de tudo lavrando auto circunstanciado.
forina em que foi acolhida pela Câmara dos Depulados.
§ 3° As substâncias apreendidas seri.o:
.
Sala das Sessões, 5 de abril de 1995. - Presidente- !ris ReI - encaminhadas ao órgão competente para uso
zeude
-Relator - Ronaldo Cunba Lima - Ramez Tebet- Jef.
industrial ou farmacêutico. desde que possuam utilidade
fenon Peres- José lgaóclo Ferreira- Remordo Cabral- Lúterapêutica;
rr - destruídas pela auiOridade policial. após lau- cio Alcântra- Josaphat Marinho - Esperidião Amim - Arllndo pericial definitivo, com a presença daS autoridades do Porto- Rooaldo Cuoha Lima- Ademir Andrade.
judiciais, sanitáias e do Ministério Público, quando clasPARECER N°168, DE 1995
sificadas ilegais em listagem dos 6rgãos competentes na.
Da
Comissão de Coostitulçio, Justiça e Cidacionais e iritemacionais."
dania, ao Projeto de Lei da Cimara n• 56, de 1994
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
(n° 2A8~ na Casa de origem), que "Altera a reda.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrá:ri_o. _
__ção dos arts. 9'1' e 14 da Lei n° 6A50, de 14 de outubro

z·
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de 1977, que dispõe sobre a Organização Básica da
Poücia Militar do Distrito Federal".

Relator: Seuador Romeu Tum:a:
Vem a esta Comissão, pam exame, o Projeto de Lei da Câmara n• 56. de 1994 (n° 2.482-D, de 1982, na Casa de origem), de
iniciativ:úlo Executivo,-que "Altera a redaçil.o dos arts. ~e 14 da
Lei n•6.450, de 14 oulllbro de 1977, que dispõe sobre a Organização Básica da Policia Militar do Distrito Federal".
A iniciativa, qUe-não rocebeu emendas no prazo regimental,
pretende criar, no Comahdo Geral da Polícia Militar do Distrito
Federal, o Comando de: Policiamento corilo escalão intermediário
do Sist=a de Comando da PMDF. Tem como fma.lidade, tam·
bém, sepa=. na função direçio geral do Estado-Maior (EM). as
atividades logística e estatística das de planejamento administrativo e orçamentária., para isSo criaDdo a 6• Seção dO~ EM (PW6).·
que ciia como atribuições essas duas últimas atividades.
. A proposição não contraria disposifivoS ámslltucionais oo

infra.consütuCiOnais.
QuantO- ao mérito, é oportuna, pOrque visa;-dentro de uma
abordagem sistêmica.. a mcionalizar a estxutura organizaciOnal do
Comando Geral da PMDF, adequando-a a estruturas já experimen~
tadas, com sucesso, nas Forças An:nadas.
Essa estrub.naçio permite respostas ope-racíõil.ais mais ágeis, conCentrando seu planejamento e execução e racionaliza as
atividades de direçio geral do Estad<> Maior.
Pelo exposto, opinamos favoravelmente à. aprovação do
Projeto de Lei da Climala n• 56, de 1994.
Sala da Comissão, 5 de abril de 1995. -Íris Rczende, Pre-

sidente Romeu Tuma, Relator- Espcridião Amin- Ademir An·
drade JefFerson Peres - Ronaldo Cunha Lima - José lgnácio
Ferreira - Bernardo Cabral- Arlindo Porto - Josapbat Marinho- José Fogaça- Ramcz Tcbet- Lúdo Alcântara.
PARECER N"169, DE 1995

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida·
dania sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 79, de
1994 (n° 2.114·8, de 1991, na Casa de origem) que
"dispõe sobre a assistênda do advogado no inquérito
policiaL 11

Relator: Sen~dor Josaphat Marinho

'

Relatório

1. Aprovado na Câmam dos Deputados. vem a esta Comissão, para reexame, o presente projeto, que objetiva tomar obriga~
ria a presença de advogado em qualquer fase do inquérito policial
em que se fizer neCessária a presença do in4iciado ou testemunha.
2. Prctendct a proposta, de autoria do Deputado H~lio Bicudo, atn"buir ao Estado a responsabilidade de l""''l""Cf tal assistência,
no caso de o acusado nio p:xlerwstearadespesa. oom. advogado.
3. Embora reconhecendo que o inquérito policial nio se
fundamenta no IJrincípio do contradit6rio, justif'J.Ca a iniciativa
com o propósito <!f: evitar abusos, "que não :rau.s vezes. violam a
Constiruição Federal, em especial, o seu artigo 5°, incisos XLL

XLIT. XLm, XLIX e LVL"
4. É o que cabe ressaltar no ~latório.
Discussio

5. Contempla a atual Carta Magna. entie os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, a proteçio e re&peito quanto à integridade fisica e moral do individuo preso (art. 5°, inc. XLIX). O
indiciado, sujeito à investigaçãO, é o-pretcnSo-ãiltordó fato típico.
6. Canteteriza-se o -inquérito policial como instrução provisória, segU:ndo o Código de Processo Penal, "prel.imiDar ou prepa-
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ratória da ação penal". Nele se colhem elementos_ difíceis de se ob-

ter na instrução judiciária. Não se trata de processo, mas de procedimento administrativo. destinado, na linguagem do art. 4° do referido código, a levantar dados sobre a in.fração penal e a autoria.

Parecer

7. Visa. pottanto, a presente proposição garantir, "em qualquer fase do inquérito policial em que se fizer necessária a presença do indiciado ou de testemunha", que o referido ato 11não poderá
ocorrer sem a presença de advogado, ao qual cumpre assisti-los,
rubricando as peças escritas oo datilografadas".
8. Segundo o autor, o ônus desta garantia é imposto ao Estado. Sobre a matéria.
decidido o Pretória Excelso (RECR
!36.239/SP. 1• Turma. Decisão unânime, em 7-4-92 - Relator.
Ministro Celso de Melo) que:

tem

Recurso extraordinário - Matéria criminal- interrogatório policial sem a presença do defensor - ilicitude
--~----da l={OVa- inOC01'1"&.cia- natureza do inquérito policíal
- disciplina da prova - aplicação retroativa da CF/88 inviabilidade - inC>COl'tência de lesão à otdem constitucional (CF/88, art. so. XL, LVl e LXm e art. 133)- recurso extraordinário não conhecido.
Policial. O dever de nomear defensor técnico ao
indiciado, especiã.lmentc quando da realização de seu intermgat6rio na fase inquisitiva do procedimento de investigaçio: A Lei Fundamental da República simples-

mente assegurou ao Indiciado a possibilidade de fa·
zer..se assistir, especialmente quando preso, por defensor técnico. A Constituição não determjnou, em COO·
soqüência, que a autoridade policial providenciasse assistência proflssional. ministrada por advogado legalmente habilitado, ao indiciado preso. (Grifo nosso.)

9. Pelo exposto, e em consonância com a decisão da Corte
Súprema, intérprete ináxirrio da Constituição Federal, somos pela
rejeição do presente projeto.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1995. - Íris Rezende,
Presidente - Josaphat Marinho, Relator- Jefferson Peres - Es-

peridião Aoúm - Ademir Andrade - Lúcio Alcântara -Romeu
Tuma- José lgnádo - Bernardo Cabral- Arlindo Porto- Ro·
naldo Cunha Lima-José Fogaça -RamezTebet.
PARECER N°170, DE 1995

Da Comissão de ConstituiçãO, Justiça c Cidaw
dania, ao Projeto de Lei da Câmara n° 10, de 1995
(n° 1.264·D de 1991, na Casa, de origem), que "Auto·
riza a reversão ao Munlcíplo de Aragarças, Estado
de Goiás, do terreno que meodona 11 •
Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima
O presente projeto, criundo do Poder Executivo, foi enviado ao Congn::sso Nacional sob a Mensagem D0 296, de 20 de junho
de 1991, e tem por objetivo autorizar a reversão, ao Estado de
Goiás, "de um terreno com a área de 2305.345.33 m2 (dois milhões, trezentos e cinco mil. tre:rentos e quarenta e cinco metros quachados e trinta e tt€s decímetros quadrados), desmembrado da Fazenda: ''Areias'', situado DO Município de Aragarças, naquele Estado". Tal im6vel fôta doado à União Federal através da Lei Estadual D0 7.931, de 1975, e conforme contrato de doação de 21-2-78,
lavrado em 1978.
Na Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem. o
então Ministro da Economia, Fazenda e Planeja.mento, Marcilio
Marques Morei.J::a, argumenta que a referida área nunca foi utilizada para o flDl a que se destinava - a construção de um aeródromo
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do Ministério da Aeronáutica. Assim. n Governo de Goiás mani-

festcu-se no sentido de que o imóvel fosse revertido ao pa.trimônio
estadual, para a realização de um empreendimento de interesse local. Após estudos :realizados e em decorréncia da desnecessidade
do ten:eno. o Departamento de Património da União e a Secretaria
da Fazenda Nacional manifeslal'alll-se favoravelmente à pretendida reversio, que deverá ser autorizada por lei fedetaL
A iniCiaiiVa tocebeu aprova.çio da Câmara dos Deputados e,
em 27-1-95, foi enviada ao Senado Federal.
O projeto oão apresenta óbices de oatureza constitucional e
juridica, e., quanto ao mérito. opinamos por sua COJiveniência e
oportunidade, já claramente demonstiada.s na exposiçio de motivos. Nio há.; portaDto, impodimeuto para sua regular tramitaçio.
Sala das Comissões, 5 de abril de 1995.- Íris Rczende,
Presidente - Ronaldo Cunha Lima, Relator - Romeu Tuma Esperidlão Amln - Jooé Ignáclo Fem:lra - Arlindo Porto Ademlr Andrade - Lúdo Akanlara - Bernardo Cabral- Jooé

FogaÇa -JOsapbat Marinho- Ramez Tebet.
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b) aos servidores do Poder Legislativo, do Poder
do Tribuilal de Contas da !Jruão;
c) no que couber, aos servidores do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, bem como às pessoas
sem vínculo com o serviço público. designados pelo
Presidente da República.
J~diciáno c

--··---··--·----··---··--·-··---..·--·-."

Salvo melhor juizo, pelo texto do citado artigo. a lei em
foco alcança. também, os servidores <la Administnlção Direta. que
foram excluídos, em razão de ter sido aprovado destaque no âmbito da Câmara dos Depltados. Realmente., a nosso ver. _o texto do
art.. 1° da lei é meramente indicativo da fmalidade da ncmna. É,
pois, o § 2° que defme o alcance de seus termos e, ipso racto, deve
incluir a Administração Federal Direta.
Quanto aos demais aspectos, cumpre mencionar que a iniciativa é correta e está conforme às exigências do direito. haja vista não ter sido detectado víçio quanto à consticionalidade, juridicidade ou ~gimental.idade do projeto.

PARECERN' 171,DE 1995

IH -Conclusão

Da Co:rnisslo de Constituição, Justiça e Cidadania. sobre o
Projeto de Lei da Câmam n' 13, de 1993 (n' 6.579, de 19J!S, na
Casa de origem), que "Altera dispositivos da Lei D 13 5.809. de 10
de outubro de 1972, que ''dispõe sobre a :rerribuição e direitos do
pessoal ~iyil e militar_ em_ serviço da União no exterior, e dá outras
providências".
Relator: Senador Romeu Toma

Diante dos fatos e argumentos expedidos, opinamos favora.velmente à aprovação do projetó, observada., no encanto, a seguin-

I - Rclat6rlo
Encontta-se sob exame da ComissãO- de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei da Câmani n' 13, de I 993 (n'
6.579, de 1985, na Câmara dos Deputados), que "Altera dispositivos da Lei n° 5.809, de 10 de oob.lbro de 1972, que dispõe sobre a
retril:uição e direitos do pessoal civil e m.ililar em seiViço da União
e no exterior. e di outms providências".
O referido projeto é originário do Executivo Federal, a
quem compete, nos termos do art. 61 da Constituição Federal, a
iniciati(a sObre a matéria.
A fundamentação do projeto em tela -deriva do fatO de que a
Lei n°
não contempla o caso dos servidores das emptesas
públicas e das sociedades de economia_ mista. que ptestam serviço
no exterior. Tal fato enseja distorção remuneratória, prejuiicando,
injuslamente, os seiVidotes de empresas estatais que atuam em
proveito do País, fora de suas fronteiras.
O projeto fOi aprovado oa Câmar.a. com modificações, tendo
sido suprimida do texto a expressão ".;.:-da-kdministração Federal
Direta, regidos pela legislação uabálliista'\ na alínea a do§ :20 do
art.. 1°, a qual já fora· alterada, por emenda. no âmbito da Comissão
de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

s.goom

II -Dos Aspectos Juridloos e do Mérito
A Lei n° S.&r::~;n2 disciplina, de forma abrangente, direitos
dos servidores públicos, em serviço da União. no exterior.
Diz o art. 1° da citada lei, verbís:
"Art. 1° Esta Lei regula a rettiOOição no exterior e dispõe
sobre outros direitos dos funcionários pu.Olicos e dos militares. em
seiViço da União, no exterior. ·
§ 1° Para os efeitos destà Lei, considera-se servidor público
o funcíonário ou empregado público e o militar.
§ 2° O disposto nesta Lei se aplica:
a) aos seiVidores da AdmiriíSiiã.ção Federal Oirepela legislação trabalhista. da Administração Federallndireta c das Fundações sob supctVÍsão mirlisrena~
ta, regidos

te emenda:
EMENDAN'Ol-CCJ
Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte red.ação:
0

"Art.l
· - · ·___
-.. - · -,- ·_
···
- - -_
· - -_· · - - · - · · - § 1' ..... ,,,
_
,,,· _
§ 2° O disposto nesta Lei se aplica;
a) aos servidores da Administração Federal Direta
e Indireta. inclusive aos das fundações públicas, bem
como aos de quaisquer empresas Sob controle direto ou
indireto da União."
Sala das Comissões, S de abril de 1995.- Íris Rezende.
Presidente - Romeu TuO,.a. Relator - Franc:eUno Pereira - Esperidião Amin- Lúcio fl!Jcâutara- Jáder Barbalho - Ademir
Andrad~- Josapbat Marinho- Arlindo Porto- Bernardo Ca·
bral- José lgnácio Ferreira- Ramez. Tebet.

PARECERN' 172,DE 1995
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nadonal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n"

l4, de 1993 (n° 230192, na Câmara dos DeputadOs),
que "Aprova o texto da Convenção Jnterameriama
sobre Conftitos de Leis em Matéria de Sociedades
Mercantis, concluída em Montevidéu, em 8 de maio
de 1979".

Relator: Senador Geraldo Mdo
Vem à apreciação desta Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, o projeto de d~to legislativo que "Aprova o
texto da COnvenção lnteramericana sobre Conflitos de Leis em
Matéria de Sociedades Mercantis, concluída em Montevidéu. em 8
de maio de l979".
A Convenção optou pela aplicação da Lei do Estado onde
tenham sido constiblídas essas sociedades, como regra para resolver a multiplicidade de questões que envolve a escolha, entre Estac:los diferentes, de nonna que regule a existência, a capacidade. o
funcionamento e dissolução das sociedades mexcantis.
Na assinatura do instrumento de Convenção aqui referido, o
Bias~iffOi representado pelO Professor Haroldo Teixeira Valladão.
reconheci..!a autoridade em matéria de direito internacional privado e que, curiosamente, defendia uma posição parciabnente distinla da que foi adotada, sustentando ·que deveria prevalecer a lei a
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É o Relatório.
que se houvesse sulxm:iinado a criação da pessoa jurldica, gue poderia distinguir-se da lei do lugar da constíb.tiçãó da sociedade,
Vow
posto que não era impossível a constituição de pessoa juriQica em
um lugar segundo a lei de outro.
No momenlo em que se estabelece uma tendSncia mundial
A posição do Professor Haroldo Valladão, como assinala o de integração entre países, manifestando-se em nossa região atraentão C:Janceler Celso Lafer em sua Exposição de Motivos ao Pre- vés do MERCOSUL, a Convenção de que trata o presente proces-sidente da República datada de 27 de agosto de 1992, era compatiso será um instrumento a mais de simplificaÇão operaciooal e de
vel com a do Instituto de Direito Internacional, constante da Resofacilitação legal dessa integração.
lução de Varsóvia de 1967. que, por sua vez, já fora adOtada em
O voto é, portan1o, pela aprovação, nos termos propostos,
Montevidéu. no Tratado de Direito CiVil Intemacional de 1889, e - do Projeto -de Decreto LegiilatíVo que "Aprova o texto da ConveÍJ.no Código Bustamante. estando incotpemUia à legislação e ;\ juris- çW lnleramericana sobre Comlitos de Leis em Matéria de Sociedades
prudência de vários países. Ainda na opiniio do Professor V alla- Men:antis, oooclnlda em Moorevidéu, em 8 de maio de 1979''.
dão essa mesma regra está -implícita no artigo 11 da Lei brasileira
Sala das Comissões, 6. de abril de 1995. - Aowolo Carlos
de Introdução ao Código Civil.
Magalhães. ~sidente - Geraldo Melo, Relator - Pedro Plva &tretanto, na Convenção, prevaleceu a proposta da Comis- Romeu Toma - Bernardo Cabral- Joel de HoDanda - Flaviasão Jurídica Inceramericana. Firmando a Convenção sem n:setvas, no MelO....,; Pedro Simon - Hugo Napoleão - Benedita da Silva o Brasil acatou inteiramente essa proposta, o que - recom::ndo-se Ca.slldo Maldaoer- Sebastião Rocha.
aqui,.'IDa.is uina Vez. à Exposição de Motivos do Ministro das RelaPARECERN"173,DE 1995
ções Exteriores já. citada - está "em total b8l'Dl01lia com o disposto
explicitamente no dispositivo acima referido da Lei de Introdução
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
ao Código Civil, não havendo portanto inovação em face da lei ci·
Naciona~ sobre o Pojeto de Dea-eto Legislativo D 0 28,
vil interna bnsileira, nem da lei comercial (Código Comercial. ar·
de 1993 (n° 167-B, de 1993, na Câmara dos Deputatigos 399 e 302)".
_
dos), que "Aprova o texto do Acordo de Cooperação
Em relação ao direito convendooat assinala ainda o Cbace-para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Inler que a inovação, para o Brasil, diz respeito apenas ao Código Busdevido e Combate à Produção e
Tráfko Dícitos de
tamante.ji que não somos parte do Tratado de Montevidéu de 1889.
Entorpecentes e Substindas Psicotrópicas e seus
Outro aspecto, além dessa defmição da norma jurídica gePercursos e Produtos Qu._imico_$ huedJ.tos, celebrado
ral, é o do reconhecimento ex tratenitorial da pessoa jlliÍdica, tenentre a República Federativa do Brasil e o Governo
do-se convencionado:
da República Oriental do Urnguai, em. Brasília, em
a) será reconhecida pelos Estados signatários a pesssoa jurí16 de setembro de 1991."
dica estrangeira constituída segundo a lei do lugar da constin.lição,
Relator
: SeuBdor Romeu Tuma
limintando-se os seus direitos, entretanto, àqueles concedidos pelo
Estado do reconhecimento is pessoas juridicas constib.lídas cm seu
Relatório
próprio tenil6rio;---- ---0~~----:-:::-b) o reconhecim~nto de pleno direito não exclui a faculdade
Esta Comissão é chamada a opinar Sobre o Projeto de Dedo Estado do reconhC.cimeoto de exigir comprovação dessa con- creto Legislativo n° 28, de 1993, que "Aprova o texto do Acordo
fonnidade da pessoa juridica com a legislação do lugar onde foi de Cooperação para a redução da Demanda, Prevenção do Uso Inconstituída.
devido e Combate à Pro:lução e ao Tráfico Dícitos de EntorpecenA terceira questão regulada pela Convenção diz respeito ao tes e SU:bstâ.ocias Psic0trópic3S setis Percursores e Prtxlutos Quífuncionamento ex.tratenitorial da sociedade mercantil. optando-se:
micos Imediatos, celebrado entre o Govemo da República Federaa) pelo princípio i.dotado em quase todo mundo segundo o tiva do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai, em
qual é necessária a ptévla- eXpressa ·autorização do Estado do re- Brasília, em 16 de setembro de 1991."
conhecimento;
COnsoante o diSpOstO no art. 49, inciso I, da Constituição
b) pela subordinação da• sociedade reconhecida às leis e tri- Fedeml., o Presidente da RepJblica submete à apreciação do Conbunais do Estado do reconhecimento.
gresso Nacional o texto do ato :ip.temaciõnal em epígrafe.
Fmalmente, como de praxe, é reservado aos Estados signaO diploma legal em apreço foi aprovado pela Câmara dos
tários o direito de decidirem soberanamente que a ·Jei declarada Dep.Jtados em 11 de agosto de 1993. tendo, naquela Casa, passado
aplicável pela Convenção não seja aplicada no letrit6rio daqueles que pelo crivo das Comissões de Rela~ Exteriõres. Seguridade Soa considerarem manifestamente contrária à respectiva Oldem pública.
cial e Família, e Constituição, Justiça e Reclaç.ão.
Celebrada, como foi dito acima, em maio de 1979, a Con~
Segundo Exposição de Motivos do Ministério das Relações
venção sob anâlise foi assinada por mais dezessete paíSC$, tendo Exteriores, encaminhada R esta Casa, os Governos do Brasil e da
sido ratificada - até a data da E:~C.posição de Motivos do Chanceler República Oriental do Uruguai convieram, ao ftiDlM o referido
ao Presidenle da República - por cinco deles, e tendo entrndo em Acordo, em estabelecer instrumentos para a coopemção múhla
vigor em 14 de junho de 1980.
·
quanto ã redução da demanda, prevenção, e combate à produção e
O nosso Pais, portanto, já dei:~C.OU decorrerem praticamente ao t.Iáfico ilícitos de entorpecentes e Substâncias psicotrópicas e
16 anos desde a data em que firmou e 15 anos desde a entrada em seus prea1rsores e produtos químicos imediatos. Tais instrumentos
vigor de uma convenção cujos benefícios não interessam somente _consistem, entre ou~. na troca de informação policial e judicial
a sociedades mercantis constituídas oos demais pafsêS "signatários sObte prod.utcxes, processadores, traficaDtes de erltorpec.eDtes e
e que desejem ser reconhecidas no Brasil, mas também a ~mpresas psicotrópicos e participantes de- delitoS cOOeX.os-; estratégias- Coor~
brasileiras interessadas no reconhecimento desses outros países.
denadas pam a educação, o atendimento e a prevençio do uso inO Projeto de Decreto Legislativo já foi apreciado e aprova- devido de drogas, bem como a reabilitação do fáimaco-dependente
~do pelas Comissões pxóprias da Câmara dos Deputados, tendo sido e o combate à produção e ao tráfico de entapecentes; cooperaçio
encaminhado ao Senado Federal no dia 8 de julho de 1993.técnica e científica; Intercâmbio de funcionários de seus órgãos
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competentes para o estudo das técnicas espeCializadas utilizadas
em cada país.
O Artigo ID dispõe que as Partes. respeitados os seus orde~
namentos jurldicos, procurarão harmonizar os criteiíoS_ c·-py~i·
mentos concernentes à extradição de indiciados e coD.dCriados por
tráfico--ilícito de drogas.! qualificação da reincidência e ao confisco de bens.
Parecer
No momento em que o Brasil e Uruguai unem-se em um esquema de integração económica da envergadura do Metcosul,
nada mais natural do que buscarem. os sócios deste projeto integracionista. ~stabelocer mecanismos de cooperaçio mútna também
para o combate ao tráfico e produçio de entorpecentes e substincias psicotrópicas, que· representam uma grave· ameaça à saúde e
ao bem-estar de seus povos. Trata-se também, sem sombra de dóvida, !ie u~ questão capaz de afetar as próprias estruturas políticas, econômicas, sociais e culturais dos dois países.
O presente Acordo é um instrumento que toca em uma
questão de suma importAncia para a estabilidade da sub-regiio, e
deveria ser estendido, à luz do Tratado de Assunção, a todo o es. paço compmmdido na união aduaneira instalada em 31 de dczembro próximo passado.
.
. ..
.
Em face do exposto, votamo5 pela aprovação do texto do
Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda, Prevenção
do Uso Indevido c Combate à Produção e aoTráfico llicitos de Entorpecentcs c SubstAncias Psicottópicas c seus Prealrsores e Produtos QuímiCos-TinCdiatos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o GovemQ da República Oriental do
Uruguai. em Brasília, em 16 de setembro de 1991. nos termos do
Projeto de Decreto Legislativo em tela.
Sala da ComiSsão: 6 de abril de f995. -Antonio Carlos
MagalhãeS., Presidente - Romeu Tuma, RelatOr- Pedro Piva
- Geraldo Melo - Bernardo Cabral - Jocl de HoDanda Flaviano Melo- Pedro Simon- Hugo Napoleão- Benedita
da Silva- Casildo Maldaner- Sebastião Rocha_

pARECER N'l74, DE 1995
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nadonal, sobre o PDL D 0 29193 (D 0 216-8192, na Casa
de Origem), que "aprova os textos da CoDvc:Dção lnternadoual para a Prevenção da Poluição por Navios, de 1973, de seu Protocolo de 1978, de suas Eme....
das de 1984 e de seus Ancws Opcionais III. IV e V".
Relator: Senador Nabor JúDior
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Londres, em 17 de fevereiro de 1978, mas não assinado pelo Brasil. As Emendas de 1984 foram acordadas naquele ano, no foro da
Organizaçio Maritima Internacional".
Os diplomas internacionais que cohstiblem a MARPOL
73n8 slo, na verdade, a ampliação atualizada da Co9Venção Internacional para a Prevenção da Poluição do Mar por Oleo, de 1954,
e suas Emendas de 1962 e 1969:
- A Convenção de 1973 tem por escopo a minirilii'ação da
descarga acidental de poluentes no mar e a completa elimmação da
poluição intencional por óleo e outras substâncias nocivas;
-o protocolo de 1978 dispõe sobre o emprego de tanques
de lastro segregado, tanques de lastro limpo e sistema de lavagem
com óleo cru;
- As Emendas de 1984 são atua:liza.ções do Anexo do Prctocolo de 1978 referentes às regras para á pn:.vc:nçio da pohliçio por óleo;
- os Anexos OpcionaiS m, N e V tratam, respectivamente,
do transporte por mar de substâncias nocivas embaladas, da poluição por esgoto e do lix-o proveniente de navios.
O Congresso Nacional aprovoo, pelo Decreto Legislativo D0
4 (p.lblicado no Diário 00-COugreMO Nacional em 12 de nevembro de _1987), apenas a Convenç:io de 1973, que não oontinh:,. os
textos do Protocolo de 1978 c do Anexo n.
.
Eis porque, segundo o Ministério das Relações Exteriores,
-"toma-se necessária a retificaçio do texto publicado pelo Congresso. por meio de nova mensagem do Executivo, que inclua as atualizações das Emendas de 1984". O mesmo órgão- informa. igualmente, que a retificaçio do texto da MARPOL 73n8 está em consoni.ncia com os· estudos e as sugestões apresentadas pelo Grupo
de Tmbalbo Intenninisterial., criado pelo Decn::to n° -99.348190,
para avaliar a legislação cm vigor em matéria de poluição hídrica
causada pelo detrame de 61eo e substâncias nocivas.
O Secretário do Meio Ambiente. por meío do Aviso SEMAN'-PR/090191, de 11 de outubro. soliCitou providências pua a
pronmlgaçio da MARPOL 73n8 e a adesão a seus Anex-os Opcionais llL IV e V, tendo em vista a realização. entre n6s, da Confetincia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e DesenvolvimeDia (Rio-92).
Na Câmara dos Deputados tiveram aprovação os textos da
MARPOL 73n8 em todas as comissões em que foram apreciados.
a saber. Comissão de Relações Exteriores, ComisSão de Viação e
Transporte. Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente
e Minorias e Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
A leitura dos documentos, cn sob nossa análise. revela que
se trata de matéria de aha tecnicidade e amplo detalhamento, cmhora a~enta.da de modo didático e com def'miç:ão de alguns de
seus termos.
T ódas as prescrições constitucionais. legais e regimentais
aplicáveis à espécie foram rigorosamente seguidas e a OXW.ssão,
dcstarte, se vê em condições de sobre a mesma dar seu Parecer
cooclusivo.
É o Relatório.

I -Relatório
Vem ao exame da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. dentro de sua competência regimental, 0 PDL n°
29/93, que "aprova os textos da Convenção Internacional para a
Prevenção da Poluição por Navios, de 1973, de seu Protocolo de
1978, de suas Emendas de 1984- e de seus Anexos Opcionais TIL II-PARECER
IV e V", oriundo do Poder Executivo, na fonna da Mensagem n°
195/92, acompanhada. como manda a praxe da elaboração legislativa. da Exposição de Motivos elaborada pelo Ministério das RelaA preservação dos = o s e da boo qualidade dos mares é
hoje uma questão primordial, ua consciência de todos os povos e
ções Exteriores.
Esclarece a referida Exposição de Motivos do Ministério na luta pelO aprimoramento da qualidade de vida no Planeta. E os
das Relações ExteriOres que "o primeiro desses textos", que cons- presentes Acordos, já antigos e talve~ até mCsmó, superados pelas
tib.lem um s6 documento, conhecido pela sigla MARPOL 73n8, ameças potencialmente maiores dos ú1tiiilClS anos, se mostram in"foi concluido em. Iondres, em 2 de novembro de 1973, durante a dispensáveis pam, particulannente, proteger-se o vasto litoral do
Conferência Diplomática sobre Poluição Marinha, patrocinada Brasil c o nosso futuro ccooômico-social. ali fundamentado.
pela Organização Marltima Internacional (IMO), e assinado pelo
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional opiBrasil em 12 de dezembro de 1974; e o segundo. concluido em na, portanto, pela aprovação do Projeto
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Sala das Comissões. 6 de abril de 1995. -- fusidento- Aotônio Carlos Magalhães, Presidente Nabo r Júnior, Relator Pedro Plva - Romeu Tu ma- Bernardo Cabral - Joel de Hollanda - Flaviano Melo - Pedro mon - Hugo Napoleão - Be-nedita da Silva - Sebastião Rocha - Geraldo Melo - Casildo
Madalner.

PARECER N"17S,DE 1995
Da Comisoão de Rclaçõ<s Exteriores e Defesa
Nacional, !lObre o Projefn de Dca..to Legislativo Ii' 31,
de 1993, n• 238, de 1993 na Câmara dos Deputados),
que • Apova os -.,.da Convenção lul<rluneriama sobre Cartas Rogat.íriu, «<ebrada no Panamá, cm 30 de
janeiro de 1975, na I Confa-ônda E!p'dollzoc!• luteramerlcana !lObre Dlrátu lula'oadonal Privado, e do ...,
Protooolo Adldonal, c:debnHio em Montevidéu, em 8 de
..Uo de 1!179".
.
.
. Relator: Senador Bernardo Cabral
1- Rdat.írlo

Abril de 1995

expeditos do que os revistos neste Convenção"', Registre·Se, tam·
bém, o enunciado do Artigo 16, do mesmo Capítulo, quando alude
à possibilidade de os Estados·Partes declararem a extensão de suas
normas à tramitação de cartas rogatórias relacionadas com outros
ramos do Direito: penal. trabalhista, administrativo.
7. Acompanha a 9?nveDção em exame um- Protocolo Adi·
cional sobre a matéria com aplicação exclusiva aos procedimentos
previstos no ARTIGO 02, a.que trata de atas processuais de mera
tramitação, tais como notificaÇões, citações ou emprazanlentos no
exterior. Trata ele de definir quais as Autoridades Centrais que,
nos respectivos países, ficarão encarregadas do recebimento e tra·
mitação das cartas rogatórias.
8. Por todo o acima exposto, somos pelo acolhimento inte~
gra.l do Projeto -de Decreto Legislativo ora examinado e que
"Aprova os textos da. Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias, celebrada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975. na I
Co_nfdncia Especializada lnteramericana sobre Direito Interna·
cional Privado. e do seu Protocolo Adicional", celebrado em Mon·
tevidéu,em 8 de maio de 1979". •

É o Parecer.
Sala das Comissões. 6 de abril de 1995.- Antônio Carlos
Esta Casa é chamada a opinar sobre o Projeto de Decreto
Legislativo D.0 31, de 1993, que "Aprova os textos da CoDYençio - Magalhães, Presidente- Bernardo Cabral, RelatOr- Pedro Piva
Interamericana sobre Cartas Rogatórias, celebralia no Panamá. em - CasDdo Maldaner - Bencdita da Silva - Joel de Hollanda 30 de janeiro de 1975, na I Conf~ Espccii.alizada lnterameri- Flaviano Melo - Pedro Simon - Hugo Napoleão - Geraldo
cana sobre DireitO Intemaciooal Privado, e do seu Protocolo Adi~ Melo -Sebastião Rocha - Romeu Tu ma.
cional. celebrado em Montevidéu, em 8 de maio de 1979. Acom~
PARECER N"176, DE 1995
panha o texto o documento inlemacional a competente Ex.posiçlio
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
de Motivos do Ministro de Estado das Relações Exteriores (doe.
Nacional, sobre o Projeto de Decn:to Legislãtivo n°
EM n• 365/CJ.MRE. de 22 de setembro de !992).
14, _de 1994_ (Câmara dos Deputados),. n° 299, de
2. Na Câmara dos Depu!Bdos. a matéria obteve aprovação
1993, que '"Aprova os textos do ProtocOlo sobre Di..
unânime de suas Comissões de Relações Exteriores e de Constíblireitos Econôm.icos, Sociais e Culturais {Protocolo de
ção e Justiça e de Regeção. Ainda na Câmara Baixa, a matéria foi
São Salvador), adotado em São Salvador7 em 17 de nodiscutida em Turno Unico e ali aprovada, assim como aprovada
vembro de 1988, e do Protocolo Referente à Abolição
foi a sua Redação Final. Cllegã., então, o presente projeto de decreda Pena de Morte,. adotado em Assunção, Paraguai, em
to legislativo a este Senado Federal (fls. 45, verso). para o devido
8 d~junbo de 1990."
exame ~ emissão do parecer técnico competente.
Relator: Senador Casildo Maldaner
E o Relatório.
I -Relatório
ll- Voto do Relator
Em cumprimento ao_ disposto no art. 49, I, da Constitui3. A Cooveoção lntemmericana, om sob exame, IIala da expediçi!o de cartas rogal6rias sobre proc:=o& Iegajs em matéria civil ou ção, o Presidente da República encaminhou_ ao Congresso Na·
comercial. Tais rogal6rias teiio. por objeto ião-saneme a trnmitação cional, por meio da Mensagem n° 755, de 26 de novembro de
de atos processuais corriqueiros DO âmbito judicial (modificações e ci- 1992, o Protocolo sobre Direitos Ecooômicos, Sociais e Culturais e o Protocolo Referente à Abolição da Pena de Morte, tex·
tações ou obtenção de provas e infoanações famdo poisrequ"""""~
4. Sabe-se que carta rogatória 6 o documento jurldioo-pro- tos adotados em 17 de novembro de 1988; em-São SalvadOT, e
cessual pelo qual a autoridade judiciária solicita à Justiça de outro 8 de junho de 1990, em AssUnçãO. iespCctivamente. Estes acorpaís a prestação de atos jurisdicionais a serem praticados em tetri- dos foram encaminhados em conjunto porque constituem prototórios estrangeiroS. Devidamente assinada pelo juiz rogante, a car- colos adicionais à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Ricã,-de 1969), ratifica recente..
ta rogatória deve conter, além dos traslados das peças concemenmente pelo Governo br;t.sileiro.
tes, outros dados imprescindíveis ao esclarecimento do feito.
Após aderir recentemente a esta Convenção, o Governo braS. O ato internacional em tela teve o cuidado de restringir a
sileiro houve por bem obrigar-se tambem aos seus protocolos adi·
sua aplicação aos atos processuais de tm.mitaçio mais s-i;nples notificações, citações e obtenção de provas e informa~ -, des- cionais~ Para tal, submete ao Congresso Nacional sua proposta de
cartando peremptoriamente (Artigo 3) os de execução cOercitiva. adesão, em cumprimento ao Õlaridamento constitucional.
A mensagem tramitoU na Câmara dos Deputados, sendo
Os demais mquisitos exigidos para o cumprimento das cartas roga- ·
tórias - legalização no Estado_ requerente (a n1o ser que sejam aprov~da nas Comiss_ões de Relações Exteriores e de Constituição
transmitidas por via coosular ou diplomática, ou por meio de auto- e Just1ça e de Redação, sua reda.ção fmal foi aprovada, em Plenáridade central) e tradução para o idioma oficial do Estado requeri- rio. no dia 24 de fevereiro de 1994.
Eb.Certada a llamilação naquela Casa, por meío do Ofício
do- foxam devidamente contemplados.
PS-GSE/34, de 2 de março de !994. o projeto de decreto legislativo
6. Ressalte-se, ademais, o exposto no Capíb.do VI - Disposições Gerais, onde o Artigo 14 aponta a possibilidade de os Esta- é eriViado ao Senado, onde foi distribu(do a esta Comissão parã redos--Partes pertencentes a sistemas de inlegraçio -cconômica acor- ceber parecer.
darem "diretam.ente entre si processos e trâmites particulares mais
É o relatório.
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Brasil e o Governo da República· do Paraguai. em Assunção,
. .21 de julho de 1992."

II- Voto
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Os protocolos adicionais em aprcCiãção encontram perfeita
•I - Rdatório
guarida em nosso ordenamento jurídico. Representam, na verdade,
uma elevação, ao plano do direito iiltemacional, das garantias indiEm cumprimento à determinação do_ art. 49, inciso I, da
viduais e coletivas jA contempladas nas diversas-legislações nacio- Constinúção Federal, o Presidente da RCpública submete à aprenais. A medida que o indivíduo alarga sua capacidade jurídica no ci.ação do Congresso Nacional o Ajlste complementar ao Acc!ldo
plaoo de direito das get1tes, toma-se necessário a expliciiação des- Sanitário fmnado em 16 de julho de 1971 enttc o Governo da República Federativa do Bmsil e o Governo da Repíblica do Pamguai
tes mecanismos jurldicos, na forma de uatados amplos.
Neste sentido, o objetivo do Protocolo sobre Direitos EcoSegundo a Exposição de Motivos do Ministério das Relaçõnômicos, Sociais e Cultruais 6 garantir, no âmbito do sistema_ ame- es Exteriores. o diploma legal em tela amplia e complementa o
ricano, que os Estados adotario sempre, JX'I' seus-mocaoismos in.ç...
Acordo Sanitário de 1971 e estende seu âmbito de aplicação. Seu
titucionais própiioS, ·a salvaguarda dos direitos individuais e coletiart. m enumera as ati v idades. no campo da saúde pública, onde as
vos. Todas as garantias aqui expressas encontram: amparo no nos- Partes se Otngaln a prestar colaboração recíproca. Entre essas atiso texto const:irociorilll e legislação cmiinária. A dimensão nova vidades, destacam-se as seguintes:
que sç alcança agora é a integração regional em tomo_~-mes~s
1 - prevenção das situações de risco para a saúde pública,
temas? possibilitando ao indivíduo o acesso aos canrus mtetnaClo- como: malária, febre amarela, cólera, dengue, AIDS. raiva, etc;
nais de ~teçio aos direitos humanos, acolhidos coletivamente na
2 - promoção do intercâmbio e desenvolvimento de tecnoConVençio Americana sobre Direitos Humanos - o Pacto de Sio Iogia sanitária;
__
JosédaCost&Rica.
3- foxação de nonnas e ações para a produção,. controle e
Propõe~se também o Governo a ratificar o Protooolo Refecom.etdalização de medicamentos e produtos afms;
rente à. Abolição da Pena de Morte, adotado igualmente porque co--_
-21-- fortalecimento dos sistemas de vigilância sariitáriii.-e f::pirolúio da Coovençio Americana sobre Direitos Humanos. Da demiológica.
mesma forma. o texto adequa-se ao otdenamento juridico brasileiAs entidades exeaitoras do Ajlste em pauta são, do lado
ro no que diz respeito à proscriçio da pena capital. O protocolo é bta.sil~iro. o Ministério da Saúde, e do lado paraguaio o_ Ministério
singelo e expressa sucintamente, em quatro artigos, este propóSito da Saúde Pública e Bem-Estar Social que..çonforme dispõe o Artidos países dO hemiSfério. O Wllêo evenmal65iêe do Prçltocolo se,..- go IV, ac:orciarão entre si os mecanismos de repartição de gastos e
rii- a ariipliltidi da proSCriÇãO da pelia de morte, conflitante com obtenção de fmanciamentos.
nossa Constiblição, uma vez que esta prevê a pena capital em hiNa Câmara do$ Deputados, a Mensagem em disrussão foi
p6teses de guerra externa. O Artigo 2 do Prorocolo, entretanto. ad- submetida à apreciação da Comissão de Relações EXteriores, que
votou favoravelmente à aprovação do texto do Ajlste, oos termos
mite que o Estado ao pronunciar-se pela ratificação possa fazer reserva do Artigo 1, ftlssalvando então a aplicação da pena de morte ·. do Projeto de Decreto Legislativo apresentado pelo Relator. Sobnas sinuições rtlferidas. Com esta adaptação em forma de reserva, metido à apreciação da Comissão de ConstituiÇãO e Justiça e de
portaDto, o Brasil fica aplO a tornar-se membro do Protocolo.
ReQação. r=beo 0 referido Projeto pore«r do Relala pela oonstitu·
Estas são as considerações que entendemos n~sárias so- _~ade, j.nidicidade e técJ!ica.le_gislativa. acatado pela Comissão.
bre estes dois instiumeiltos- futemacionais. Com a necessária ftlserII- Voto do Relator
va ao Protocolo Refere'nte à Abolição da Pena de Morte, scmos favoráveis à. aprovação dos dois tratados, na forma do projeto de deO Ajuste sobre Cooperação e Intercâmbio de Tecnologia de
creto legislativo oriundo da Câmara dos Pep.Jtados.
Saúde, Complementar ao Acordo SanitáriO de 16 de jullio de
Sala da Comissão, 6 de abril de 1995. - Antônio Carlos 1971. flf'Olado entre o Governo da Repíblica Federativa do Brasil
Magalhães, Presidente - Casildo Maldancr, Relator - Pedro e o Governo da Repdblica do Paraguai, insere-se no a.tllal contexto
Piva - Romeu Toma - Bernardo Cabral- Joel de HoDanda - das relações internacionais do Brasil, ao estreitar nossos vínculos
Flaviano Melo- Pedro Simon~ Hugo Napoleão- Benedito da com o país vizinho e membro do Mercado Comum do Sul.
Silva- Sebaotião Roeba- Geraldo Mdo.
O trabalho conjlnto de técnicos de ambos os países. em
áreas específicas e_de interesse comum, como a proteção da saúde
PAREcERN•J77,DE 1995
,pública, constitui indubitavelmente um dos pilares sobre os quais
Da Comissão de Re~ Exterior<S Defesa se assenta o projeto integracioriista.
A ênfase conferida pelo Aj.lste à necessidade de que os proNadooal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n°
15, de 1994, (D 0 330, de 1993, ua Câmara dos Deputa.. gramas e ações na área de saúde estejam em consonância com os
dos) que • Aprova o texto do Ajuste sobre Coopera. compromissos assumidos pelo dois países no âmbito do Men::osul
ção e Intercâmbio de Teen.ologia de Saúde, comple- (Artigo ll. inciso (m)) veril fortalecer esse importante projeto posto
mentar ao Acordo Sanitário de 16 de julho de 1971, em marcha pelos países do Cone-Sul.
A área de saúde carece, ademais, de especial atenção nos
celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em países em desenvolvimento, uma vez que a eliminação de doenças
com potencial epidemiológico como a dengue, a cólera e a AIDS,
Assuução;em: 21 de julho de 1992 ".
é um pressuposto para que nossos países encontrem a via do deRelator. Senador Casildo Maldaner:
senvolvimento e do bem-estar de suas populações.
Esta Comissão do Senado Federal é chamada a opinar sobre
Pelo acima exposto, votamos pelo acolhimento do Projeto
o ProjelO de Decreto Legislativo n• 15, de 1994, (Projeto de i)e. de Decreto Legislativo no 15. de 1994, que aprova o texto do Ajuscmo Legislativo n° 330, de 1993, na Casa de origem), que "Apro- te sobre Cooperação e Intercâmbio de Tecnologia de Saúde, Comva o texto do AjlSte sobre Cooperação e Intercâmbio de Tecnolo- plementar ao Acordo Sanitário de 16 de julho de 1971, celebrado
gia de Satíde, complementar ao Acordo Sanitário de 16 de julho de entm o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
1971, celebrando entre o Governo da República Federativa do República do Paraguai.
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Sala das ComisSões, 6 de abril de 1995. --Antônio Carlos de que o intercâmbio comercial entre Brasil e aquele país continua
Magalhães, Presidente - CasBdo Ma1daner, Relator - Pedro muito aquém de suas reais possibilidades.
Piva - Romeu Toma- Bernardo Cabral- Jod de HoDandaSomos, portanto, favoráveis à apioV.ição do preSe-nte acordo
Flaviano Melo - Pedro Simon - Hugo NapoleãO - Bcoeditã aa · · que, além ~ dotado de lwváveis propóSitos de -i.Qtercâmbio comerSilva -Sebastião Rocha - Geraldo MeJo.
cial, não contém cláusulas contrárias ao nosso ordenamento j.J.ridico.
O Projeto de Decreto Legislativo n° 62. de 1994, parece-nos
PARECER No 178, DE 1995
constibJcional, jurldico., de Qoa ~écnica legislativa. e, no mérito, altamente conveniente, razão por que nos manifestamos peia sua
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa aprovação.
0
Naáonal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo D
Sala das Sessões, 6 de abril de 1995. - Antônio Cados
62, de 1994 (n° 371, de 1993, na Câmara dos Deputa·
Magalhães, Presidente - Beoedita. da Silva. Relator - Pedro
dos), que R Aprova o texto do Acordo Comercfal cele- Plva- Casildo Maldaner - Bernardo Cabral- Joel de Holan·
brado entre o Governo da RcpúbUca Federativa do da- Flaviano Melo -Pedro Simon- Hugo Napoleão -GeralBrasíl e o Governo da República da Polônia, em Bra· do Melo -Sebastião Rocha - Romeu Tuma.
silia em 10 de maio de 1993".
PARECER N"179, DE 1995
·Relatara: Senadora Benedita da SOva
Da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
. Em confQnD.idade com o disposto no art. 49, inciso I, da
Naáonal, sobre o Projeto de Decreto Ltgislativo n°
Constib.liÇão Fedeial. o Senhor Presidente da República submete à
55, de 1994 (n° 282 de 1993, na Câmara dos Deputaconsideração do Congresso Nacional. mediante a Mensagem n°
dosh que "Aprova o Texto do Protocolo de Coopera386, de 1993, devidamente acompanhada de Exposição de Motição e ASsistência Jurisdicional em Matéria Civil, Co·
vos do Senhor Ministro das Relações ExteriOres. o teitó-do Acormercial, Trabalhista e Administrativa", eonduído
do Comercial celebrado eDtre o Governo da República Fedêrativa
pelos governos da Argentina, do Brasil, do Paraguai
do Brasil e o Governo da Repllblica da Polõnia. em Brasília. em
e do Uruguai,. em Las Leõas,. em 27-6-92, no âmbito
10 de maio de 1993, por ocasião da visita oficial ao Brasil do Sedo Tratado de Assunção."
nhoc Andrzej Arendanki, Ministro -das Relações EconôtriiC:as com
.
o Exterior.
Relator: Senador Sebastião RochaSegundo o Ministério das Relações ExteriOreS, "a assinatura
!. O Presidente da República, calcadQ no art. 49, inciso I.
do referido instrumento atende a disposição de ambos os Governos _ da Constiru.ição Federal, submeteu a exame dos Senhores Memde desenvolver a coopem.ção econômica e o intercâmbio comercial bros do Congresso Nacional, em 19 de março de 1993, o texto do
bilateral. por meio da concessão recíproca do tratamento de nação ''Protocõlo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria
mais favorecida, segundo as regras do GA1T".
Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa", concluído pelos
A leib.lra do texto, ora sob nQssa apálise, revela ainda que os Governos da Rep.íblica Argentina. da República Fedemtiva do Brasil,
acordos e contratos de importação e exportação, concluídos sob a da Repíblica do Parnguai e da República Oriental do Uruguai.
sua égide. serão negociados a preços -de mercado internacional, na
2.- Quando da sua tramitação na Câmara dos Deputados, a
medida das necessidades e possibilidades de ambos os países.
matéria obteve a aprovação unânime das suas Comissões de RelaOs pagamenlOs t"esultantes desses contratos serão efeb.lados ções Exteriores e de ConstituiÇão e Justiça e de Redação. Também
em divisas livremente conversíveis. segundo a legislaçãO das Par- foi discutida em turno único, com o respectivo projeto aproVado,
tes contratantes.
assím como aprovada foi a sua redação fmal (fls. 21, verso), cheijJasil e Polônia conceder-se-ão, reciprocamente. as facili·
gando, então, a este Senado Federal. para exame e emissão do
dades necessárias para a organização de feiras e exposições comer· compe-tente parecer.
ciais. bem como constiruirão Comissão Mista. a reunir-se alterna·
-11- Voto do Relator
damente em Brasília e Varsóvia.. por solicitação de uma das Partes,
3. O ato internacional em evidência tem como objetivo preem datas a serem mutuamente acordadas.
No tocante às evenb.lais controvérsias a respeító~da aplicaCípuO a hannonização das legislaões ordinárias internas dos países
ção ou interpretação do Acordo a.oal.isado haverá consultas díreta.s do Mercosul, vokadas para as matérias cível. comercial, trabalhista
entre o Itam.a.raty e o Ministério Polonês de Coopenção Ecoriômi· e administrativa. Através dele. cidadãos e residentes permanentes
ca com o Exterior.
·
de um dos Estados Partes terão, na defesa de seus direitos- e inteAs controvénias-ielativas ao cumprimento dos contratos se- resses, as mesmaS condições de Seus iguais dO outro Estado Parte
tão solucionadas segundo cláusulas previstas nos referidos docu- (Artigo 3), estendendo-se tal igualdade às: pessoas juridimentos.
_cas"... constiruídas, autorizadas ou registradas conforme as leis de
O Acordo será válido por um período de 5 (cinco) anos e qualquer dos Estados Partes". A partir deste enunciado do Protoserá automaticamente pronugado por iquais periodos, a menos que colo em questão, sucedem-se regras disciplinares sobre caução e
uma das Partes Contratantes comunique à Outra: por Via- diplomáti· depósito (Artigo 4), envio de carta rogatória (Artigo 5 a 17) para
ca. sua intenção de denunciá-lo 6 (seis) meses antes da data previs- simples diligências e recebimento ou obtenção de provas. com os
ta para a sua expiração.
trâmites pertinentes minuciosamente detalhados.
O Reconhecimento e Execução de Sentenças e Laudos ArTrata-se, como se pode constatar, de acordo comercial roti·
neiro que o Brasil celebra com países com os quais tem um bom bitrais ocupam longos espaços no Articulado de tcx:lo o Capítulo
V, por tratar-se de matéria delicada, a envolver questões de direito
relacionamento em matéria de comércio.
E evidente que a reinserÇão dos Países do Leste EuroPeu no civ-il. comercial, uaballiista e administrativo, e cuja decisão jurídigrupo de nações favoráveis ao livre mercado, tem levado o nosso
ca terá eficácia extraterritorial nos Estados Partes (Artigo 20), sob
país a pacb.lar com eles acordos semelhantes ao analisado.
certas condições ali estipuladas.
O Capítulo VI enfoca a questão da força probatória que os
No cas_o presente. em que a Polônia é o nosso contratante, a
·.. ·•1tade política que visou a esta negociação é fruto da constatação instrumen!t>s públicos emitid_os por um Estado Parte para outro
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O Acordo no Domínio dos Transportes fortalecetêm neste a mesma qualidade de aceitação. (Artigo 25).. Adiante,
rá as ~as ~e~~ do Brasil e de Angola. rujo
dá-se a isenção legal para o trânsito de documentos entre os Estadesenvolvtmento C essenctal para a expansão do comérdos Partes (Aitigo 26), e prévê-se a troca de informações em matécio entre os dois paisCs".
ria jurídica (Artigo 28).
Fina.tmente, o Capitulo IX trata-da parte adjetiva do ato in- -Objetivaod~ disciplina;r o transporte maritimo -interpartes, o
ternacional em tela. a qual envolve matéria especifica: eiltrada em Acordo ~ aprectado, segumdo as linhas gerais dos pactos do
vigor, ratificação, adesão, depósito do ato em si e notificações. Tal - mesmo genero, estabelece os parâmetros a serem seguidos pelos
matéria está dentro dos padrões normais ditados pela teoria e práti- Estados signatários.
ca na eleboração dos atos intemaciODais em -getal.
Não há quanto a seu conteúdo nada que co-nflite com os in4. Por todo o exposto, temos que o Protocolo
exame teresses nacionais, sendo de todo opor1llno e conveniente ao Brasil.
objetiva a necessária harmonização, entre os Estados Partes acima
. Há que se destacar. ainda. a importância do _Acotdo, tendo
nominados, de legislações: várias que, a~ entiO; vêm tratando de em vtsta a constante atenção que tradicionalmente a política exterquestões afms de maneira diferenciada. Considere-se, ainda. que, na brasileira tem consagrado aos países lusófonos da África denpertencendo os quatro países signatários deste Prdocolo ao Mer- tre os quais e com espedal destaque inclui-se a República P~p.tlar
cado_ Co~m ~ Sul (Mercosul), é de exigir-se uma perfeita bar- de Angola.
mamã legislativa entre todos, para que o _processo -de integração
.
Conclu_i-se. por derradeiro, verificados os aspectos da Expo~n&nica p.ers~gu_i~o ~ t~e-~is ágil. E do que agui se cogita. sição de Mohvos. ut supra, serem inequívocas a oportunidade e
via ceoperaÇão JUdiCJária entre os qiiatriffiaíses signatárioS~
cooveni.Sncia para o Brasil em aderir ao presente Projeto de Decre5. Resta-nos, pois, favoravelmente ao Projeto de Decreto to Legislativo que "Aprova o texlO do Acordo no Domínio dos
Legislativo n° 55. de 1994. que "aprova o texto do ''Protocolo de Tnmsportes Maritimos. celebrado entre o Governo da República
Cooperação e Assistência JuriSdiciODJt.l em Matéria Civil. Comer- Federativa do Brasil e a República Popular de Angola, em Luanda
cial Trabalhista e Administrativa, concluído pelos governos tla Ar- em 28 de janeiro de 1989."
•
gentina, do Brasil. do Paraguai e do Uruguai, em Las Lenãs. em
Pelo exposto, somos pela aprovação do p~sente Projeto de
27 de juoho Qe 1992, no âmbito doTra_la.do de Assunção", nos ter- Decreto Legislativo 11° 87/94, nos termos da proposta original.
mos of~cidos pela Câmara dos Deput:id:Os. --·- -_Sala das Comis~. 6 de abril de 1995.- Aqtônio Carlos
E o Parecer, s.m.j:
Magalhães, Presidente - Benedlta da Silva, Rela!Dt" - Pedro
Sala das Comissões, 6 de abril de 1995.- Antônio Carlos Piva - Casildo Maldaner- Sebastião Rocha- Joel de H o Danda
Magalhães, Presidente - Sebastião Rocba, Relator- Pedro Piva - Flaviano Melo - Pedro Simon - Hugo Napoleão - Geraldo
- Romeu Tuma - Bernardo Cabral - Joel de HoUanda - Fla- Melo - ~eroard.o Cabral- Romeu Tuma.
.
viano Melo - Pedro Simon - Hugo Napoleão - Benedlta da Silva
PARECERN'181,DE
1995
- Casildo Maldaner- Geralda Meio.

em

PARECER N'180, DE 1995
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n°
87, de 1994· (n° 259/95, na Câmara dos Deputados),
que "Aprova o texto do AconJo no Domínio dos
Tl"tlllS()Ortes MaritimOSy celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular de Angola, em Luanda, em 28 de

janeiro de 1989".
Relator: Senadora Bencdita da SHva
Nos termos da Constituição Federal, art. 49, I, e das disposições regimentais pertinentes à tramitação da presente matéria. encaminha-se a esta Comjssão de Relações Exteriores e Defesa Nacional o Projeto de Decreto Legislativo n° 87/94 que
"aprova o texto do Acordo no Domínio dos J:ra.õ.sportes Marltimos. celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda, em 28 de janeiro de 1989."
Acompanha o texto original do Acotdo ora examiDado Exposição -de Motivos do Exm0 Sr. Ministro das Relações Exteriores.
na qual são arrc:ladas as razões que levaram à sua negociaÇão e frrma. Desta marufeslação, cabe destacar o seguinte:
"Angola pc;xie ser considerado o principal parceiro brasileiro na Africa Austral. Respaldados por excelente relacionamento politico, o comérClo bilateral e os
e~ndimentos conjuntos vêm prosperando e se solidtficando, o que toma a presença brasileira naquele país
uma realidade irreversível. O intercâmbio comercial entre Brasil e Angola noqüinqúênio 1987/1991 a~sentou
valores médios em torno de US$200 milhões._

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional,· sobre o Projeto de Decreto Legislativo n°
89, de 1994 (n° 280, na Casa de origem), que "Aprova o texto das Emendas à Convenção Constitutiva da
Orgaoízação Marí6ma Intern~~<:lonal (IMO), aduladas pela Resolução A. 724 (17), durante a XVll Sessão Regular da IMO, em Londres, em 7 de novembro
de 1991".
Relator: Senador Sebastião Rocba
. _ Nos tenn':' da Constiruíção Federal. art. 49, I, e das díspoSIÇoes _regnnentals pertmentes à tram.ttação da matéria sob exame,
encaminha-se a esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional o presente Projeto de Decreto Legislativo n° 89/94 que
"aprova o texto das Emendas à Convenção Constitutiva da Organização Marítima Internacional (IMO), adotadas pela Resolução A.
724 (17), durante a XVII Sessão Regular da IMO, em Londres. em
7 de novembro de 1991".
Acompanha o texto original do Acord~ ora examinado Exposição de Motivos do Exmo• .Sr. MiD.istro das Relações Exteriores. na qual são arroladas as razões que levaram i sua negociação
e firiDa. Desta manifestação, cabe destacar o seguinte:
__ -

"As Emendas em pauta modificam as disp::!sições

da Convenção Constitutiva· da IMO. no tocante ao nú·

mero de seus COinitês, elevando-os para o total de cinco.
ao institucionalizar o Cõnlitê de Facilitação.

O atual Comitê de Facilitação surgiu de um Grupo de Trabalho llli..lwo criado, em 1965, pela Conferên·
cia Dipl.o;nática que aprovou o texto da Convenção SO:-bre Facilitação do Tráfego Marítimo lnterna.ciooal do
me~o ~_o, que entrou em vigor em 1967_e foi eme~da-
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da em 1973. Nesse sentido. funcionava como órgão au·
xi.liar. encarregado de zelar pela implementação da referida Convenção. Em 1972. o Conselho da IMO o estabeleceu como Comitê e seu objetivo era o de agilizar o
transporte maritimo pela simplificação e redução e dos
documentos ~ formalidades referenteS ao- atracamento,
permanência DOS JXllf.OS e partida dÕs naviOS mercantes.
Desde então, o Cõmita tem feito reuniões anuais, bavendoeferuado sua21 .. Sessio emabril'maio de 1992.
O Comitê de Facilitação, institucionaliZado pelas
Emendas em pauta, apresenta o mesmo tipo de estrutura
básica dos quatro outros ComitSs da IMO (Segurança
Marltima, Jurídico, Proteçio ao Meio Ambiente _Marinho e Coope111ção T6cllica). É composta por todo< os

Estados-membros da organimção e submete 1 consideração do Conselho propostas de regulamentos ou de

emendas, ECComendações e relatórios sobre seu respectivo irabitlho.- O tit'-e o diferencia dos demais eslá determinado no novo artigo 48, pelo qual o ComitB. deverá considerar todas as questilcs, dentro do escopo da Organimçik>,
relativas à facilitJiçãOda -omrego marllimo inlemacióoil.
Dada a intensa e ativa participação do Bruil na
Organizaçio Maritima Internacional e o interesse em
aprovar evenblais a.kerações em sua esbUtma que refli~
tam as novas necessidades da comuniáade marltimi. in~
temaciooal. sugere-se a aceit&ção das Emmdas em apmço."

No que tange à oportunidade e conveniência dos interesses
nacionais, as Emendas à Convenção Constillltiva da·Organizaçlo
Marltima Intemacional ora examinadas são de todo positivas.
Com intnitõ maxcadamente voltado ao aperfeiçoamento ins~
titucional da Organização em questão. da qual o Brasil tem sido
participante dos mais ativos e de gamde destaque, as Emendas
propostas, conforme tessalta a própria Exposição de Motivos do
poder ExecutivO. mereceni total Convalidaçio.
Conclui~se. por detmdeiro, verificados ainda. os aspectos da
ExpoSição de Motivos,· ut supra serem inequívocas a opcxtunida~
de e convivência para o Brasil em aprovar as presentes ''Emendas
à Convenção Constitutiva da OrganizaçiO Marltima Internacional
(IMO), adotadas pela Resolução A. 724 (17), dumnle a XVll Sessão Regular da IMO. em Londres, em 7 de oovembro de 1991 ".
Pelo exposto, somos pela aprovação do presente Projeto de
Decreto Legislativo, nos termos da proposta original
Sala das Comissões, 6 de abril de 1995. - Antonio Carlos
Magalhães, Ptesidente- Sebastião Rocha, Relator- Pedro Plva
- Casildo Maldaner - Benedito da Silva - Jod de Hollanda Flaviano Melo - Pedro Simon - Hugo . Napoleão - G«aado
Melo -Bernardo Cabral -Romeu TumL
PARECERN°182,DE 1995
Da .Comi§Si9 de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, !iObre o Projeto de Decreto Legislativo n°
98 de 1994, (n° 438, de 1994, na Câmara dos Deputa·
dos), que "Aprova o texto do Amrdo mbre Comérd.o
e Cooperação Econômlca, celebrado entre a República Federativa do Brasil e o Governo da Romêola, em
Brasília, em 23 de fevereiro de 1994.
Relatora: Senadora Benedlta da SOva
I-Rdatórlo

Esta Comissão é cbamada a opiniar sobre o Projeto de Decreto Legislativo oO 98 de 1994, que "Aprova o texto do AcOrdo
sobre Comércio e CoopetaÇão Econômica,celebrado entre a Repú-
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blica Federativa do Brasil e o Governo da Romênia. em Brasllia,
em 23 de fevereiro de 1994".
Em cumprimento ao disposto_ no artigo 49, incisO I, da
Constimição Federal, o Presidente da República submete à apre~
ciação do Congresso Nacional o texto deste ato intemacional.
O diploma legal em apreço foi aprovado pela Câmam dos
DeriJtitdcis em 22 de novembro de 1994. tendo, naquela Casa, pas~
sado pelo crivo das Comissões de Relações Exterioms, de EConomia, Indústria e Com6rcio, e de Constituição e Justiça e Redaçio.
Segundo Exposição de Motivos do Ministmo das Relações
Exteriores, encaminhada a esta Casa, os Governos do Brasil e da
Romênia convieram. ao fmnar o referido Acordo, em conceder~se
Ieci.procilmentc facilidades para a otgallizaçio de feiras e eXJX)SÍ~
ções comerciais e em constituir comissilo rilista que- assegUre a sua
execuçio.
Os dois GovemQS dispuseram. ademais. que os acordos e
cootta10s específicos de importação e exportaçio concluidos ao
amparo do instrumeiJlo em apreço sejam negociados em moeda li~
vremente conveniveL &te dispositivo enceria a cOnta em moeda~
coovênio eXistente entre oS dois países.
Mediante o instrumento em pauta, o Brasil e a Romênia
concedem~ se reciprocamente o tratamento de nação mais favoreci~
da, ao amparo das regras do GATI. ressalvados os direitos e privi~
légios concedidas pelas Partes a terceiros países, em :raz.ão de participa.çio em zona de livre comérciO, União ac:hlaneira ou qualquer
outro esquema de inlegraçio ecooõmica do qual faça parte.
A cooperação econômica bilateral se desenvolverá no âmbi~
to dos seguintes setores: indústria alimentícia; máquinas e equipamentos, indústria de madcim e con.struções, indústria química. siderurgia.. mineração, tmnsportes e comunicações, el~nica e ele~
trctécnica., energia, bens de consumo. fmanças bancos.
O Acotdo previ! fonnas de instrumentalização do esquema
de cooperação bilateral, entre elas cabendo ressaltar a participaçlo
das pequenas e m6di.as empresas na troca de mercadorias e seiVi~
çoS entre ambos os países.
- -

e

II-Voto

O ACOido sob apiOCiação conf!IIIIA Importantes diretrizes da
política externa brasileim, entre elas a postura tendente à globalização do seu coméri;io i aproximação com os países do Leste
Europeu.
Assim sendo. Brasil e Roménia conferem.~se mub.lamente
tratamento comercial preferencial, ressalvadas nabua.lmente as
vantagens e privilégios docommtes da participação em esquemas
de integração ~egiooaL como é o caso do MercosuL
Os instrumentos previslo$ pelo Artigo
para a implementação dos objetivos do Acordo, como o fortalecimento dos la~
ços entre os agentes ecooõmicos, especialistas e técnicos dO$ dois
paises~ a. criaçio de cimaras de comércio brasileiro-romena~ a or~
ganiz:açio de feiras; a troca de informações entre as autoridades

e

vm

competentes e os ãgentes ecu-uômicos são iniciativ"

~

gr..nde

importincia para d estreitamente dos laços comerciais entre os
dois pai=. O estlnrulo A participação das pequenas e médias empresas na troca de mercadorias e serviços constitui uma interessui~
te forma de fomento à qualidade e produtividade destas empresas. o
que deverá trazer resultados auspicia;os para a C(X)IlC)IIlia do País.
Ante o exposto, votamos pela aprovação do ACOido em
tela, nos termos do Projeto de Decreto Legislativo n° 9&. de 1994.
Sala da Comissão, 6 de abril de 1995.- Antônio Carlos
Magalhães, Ptesidente - Benedita da Silva. RelatonL - Pedro
Piva - Casildo Maklaner- Bernardo Cabral- Jocl de HoDanda - Flaviano Mdo - Pedro Simon - Hugo Napoleão - Geraldo Melo - Sebastião Rocha - Romeu Tuma.

Abril de I 995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

271

O SR. PRESIDENTE (Renan Càlheiros) - O Expediente
O SR. PRESIDENTE (Renan Calhciros) - Sobre a mesa,
lido vai à publicação.
--- --- -------=-o-projetes que serilQ lidos pelo Sr. lo Secmário em exercicio. SenaO SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros)- Os Projetos de
Decreto Legislativo n° 31 e 32, de 1995, que acabam de ser lidos,
tedo, rios toimós do art. 376, letm c, do Regúileoto Interno, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o prazo
de cinco dias para recebimento de emendas, fmc;\o o qual a tcferida
Comissão terá quinze dias, prorrogáveis por igual perlodo, para
opinar sobte as proposições.
O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros)- Foi eocamiDha·
do A plblicaçio o pa=er da Comissão de Coostituiçio, Justiça e
Cidadania. concluindo contrariamente As seguintes matérias:
- Projeto de Lei da Câmara o' 87, de 1992 (n• 1.085/91, oa
Casa de origem), que dá oovã rodaçio ao art. 501 do Código de

Processo Penal~ e
·-Projeto de Lei da Câmara n' 79, de 1994 (n' 2.114/91, oa
Casa-de origem). que dispõe sobre a assistência do advogado oo

mqumto~policiaL

De acordo com o disposto no parágrafo único do art. 254 do
Regimento lnletno, fica aberto o prazo de 48 homs pua interposíçio de m;u:nmo, px um décimo dos membrOs do Senado, pa.ra que

a mat6ria CODI.inue- em tramitação.

- - -' -

O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros)- Foram encaminhados Apublieaçlo Jllll'I'<C= da Coini.ssio de Consif.U1çii>. JUStiça e
Cidadania que concluem favoravelmente às seguintes tna.tmas:
-Projeto de Lei da Câmaran'116, de 1992 (o'4.636/90, oa
Casa de origem), que ac=cenla porigrafo ao art. 20 do C6digo de
Processo Civil;
-Projeto de Lei da Câmara o'117, de 1992 (n'4.807/90, na
Casa de origem), que converte em Memorial da Medicina Brasileim o Memorial da Medicina insíalado oo p!6dio da aotiga Faculdade
de Medicina do Teueiro de Jesus. oa cidade de Salvado<, Bahia;
-Projeto de Lei da tâmara n• 47, de 1993 (n• 2.522/89, oa
Casa de origem), que dispõe sobre a destinação de entotpecentes
apreendidos;
-Projeto de Lei da Câmara n' 84, de 1993 (n' 2A95/92. na
Casa de origem), que altera a redaçio do art. 50 da Lei n' 6.0!5,
de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobte os registros públicos, e dá ootras provid!ncias;
- Projeto de Lei da Câmara n' 56, de 1994 (n' 2.482/92. na
Casa de origem), de iniciativa do Senhor Presi!lente da República,
que altera a redação dos arts. 9' e 14 da Lei n• 6A50, de 14 de OU·
tubro de 1977, que dispõe sobre a Organização Básica da Policia
do Distrito Federal; e
-Projeto de Lei da Câmara n" 10, de 1995 (n' 1.264/91, na
Casa de origem), de iniciBtiva do Senboc P=idente da República, que
autoriza a mvexsão ao Estado de Goiás do te:amo que meociooa.
As matérias ficarão sobre a Mesa durante cinco Sessões ordirulrias, a fim de roceber emendas, noo tennos do,art. 235, n, d,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Reoan C alheiras)- Foram encaminhadas à publicaçio pa=eres das Comissão de Coostituiçãó, Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e Defesa Naciànal. que
concluem favoravelmente à seguinte matéria:
-Projeto de Lei da Câmara n'l3, de 1993 (n' 6.579/85. oa
Casa de origem), de iniciativa do Pn:sidente da Replblica. que altera dispositivos da Lei 0° 5.809, de 10 de ootubro de 1972, que
dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal ciVil e militar em
serviço da União no exterior, e dá outras providências;
O Projeto de Lei da Câmara n' 13, de 1993, ficar.\ sobre a
Mesa, durante cinco sessões ordinárias, a ft.m de receber emendas,
nos termos do art. 235, ll. d, do Regimento Interno.

dor V~lc;:pelo. .
ao 1
os segumtes
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 117, DE 1995
Dispõe :10bre o seguro de crédito às microem~
presas e às empresas e pequeno porte e dá outras

providências.

o·conpso Nacional decreta:
Art. 1° E instituído o seguro de crédito aos fmanciamentos
concedidos às microc:mpresas e às eJ:Itim:Sas de pequeno porte,
com o objetivo de garantir os contrantcs dessas operações e as entidades de mdito contra riscos de fmancWnento.
Art. 2° Considera-se "~co de fmanci.ai:D.ento" a insolvSncia da microempresa e da empresa de pequeno porte, efetivando-se
o sinistro quando:
a) decretada judicialmente a falência ou concordata do devedor;

-b) concluído um acordo particular de devedor com os seus
~S. com anuência do lnstibJto de Resseguros do Brasil IRB. para pagamento com redução do débitcr. e
c) verificada-se falta aboolula de pagamento das obrigações
fmancei:ras pelo beneficiário do ~to.
Art. 3° A cobertura do seguro de crédito aos fmanciamentos
às microempresas e às empresas de pequeno pane incidirá sobre
as perdas líquidas defmitivas, das entidades de crédito, deoorrent.es
da falta de cumprimento, por porte do devedor, das condições dos
contratos, abnmgendo, também, as OCOI'f&.cias que :determinem a
recisão prévia dos contratos.
Art. 4° A cobertura "riscos de fmanciamento" será concedida pará a totalidade do crédito, por sociedades de seguros autoriza~ a operar em ramos elementares e que tiverem aprovadas, pelo
Departamento Nacional de Seguros Privados e Capitalização, suas
apólices de seguro de crédito, as quais serão ressegura.dos pelo
Instituto de Resseguros do Brasil- IRB, de cooformidade com as
normas e instruções que serão pelo mesmo baixadas.
Art. 5° A gamrtia dos riscos de que trata o artigo anterior
será concedida pelo Governo Fedem!, represenlado pelo Instituto
de Resseguros do Brasil- IRB, mediante 'certificados de cobertura de crédito". expedidas de acordo com as nonna.s e instruções fixadas no regulamento desta lei.
Art. 6° Tanto as apólices de seguros como os certiflcados de
cobertura de crédito deverão abranger a totalidade da operação de
fmanciamento.
Parágrafo único. O Instituto de Resseguros do Brasil- IRB,
a seu critério, poderá excluir determinadas operações da cobertura
do seguro.
Art. 7° As apólices de seguro s6 poderão ser emitidas pelas
sociedades de seguro, após aceitos os respectivos resseguros pelo
Instituto de Ressegtn'OS do Brasil- IRB.
Art. 8° Para garantia das responsabilidades a serem assumidas pelo Governo Federal, o Orçamento Geral da União consigoaao Instituto de Resseguros do Brasil, anualmente, uma dotação
orçamentária a ser defmida pelo Ministério da Fazenda, a partir do
exercício fmanceirO de 1996, e.durante cinco anos consecutivos.
§ 1° O Instituto de Resseguros do Brasil - IRB - aplicará o
valor das dotações previstas neste artigo na compra de lindos fede.
ra.is, os··quais -poderão ser vencidos em Bolsa, ouvido previamente
o Banco Centtal do Brasil- BACEN sempre que for insuficiente a
reserva de premias foanadas dor.mte o exerc!cio, para o pogameoto
doo compeomissos decoa'entes das resp00sabilidades assumidas.

a
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§ 2• As vendas dos títulos federais Dio realizadas quando,
pelo vulto dos compromissos a pagar, o-Poder Executivo jUlgar
oponuno solicitar cMditos especiais pua e55e-fim.
Art. 9" Pam atender às opetações de seguro de cr6dito aos
fmanciamentos concedidos às microempresas e às empresas de pequeno porte. o Banco Central do Brasil. as instib.lições fmanccira.s
públicas e privadas, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Emptesas - SEBRAE. pn:starilo toda a col.abonçio que
lhes fo< solicitada pelo Instituto de Resseguro< do Bmsil- IRB.
Art. 10. Adicione-se ao art. 27 da lei D0 8.864, de 28 de
março de 1994, o seguinte parágrafo único:
-

oistrativas, tributárias, previdenciárias e
oaçio ou redução destas por meio de leL

~cias.,

ou pela elimi-

LEI N" 8.864, DE 28 DE MARÇO DE 1994
~stabelece normas para as m.icroempreus ME, e C!mprcsas de! pequmo porte- EPP, relativas 110
tratammto direrenciado e simpB.ftcado, nos campos
administrativo, fiscal, previdend.hlo, trabalhista,
credUfcio e de desenvolvimento C!mpresarial (art. 179
da Coostltulçiio Federal~

"Art. 27 ···-··-··-··---·-·-··-··~ ..· - - - - · · - · - _
Pa.rágmfo único. Os recurSos que se -originarem
do pagamento referido no item m deste artigo, constibliArt. 27. A fm:na individual ou sociedade que. sem obserrio fundo para o auxílio de pagamento do pr&n.io de se- vincia dos requisitos desta Lei, tentar enquadrar-se ou manter-se
guro de rndito conttlllado por microempresa ou empre· enquadrada como microempresa ru empresa de pequeno porte, essa de pequeno porte, na forma a ser regulamentada pelo tará sujeitas às seguintes penalidades:
-PóderExccutivo."
I (Velado);
Art. II O pagamento do prêmio de seguro de crédito de que
H- multa prevista no inciso II do art. 4°da Lei n° 8.218, de
trata esta lei seri. pago:
29 de agosto de 1991, no caso de dolo, fraude ou simulação, e, esa) quando se tratar de microem.presas, setenta por cento pecia!Ipente, nos casos de falsidade de decl.amções ou infotmações
com recursos do fundo referido no parágrafo único do artiga ante- prestadas, por
titular ou sócio, às autoridades competente~
rior, e os trinta por cento resta.ntes pelas microempresas;
aplicação automátiCa de triulta de cinqüenta por cento
b) quando se tratar de pequenas empresas. cinqüenta por sobte o valor monetariamente corrigido sobre os empr6stimos obcento com lecliiSOS do fundo referido no parágrafo único do artigo tidos com base nesta Lei. independentemente do cancelamento do
Ul\erior e cinqüenta por cento pelas empresas de _pequeno porte. . · incentivo de que tenha sido beneficiada:
Art. 12. A presente lei entta. em vigor na data de sua publiIV - cancelamento, de oficio, de enquadramento como micação e será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de ses- croempresa ou como empresa de pequeno porte.
senta dias•
. Art. 13. Revogam-se as displsições em contrário.
~--····~---~-----~----··--··-··-....;.-·--·-·--~----·; ~.;--~~.;. _

m_-

seu

...

Justlllc:ação

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

(À Comissão de Assuntos Económicos - Decisão
Terminativa.)

O presente Projeto de Lei tem por objetivo criar--o seguro-de
PROJETO DE LEI DO SENADO N'IUI, DE 1995
cmdito aos fmanciamenlOs concedidos às microcmpresas e às empresas de pequeno porte. dentro do espirita constitucional que preAltmt o art. 16, § 2°, da Ld 0° 8.880, de 28 de
vê o tratamento difenmciado e simplificado das suas obrigações
maio de 1994, retificada em 1° de junho de 1994,
=ditícias (art. 179 ds Coostituição Fedem!).
que "dispõe sobre o Programa de Estabilização E'"'"
Este projeto visa. ainda. a dar complementaridade ao estipunômica e o Sistema Monetário Nadoaal, institui a Unilado na Lei n° 8.864. de 28 de março de 1994. que eStabelece
dade Reol de Valor- URV, e dá outras providências".
COIIlO garantia às operações de crédito ~lizadas com as microcmO Congresso Nacional decreta:
ptesas a empresa de pequeno porte. a fiança e o aval.
Art. t• Fica altemdo o art. 16, § 2', ds Lei n• 8.880, de 28
Desta forma. nada mais justo do que instituir o Seguro de - de maio de 1994. retifiCado em r· de jullbo de 1994, que passa a
crédito a essas operações crediticias, nos moldes de seguros já
viger com a seguinte rcdação:
existentes, como o seguro à exportação e o seguro habitacional.
"Art. 16. Continuam expressos em cruzeiros reais,
Fica estabelecido, também, um tratamento dife~mciado para.
até a emissão do Real, e regidos pela legislação específica:
o pagamento do prêmio de seguro para a microempresa e para a
empresa de pequeno p:nte, necessário para. "não sobrecan'egar essas
I- ·-··---··-·-··-··-··-·-·--------··empresas com encargos financeiros suplementares.
n- ····-··-····"-"-··-··-··-··-..-··-··-·-··--··-··-··Essas foram as razões que nortearam a elaboração do projem- ··-··--·-··---··-··-·····-··-··-···-~··--··-·IV - as operações de crédito rural, destinadas a
to de lei que ora submeto à apreciação de meus pares.
custeio, comercialização e inveStimento, qualquer que
Sala das Sessões. 10 de abril de 1995.- Senadora Marluce
seja a sua fonte;
Pinto.

e

lEGISLAÇÃO CffADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICÀ
FEDERATIVA DO BRASIL

v-·-··~·---·--·-··-·--·-----· ---·

VI- ··-.. -··-··-··-··-··-···...........- ...···-··-·············-

vn- ..._.... c..........--··-·-··-··-··-·-···-'-··········vnr- ...........·-··-··-··-··-··-··-··-··-·-··-·-··--····IX - ---··-··---··--·---··--·-·--··-··-·X- ·-··-··-··•····--·•-··---------·----

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensado às micrOempresas e às empresas de pequeno
porte, assim defmidas em lei, tratamento juridico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificaçio de suas obrigações admi-

){!- ••",.-••-'••••-••-•"o=•=•~••••c~·-··~-··-··--

§ I' ···········-······-··-----·-·-··-·--·-·--·§ 2° Nas operações referidas ao inciso IV. a atualização monetária aplicada àqueles contratos será equivalente à dos preços mínimos em vigOr Para- os produtos
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agrlcolas, exceção feita a·empréstúnos;.-qu"ãifdO da assi- Brasil, indicam que 69,9% do volume de c:tédito oficial eslá nas
natura do contrato, iguaís ou superiores a R$SOO.OOO:OO · mãos de ~s produtores, Concentrado em l.z27 conttatos com
valores superiores a RS SOO.()(X),OO cada. Isto denuncia uma iDjus~
(quinhentos mil reais).
§ 3° Contratos de organizações formais de produ- ta e inadimissível utilizaçlo do crédito oficial, afastando de forma
inapelável os produ~s que realmente necessitam de ~rsos ofi~
tores (cooperativas. sindicatos rurais, associação de produtores e condomínios rurais) Dão serão incluídos na exciais. pequenos e m6d:ios.
Para agravar ainda mais a -iliadimpi.Bncia também está con~
ceção do § z~·
centrada na~ mios de poucos, em prejuizo nio apenas aos produroArt. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua }Xlblicação.
res que pelo porte nlo conseguem acesso ao crédito, mas a toda a
Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
·
sociedade brasileira, pelos previsíVeis efeitos- diretos e iridiretosJustillcação
gerados pelo eiUJnciado.
- -Por isso, para repor a justiça, deve iniciar-se um processo de
É indiscutível a importância do sistema ofiCiil de CrldíiO
Agricola no desenvolvimento da agriculn.ua nacional, mesmo com democratização de mdilo oficial pora que, mesmo que reduzido
todos os seus equivocos, suas falhas e, principalmente, a associa- em conseqüBncia da pt6Jria crise do estado brasileiro e da iuadimção dos seus custos cada vez mais limitantes com aS~ gera:das pe- plBncia do selar, possa ser distribukio de forma absolutamente
coerente, atendendo as necessidades e nio os privilégios condenáb sucessivos fracassos dos planos econômicos impostos ao País.
. O ÇréditQ Rural no Brasil tem sua participação na história veis numa sociedade que prelende desenvolver-se.
Ainda, pam nio se cometer uma inj:lstiça com outros setodo ~cimeÔto do setof primário brasileiro e, em- CôriSoqüência., no
res da sociedade, que moralmente t&n os mesmos direitos, é que
próprio desenvolvimento nacional.
Quando os números são eofocados de forma isolada, nota- justifica a limitaçio do alcance deste dispositivo legal.
Por outro lado, esta limitação não deve atingir orgariizações
se a dnistica redução do crédito oficial nos fmanciãmcntos de custeio das safras. e de forma mais acentuada na comerciãlização e founaiS de produtores, como as cooperatiVaS, istO porque elas se
comportam como repassadores de um grande valor de ctédito runos investimentos.
Em 1980 o volume total ~tingiu 27,9 bilhões de dólares. ral, para um número variado de produtCRS, na sua maioria pequeDaquele ano até o atual a :redução foi acentuada. caindo para cerca nos e médios.
Brasilia, 10 de abril de 1995. -Senador Osmar Dias.
de 6.5 bilhões de dólares em 1994 e mantendo os mesmos niveis
em 1995.
lEGISUÇÃO CITADA
Há que se considerar ainda que as safras cn:sceram tanf.o em
LEI N• 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994
função da evolução das áreas cultivadas, quanto da produtividade

média das culturas. Deste fato, pode se destacar dqas _cooclusões:
Di~spõe sObre o Programa de EstabWzação Ecoa) o volume dos recursos oficiais não é decisivo para o desenvolnômica e o Sistema Monetário Nacional, ins1itui a Uni·
vimento agrícola; b) o volume dos recursos oficiais deveria ter
dade Ral de Valor- URV, c dá outras providências.
evoluído proporcionalmente aos números da safra e áreas anuais
de plantio.
Art. 16. Continuam expressos em cruzeiros reais, até a
Ocorre que estas informações não são as únicas -que devem
emissão do Real, e regidos pela legislação específica::
fundamentar análise e as conclusões.
I - as operações ativas e passivas realizadas no mercado fi.
Se considenumos as alterações do sistema de produção, a
estruturâção de ClXlpCI'alivas que passaram a agir como agentes fi. nanceiro, pol' instituiçõeS fmanceiras e enlidades autorizadas a funnanciadores e a fuga dos produtores rurais dos fmanciamentos cionar pelo Banco Central do Brasil;
bancários em virtude dos seus altos custos, buscando autofmanciaII - os depósitos de poopança;
mento mesmo com a necessidade de deSmOOiiiza.ção de- parte do
iii - as operações ào Sisiema Fmanceiro âtl Hãbitação e- dõ
património. conclui-se que nenhuma das duas conclusões estão Seneamento (SFH e SFS):
cOl'I'Ctas.
IV - as operações de crédito rural. destinadas a custeio. coMas, também, não seria prudente concluir-se que sem o cré- merciãliiaçiõ e investimentO, qualquer que seja a sua fonte:
- V- as operações de aneodamenlO mercantil;
dito oficial, o setor primário poderia prospemr. pelo contrário, seVI- as operações praticadas pelo sistema de seguros, previ~
ria um retrocesso a impactar de forma extremamente negativa a
área de plantio. o rúVeltecnológico empregado na agricultura. sua dência privada e capitalização;
produtividade, sua modernização, sua competitiVidade, suas safras...
vn- as operações dos fundos, públicos e privados. qualPortanto, preseiVar o bom funcionamento do sislema de créquer que seja sua origem oo sua destinação:
dito rural oficial no Brasil é fundamental não apenas para asseguVBI - os tíllllos e valores mobiliários e quotas de fundos
rar o crescimento agríCOla naciOnal. mas pela importância deste se- múttJos;
IX -as operações nos Mercados de -liquidaÇão futura;
ter para consolidação do crescimento e da eslabilidad.f' econômica.
X - os consórcios; e-para que se atinja o pleno desenvolvimento nacional. não. se pode
admitir sequer que se insinue a sua liquidação.
XI- as operações de que trala a Lei n° 8. 727. de S de noPor outro lado, o plano de estabililAÇâo, em prática, nãO vembro de 1993.
pode utilizar mecanismos desiguais para alcançãr seus objetivos,
§ 1o Observadas as diretrizes estabelecidas pelo Presidente
não pode manter os preços dos:produtos congelados aos níveis de da República. o Ministro de Estado da Fazenda. o Conselho Mo1° de julho de 1994 e corrigir pela TR +jUros a dívida dos produ- rietário Nacional, o Conselho de Gestlo da Pn:vidência Completores que tomaram ou não o crédito de custeio.
mentar e o Conselho Nacional de Seguros Privados. dentro de suas
A defasagem, só considerando-se a lR chega a 26%, tor- , respectivas competências. poderio regular o disposto neste artigo,
"::.••Jo--se impossível o equilíbrio fmanceiro dos produtores rurais. inclusive tm relação à utilização da URV antes da emissio do
Entxetanto, tão injusto quailto a esta situação, é que os JiUmeros di- Real, nos casos que especificarem. excetO no que diz respeito às
vulgados pela imprensa, com base nas informações do Banco do operações de que trata o inciso XI.
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§ 2• (Vetado)

Oficio n• 210/95

(À Comissão de A.s:sunros EconDmico.s - à«isão
tennínativa.)

O SR. PRESIDRNTE (Renan Calheiros)- Os projellls Ji.
dos serão publicados e remetidos à comissão competente.
Sobre a mesa. oflcios que serio lidos pelo Sr. 1° Secretário
em exexcício, Senador V a1mir Campelo.
São lidos os seguintes
LIDERANÇA DO PARTIDO DEMOCRÁTICO~
TRABALIDSTA - PDT
Oficío-0"207/95

Brasília, 3 de abril de 1995.
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Brasília, 3 de abril de 1995

Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais, indico a Vossa Excelência os Senhores Deputados Severiano Alves e Fernando Zuppo pua integrarem, na qualidade de membros Tibllar e Supleote. respectiva~
mente, em substituíção ao meu nome e ao do Senhor Deputado
Giovamií Queiroz. a Comi.Ssio Mista do Congresso Nacional destinada a apreciar e emitir parecer sobre: a Medida Provisória n"
963, de 30 de março de 1995, que "Dispõe sobre a fiXação das
mensalidades escolares e dá outras providências".
Ao ensejo, renovo a V assa Excelência protestos de considemÇão
Tleputa:do Miro Tei•eira, Líder do PDT.

eapreço:::.

Of. Lid. PP n• 498195

Brasília, 5 de abril de 1995

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,
- Nos termos regimentais, indico a Vossa Excel!ncia os Se- Tenho a grata satisfação de dirigir~me -a Vossa Excelência
nh~ Deputados JOSÉ MAURÍCIO e Al'ITÔNIO JOAQTJIM ~ para indicar, em substituição aos já. indicados, como representantes
para integrarem, na qualidade de membros Tindar e Suplente, res- do Partido ~ssista junto à Comissão Mista destinada a profepectivamente, em substib.lição ao meu nome e- ao do Senhor Depu- rir P~er sobre- a Medida Provisória a seguir relacionada, os se-tado GIOVANNI QUEIROZ, a Comissão Mista do Congresw Na· guintes Deputados:
clonai destinada a aptteiar e emitir ~r sobre a Medida ProviI) Medida Provisória n•958/95
sória n• 949, de 23 de março de 1995, que "Autoriza o Poder ExeTiwlar: Deputado Joio Maia
cutivo a contratar com a ITAlPU Binaciona.l pagamento de débito
Suplente: Deputado Francisco Silva
junto ao Tesouro Nacional com títulos da dívida externa brasileira.
Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protesdenominados 'BRAZIL INVESTIMENT BOND- Bffi', em valor tos de consideração e apreço. - Dep.1tado Odelmo Leão, Líder do
co=spondente a até USS 92.800.000,00 (noventa e dois milhões e Partido Progressista- PP.
oitocentos mil dólazes dos Estados Unidos da América)".
Ao ensejo, renovo a V assa Excel8ncia protestos de conside- Of. L!d.PP n• 499/95
~ Brasília, 5 de abtil de 1995
ração e apreço.- Deputado Miro Teixeira, L!derdoPDT.
Senhor Presidente,
Brasília, 3 de abril de 1995.
Oficio no 208195
Tenho a grata satisfação de dirigir~me a Vossa Excelência
para indicar, em substituição aos já indicados. como representantes
Senhor Presidente.,
do Partido Progressista junto à Comissão Mista destinada a profeNos tennos regi;nentais, indico a Vossa Excelência os Se- rir Parecer sobre a Medida Provisória a seguir relacionada, os senhores Deputados Rerian Kurtz e José Carlos Coutinho para integuintes Deputados:
grarem. na qualidade de membros 1itnlar e Suplente, respectiva1) Medida Provisória n• 962/95
mente, em substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado
Tiwlar: Deputado Carlos Camurça
Giovanni Queiroz. a ComiSsãO Mista do Congresso Na?onal desSuplente: Deputado José Linhares
tinada a apreciar e emitir parecer sobre a Medida Provisória n°
Sirvo-me do ensejo para renovar a V assa Excelência protes954, de 24 de março de 1995, ''que Dispõe sol:re a Nota do Tesou- tos de consideração e apreço. - Deputado Odelmo Leão, Líder do
ro Nacional- NTN e sua utilizaçio parn aquisição de bens e direi- Partido Progressista- PP.
tos alienados no âmbito do Programa Nacional de Desestati.zação
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- SerãO feitas as
- PND, instituído pela Lei n• 8.031, de 12 de abril de 1990, conso- substibJições-Solicitadas.
lidando as DQIID.a.S sobre a mat~ _c:Q_ost@_!cs da Lei n" 8.17'7, de
Sobre a mesa oficio que -será lido pelo Sr. 1o Secretário em
t• de março de 1991. e da Lei n• 8.249, de 24de onwbro de 1991, exert:icio, Senador V almir Campelo.
e altera o arL 3°da Lei n° 8.249/91".
·
·
É lido _o seguinle:
Ao ensejo, renovo a Vossa Ex.celência. protestos de consideração e apreço- Deputado Miro Teixeira, Uder do PDT.
COMISSÃO DECONSTI11J!ÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
Ofício n° 200/95
Brasília, 3 de abril de 1995.
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais. indico a Vossa Excelência os Senhores Deputados Sílvio Abreu e Coriolando Sales para integrarem. na qualidade de membros Titular e Suplente, respectivamente, em sustituiç.ão ao meu nome e ao do Senhor Deputado Giovanni QueiroZ~ a Comissão Mista do CongressO Nacional destinada a
apreciar e emitir parecei sobre a Medida Provisóriã n" 958, de 30
de março de 1995, que ''Cria a Gratificação· de Desempenho de
Ativldade de Fiscalização, a GratifiCação de Desempenho de Atividade de Proteção ao Vôo. e dá ootras providências."
Ao ensejo, renovo a Vossa fucel~ncia protestos de consideração e apreço- Deputado Miro Teixeira, Líder do PbT.

Of. n• 11/95/CCJ

Brasília, 5 de abril de 1995

Senhor Presideote,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex.. que esta Comissão aprovou, terminativamente, o Oficio "S" n° 03, de 1995, do
Presidente do Supremo Tribunal Federal, comunicando ao Presí~
dente do Senado Federal. que no Recurso Extraordinário n°
177296-41210, aquela Corte declarou a inconstitucionalidade da·
expressão "avulsos, autôoomos e administradores11, contida no inciso I do art. 3° da Lei D0 7.787/89.
Em reuniãO realizada nesta data.
Cordialmente, Senador Íris Rezendey Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Com referência
ao expediente que acaba de ser lido, a Mesa comunica ao Plenário
que. nos termos do art. 91. Parágrafos 3o e so 4o Regimento Inter-

no. abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o Projeto
de Resolução n° 4&'95 seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A Presidência
recebeu a Mensagem n° 121195 (n° 400'95 na origetn), de 6 do
corrente, do Senhor Presidente da República, encaminhando, nos

termos do § 1°, do art. 6°, da Lei n° 7.711, de 22.12._88. relal6rio
sobre a retribuição adiciOnal variável, referente ao segundo semestre de 1993.

O expediente será encaminhado à Comissão_ de Fiscalização
e Controle e. em cópia; à Comissão !ie Assuntos Econôm.icos, para
conhecimento.
·O SR. PRESIDENTE (Renan Ca!heíros) - A Presidência
recebeu o A_viso n° 6/95. de- 30 de março último, do Ministro das

Relações ·Exteriores, relativo à visita da missão parlãmentar canadense ao Brasil na semana que se inicia no ptÓx:imo dia 17.
A matéria será encaminhada à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. (DIVERSOS N° 59, DE 1995).
O. SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - A Presi<lência
recebeu da Procuradoria da República. no EstadO do Rio-de J&neiro, o Oficio n° 32195, encaminhando sugestão para ü:ma ação mais
concreta relativamente à questão das denominadas "crianças de
rua" ou "crianças abandonadas".
· · · 'O eipxiíente Será enCaminhado à. Comissão de·_Assuntos
Sociais. (DIVERSOS N" 60. DE 1995 ).
.
O SR. PRESIDENTE (Renan Ca!heíros) - Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara.

DISCURSO PRONUNCIADO PEW SR. LÚCIO
ALCÂNTARA. NA SESSÃO DE 10/04195 E QUE. EN·
TREGUE À REVISÃO-DO ORADOR, SERÁ PUBUCA·
DO POSTERIORMENTE
O SR. PRESIDENTE (Renan Ca!heíros)- Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Esperidião Amin..
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Prononcia -o seguinte discurso. Sem revisão do oradcx.)- Sr. Presidente, gostaria
de razer inicialmente uma pergunta. Os Requerimentos n~ 2 e 3 da
Ordem do Dia de hoje roram votados 00 foram apenas apresentados?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Serão vctados
hoje na Ordem do Dia, caso_ haja quorum.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Perfeito.
Sr. Presidente, Sr"'s. e Srs. SenadoreS, diante do~Silêncio, especialmente de representantes do Senado - peço perdão se alguém. na última sexta-reita, tiver ralado depois da minha saída da
sessão -. aproveitando a presença do Senador Osmar Dias, quero
deixar consignada a minha estranheza. em relação à forma pela
qual o Governo conseguiu veicular até aqui a -iiiformação acerca
da denubada do veto.• que, afinal de contas, foi aposto- pelo então
Presidente Itamar Franco contra a iniclaU:va aprovlida pelo Congresso, que impedia o descasamento entre a TR., ou seja, a correção monetária dos encargos financeiros, e O preço mínimo.
A sensação que temos, em função do noticiário, é que o
Cbngresso praticou um ato de perversão, tem razões para estar en~
vergonhado, e o Governo generosamente até nos oferece a chance
de nos peniterician:i:los Da Semana Santa. Quem sabe se aproveita~
mos a Quinta-Feira Santa para nos ·açõitaimos, •C5ata-fiira pari
refletirmos sobre as nossas falhas, sob pena de não poi:letmos voltar a exercer o mandato, na segunda-feira seguinte à Pascoa.
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Eu, de minha parte, gostaria de deixar muito claro que não
considero a decisão tomada por nós como a melhor, como a ideal,
mas entre a omis~ão do Govemo- esta, sim, está perfeitamente caracterizada- e a nossa ação, flco COm a última.
Há pouco mais de dez dias, um grupo de senadores e deputados esteve com o Presidente da Rep:íblica. presentes o Sr. Ministro_da. Agricultura e autoridades do_ Governo Federal, e Sua Excelência disse a todos nós, no Palácio do Planalto, que, na condição
de produtor rural, não se conforma com a TR, porque, descasada
do preço mínimo, ela anuína o agricultor. Isso foi dito pelo Presidente da República. Contudo o Governo pratica olimpicamente a
contemplação desse fato quando, demOCI3.ticamente, na Câmara
dos Deputados, é votada a questão, e 388_ ~putados derrubam o
veto contra 60 votos dados à tese do Govemo, e quando, no Senado, 43 _Seiladores denubam o veto contra 22 votos -dados por Sena·
dores favoráveis a sua manutenção.
Faço neste ponto uma obsetVação muito séria. N""ao sou da
época da OlP do Estado Novo, mas a eficiência não deve ter sido
maior à praticada à época pela DIP e àquilo que tivemos oportuni~
dade de presenCiar oos últimos dias em matéria de infonnaçilo sobre a D!lblreza ilegitima, corponltivista e protetora dos grandes que
a decisão do_ C_o;o.gresso sígilifica. Quero deixar muito claro que
não sou ruralísta. não sou proprietário rural, não tenho nenhuma
vincUlação com empresa ou grupo ligado à área. agricola. mas considero não apenas agora em função da TR, já desde a época da correção monetária, inadmissível o que o sistema fmanceiro tem feito
em matéria de a~priaçã.., de recursos do setoc agrlcola com a
complacência e, ultimam.enL . com a cumplicidade do Governo.
De sorte que quero deixar muito claro que não considero a
decisão~do Congresso perfeitã e acabada, tanto é qUe o Senador
Os mar Dias apresentou u-m projeto, Subscrito por mii:ii e por outros
Senadores - como os Senadores Roberto Roquião, Pedro Simon e
outros -. acredito. pretendendo estabelecer um limite máximo do
vaJoc do fmanciamCD.to que seria alcançado pela providência salutar qu-e o Congresso determinou de restabelecer o casamento entre
- encargoS fmanceirOS· C·a- eVolução do preço daquilo que o agricultor tira da tena.
Não sou agrônomo nem técnico agrícola, maS, quando governei Santa Catarina, aprendi que o agricultor precisa de um tratamento honesto, e foi em- função dessa busca que adotei há doze
anOs a equivalência preço-produto para fmanciar a terra. equipameirtos, sementeS, modernização em matéria de apicultwa. venda de
máquinas em geral, e iniciei alguns projetas no campo da aquacultura.
De sorte que não é de hoje que estou convencido de que o
pequeno produtor rural bmsileiro não sobreviverá à ganância estabele..
cida pelo Sistema Fmanceiro. que conta com a proteção do Govemo e
qoe se materia.li:za através de um descompasso entre os encargos financeiros e o preço do produto -que o agricullor arranca da tem..
Se o Govemo quiser negociar e procurar uma 50luçào, que
o faça. tnas que não venha repetir cenas que já asSiStimos. Essa declaração de que está suspenso o--mdito rural, emitida pelo Banco
do Bmsil na semana passada, fez-me lembrar idêntica decisão tomada no dia 3 de fevereiro do ano passado, quando a Câmara dos
Deputados aprovou o PrOjeto de Decreto Legislativo o0 383, que
sustava a cobrança da correção monetária.
Naquela ocasião, quando a Câmara dos Deputados tomoo
essa decisão, a Diretoria do Banco do Brasil proclamou que o prejuízo decon:ente da aprovação -do referido decreto era da ordem de
97 bilhões de dólares; quantia falaciosa, simplesmente divulgada
para intiniidar o Congresso e para nos indispor perante a opinião
pt!blica.
Quando esteve na Comissão de Assuntos Econômicos o então Presidente do Banco do Brasil, Alcir Calliari, meu conterrâneo
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- homem competente e ~riO--, tiVe -OJXlftUOidii3e de demonstrar
· que essa decisão de sustar o crédito rural- ele tomou essa decisão
- e anunciar que tinha havido um prejuízo de 97 bilhões de d6la~s. ru .seja. quantia equivalente à dívida externa do Pais, eram
consisteiltes e que o Banco do Brasil, que tinha tanta experi&lcia
com o crédito rural- e por isso merece tanto o nosso apreço- não
tinha ainda força para mudar o calendário, alterar as estações do
ano e determinar que o plantio pudesse ser transferido por um prazo de trinta dias para que a sua diretoria ou para que as autoridades
eoonôm.icas conseguissem refazer as suas energias combalidas
pela decisão que a C&ma:ra. dos Deputados entio tomara.
Poucos dias depois, o bom senso voltou a reinar e foi estabelecido o acordo que o Govemo agora desconsidera. Ao manter o
veto que estabelece ou restabelece o OOcasamento já na vigência
da TR, que ~ posterior à corrcção monetária entãO existenie-, o G_~
vemO descumpriu um acordo e deixou de oferecer i sociedade brasileim um componente elementar de uma política agrlcola minimamente mbral - o Brasil não tem essa politica agricola e por, isso
Dão tem um mecanismo de fmanciamenr.o que permita
â.gricultor sabM- o lamanbo do encargo que tem diante de si. Ele não sabe,
não sabia quando tinha o dólar diante dele e passou a saber com a
equivalência preço-produto, pois ele sabe fazer a conta. sabe O que é
um saco de milho. sabe o que são dez sacos de milho- essa coota ele
sabe fazer. A conta que ele não sabe fazer é a que os bancos fazem.
O grande agricultor talvez saiba. e com esse não tenho ne~
~~ preocupação, porque se vira sozinhç. A ID.Ü!bA grande
preocupação é com: o modelo dã pC:quena propriedade não apenas
do meu Estado, mas do Nordeste também.
No momento em que o Presidente da República anuncia o
iDíciO de um programa de refoima agrária, é de se perguntar.
adianta fazer ~fonna agiária., 00 seja.--aiuneritar ó riúnlero de proprietários.-e não sustentar oS proprietários que já existem nu iDa política agrícola minimamente moral?
O que mais me assUsta é o que está acontecendo na ~egião
da pequena propriedade runú do meu Estado. Na região de Xapocó.
anunciam-se mais de 700 pequenas propriedades colocadas à venda.
Governo nenhum tem o direito de destruir esse modelo que não foi construído nem por este, nem por outro -, que é o da
pequena propriedade, com rultura diversificada. em que a familia
assume. a função de pequeno empresário.
E em nome do direito de termos uma política agriC:ola ade~
quada pai& um país com. as nossas caracterlsticas que quero pedir
que se faça justiça com a decisão do Congresso.
O Congresso não foi irmsponsável; irresponsável é quem
mantém uma política agrlcola calcada no descasamento entre os
juros, os encargos e o preço, sabe que isso esti emdo e nadà faz.
Na pior das hipóteses, a decisão do Congiesso faz com que
o diálogo se agilize. Se o Govemo sabia que em impossível conti~
nuar como estava, agora não apenas sabe, mas iri. ajudaN1os a
construir algo razoável, que estabeleça tmtameniO dife~enciado
para o pequeno, médio e grande prcxlutor, e, acima de tudo. permita que, mais do que o discurso, haja no País uma política Wmdou~
ta pam que a agricultum não seja tratada aos solavãitc:QS, como
OC01l'e pelas contínuas alterações da política fmanceim- e pelas inconseqUentes aplicações dessa política. e que haja um sistema de'
financiamento de empréstimo patá a nossa agricultura e-- para os
nossos agrirultores.
É da minha obrigação fazer este registro posto que, neste último fun de semana, a notícia que a sociedade brasileira recebeu
foi a de que o Congresso Nacional praticou uma travessura e o
Governo, com muita condescendêocia, ainda não irá pedir que sejamos colocados numa "camisa de força". Até agom nos daiá uma
magnânima oportunidade de, na Semana Santa, repilO, revermos
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as nossas falhas, confessarmo-nos uns aos outros e com isso alcanÇIUIDOS o perdão. Não tenho a pretendo de dizer que não tenh& errado; já errei muitas vezes. Mas, neyte caso, muitos poderão _ouvir _
a nossa confissão. Não o Executivo, porque possui muito mais assunto para contar aO cónfessot do que Dós oot:ios.
Era este o registro que senti ser da minha obrigaç-ão fazer e
espero que se estabeleça o indispeo.d.vel diálogo, para que o Brasil
percebo -que a decisão do Congresso não foi fruto de r·-on corporal i·
vismo perverso~ foi uma resposta possível - e política é o exercício do possível - a uma situação iDsustentáVel que vinha se-ndo
mantida pelo Govemo.
O SR. JOSÉ ARRUDA - Sr. Presidente, peço a palavra,
comoUder.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Concedo a palavra ao nobre Senador José Anuda, como Líder.
O SR. JOSÉ ARRUDA (PP. DF. Como Lider. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisl.o do orador.)- Sr. Presidente, Sr-s e
Srs. Senâdores, aproveitando a oportunidade ,que nos çlá o sempre
atento Senador Esperidilo Amin., gostaria de fazer um comentário
a respeito da dccislo que o Congn:sso tomou sexta- feira e, também. .qcrescer ao ~gistro feito por S. Ex• alguns detalhes impor~
tanles das matérias publicadas nosjomãis deste fmal de semana.
Sábado o ''Estadão" publicou uma matéria que revela a::.
fontes oficiais do Banco _do Brasil. mostrando que há 16 billiões de
reais em contratos de fmanci.a.rilentos concedidos com base na lR.
Deste.total.~gundo o jomal.l~l são inadimplentes, sendo que
!.215 concentrnm 70% da divida, que é de 3 billiões de reais.
Este registro é apenas para dizer que, no fundamental. todos
conconiamos com a colocação d_o_ SenadOr Esperidi~o Amin, porque o que falta, efetivamente. é uma política de crédito agricola
que sejã mais :racionitl, que seja mais próxima, mais próxima do
produto do agricultor.
Esse evento, esse fato suscitado pela decisão do Congresso
nos leva todos - Congresso Nacional e Governo - a buscar uma
alternativa·defmitiva para o fmancian:lentO da safra agríCola. Essa
é a questão fbndamental que se nos coloca.
Fico muito feliz de ver que tanlo a fala do Senador Esperidião Amin, quanto o projeto do Senador Osmar Dias, partem do
princípio de que há que ter um detenninado teto nesses fmancia~
mentos para um tmtamento mais paritário entre o valor do fman~
ciameniO e o valor do produto cultivado pelo agrirultor.
Este parece-me o grande desafio do Congresso Nacional:
aproveitar o momento de diálogo, de entendimento, que deve presidir as nossas ~lações, na busca de uma solução que não é boa
nem para o Governo, nem para o c~. Ela tem que ser boa para
a sociedade e, porticulam)ente. pam aqueles que plantam neste Pai~
Muito obiigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Tem a palavra
o Senador Mauro Miranâa. (PiUSa)
Tem a palavra o Senador Pedro Simon. (Pausa)
Tem a palavra o Senador Carlos Patrocinio. (Pausa)
Tem a palavra o SenadorValmirCampelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB·DF. l'ro!runcia o se·
guinte disalrso.) - Sr. Presidente,
e Srs.. Senadores, há poucos
dias, sob o argumeot.o de que era necessário equilibrar a balança
comercial, estimulando a exportação e contendo a importação, o
Governo elevou o Imposto de Importação de 32% para 70%. Cer~
ca de 100 produtos, entre os quais os automóveis, foram atingidos
pela medida, implica:J:do, naturalmente, uma ineviiável retração no
comércio de importados e resultando, como sempre, com prejuízos
e sacrificios ao consumidor.
No dia 06104195. conforme notícias veiculadas nos principais jornais do País, o Secretário de Acompanhamento Econômico
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e o da Receita Federal admitiram dificuldades na cobrança do im- do lnq:xJsto de Importação, bem como explicações mais detafuadas
posto de 70% sobre veículos importados já embarcados, acenando, acerca da real situação da economia brasileira, até para que a pcinclusive, com a possibilidade de o Govemo permitir que os carros pulação continue a emprestar o seu indispensável apoío ao Plano
que estão sendo transportados paguem apenas os 32% fiXados an- Real, que, até aqui. tem merecido a simpatia e a confiança da
teriormente.
maioria absoluta do nosso povo.
Por outro lado, apesar das declarações do Ministro da FaEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pazenda e do próprio Presidente da República de que a elevação do
Imposto de Importação não implicaria aumentO dos produtos nalavra ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
cionais. especialmente automóveis, o Presidente da FORD, Ivan
Concedo a palavra ao Senador Freitas Neto. (Pausa.)
Fonseca e Silva, anunciou que a Empresa deverá elevar o preço
Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho. (Pausa.)
dos automóveis-j.i no próximo mês de má.io. A ®claraçio do PrcConcedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara.
_
DISCURSO PRONUNCIADO PEW SR. LÚCIO
sidente da Ford consta de matéria publicada quinta-feira passada,
na página 9 do Corrào Bl'DziUense.
_
ALCÂNTARA, NA SESSÃO DE 10104195 E QUE. ENO mesmo jornal informa, Dll mesma página. que o Minislro
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUCAda Fazenda. Pedro Malan, chegaria olllem em Londtos para, nos
DO POSTERIORMENTE.
termOs da matéria,"... uma série de encontros com banqueiros e
O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros)- Concedo a paautoridades .brit4nicos.•. " destinado a " ... explicar, a investidores e lavm ao Senador Joel de Hollanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (Pf1.......PE. Pronuncia o seformadores de opiriião na Inglaterra, a situação da economia brasileira e afastar os temores de que o País possa so precipitar numa guinte discurso. sem revisãO do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e __
criSe senlelhante a que abalou o México no fmal do ano pas&ado".
Srs. Senadores,_ nesta tarde. quero me congrab.llar com o PresidenSr. Presidente, sn e Srs. Senadores, as declarações dos Se- te Ferqando Henrique Cardoso, pela decisão de promover governo
cretários--ôa Receita Federal e de Acompanhamento Econ&nico, itinerante, Ioediante se1.f deslocamento para diversas Regiões do
bem como a presença do Ministro da Fazenda em Londres, que, Pais, onde, em contato com as classes polítiCas, empreSários e repalém do objetivo já dtaâo~ Visam desestimular a intenção cbo Es- resentantcs da sociOOade civil, pode discutir e buscar soluções para
tados Unidos, da Comunidade Européia e do Japão TCCOticrem vários j)roblemas existentes.
junto à Organização Mundíal de Comércio contra a decisão do
Recentemente, Sua Excelência esteve na região Norte e, na úl~
Govem_o brasileiro de elevar a alíquota do imposto de importação tima sexta:.feim. desloccu-se para o meu Estado. Pemaml:coo, numa
para 70%, somadas às afu:milções do Presidente da FORD do Bm- viagem extiema!IlCnte opa11lna e proveitosa para toda a Região.
sil, são, no míniti:J.o, preocupantes.
Com efeito Sr. Presidente. Srs. Senadores, o Presidente Fer- QtiandO---O--GOvemo-tesol'lleU . .sobretaxar os importados, a nando Henriqu'e prestigiOO a classe p:>lítica, conVocando para
primeira preocupação- do consumidor, de um mOdo geral, era que a acompanhá-lo nessa viagem os três- senadores do Estado de Permedida fatalmente implicaria no aumento dos produtos industtiali~ nambuco e mais 15 deputados federais. Além disso. convidou tamzados nacionais, especíalmente os automóveis, que se veriam. en--- - bém para integrar sua equipe. a Ministra da Indústria, Comércio e
fim, livres da concorrência internacional.
'TUrismo, Dorothéa Wemeck, e o Ministro do Meio Ambiente e
O Presidente da República, os ministros da área econômica Recursos Hídricos, Gustavo Krause.
e analistas consagrados. no entanto, trataram imediatamente de
Já dunmte a viagem, em 'reuniões que manteve com os três
desfazer o temor da população, que, já escaldada com planos ante-- senadores por Pe!namb.Ico e os dep1tados que íntegraram sua coriores, ficou compreensivamente na defensiva em-l:elação a esse mitiva. o Presidente pôde debater, discutir e colher sugestões sobre
programas e projetas em andamento na região, particularmente no
aumento repentino da alíquota do Imposto de Importação.
Entretanto, Sr. Presidente. Sr*s e Srs. Seoadon:s, ao que pa.- Estado pernambucano.
Chegando ao Recife, Sua Excelência teve oportunidade de,
rece, as suspeitas dos conSumidores e da população em geral estio
destinadas a confuma.r a máxima "a voz do povo é a voz de Deus". no.Palácio Campo_ das Princesas, assinar um convênio extremaA guiar-nos pelas declarações do Presidente da Ford, os aumentos mente importante de apÕio ã.o Programa Emergcncial para a Zona
dos preços dos produtos industrializados nacionaiS viri.o sim mais da Mata. liberando. por intennédío do Banco do Nordeste, 30 milhões
cedo do que se esperava.
de reais pua fllWICial::nento das primeims ações desse Projeto.
O mais preocupante de tudo isso é que. mesmo sem recorrer
O Programa Emergencial da Zona da Mata tem por objetivo
aos complicados meandros da teoria ecOO.ômica, com os quais, ocupar os trabalhadores da cana-de~açúcar- sem atividade durante
aliãs, como a maioria da população, não estou familiarizado, é o período de entressafra.. que se inicia agora em abril - com o
possível enxergar nesses potenciais aUmentos de preços a retoma· plantio de cultums alternativas, como feijão, milho, arroz. macada do peiVerso, nefasto e índesejado processo· inflacionário, cootra o
xeim e inhame.
qualsemobilizoudefonnatàoinequívoCa.osofridopovobmsileiro.
Com os recursos liberados pelo Presidente da República,
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Senadores, com a perspectiva de poderio ser atend.idO.ÇceiCA de 50 mil ttabalhadores rurais, o que deum Brasil mais justo e economicame:p.tc orientado para a supera- tDODStia a im:port4ncia da presença do Presidente em nosso Estado.
ção de arcaicas fórmulas que nos coo.denaram ao subdesenvolviO Governo de Pernambuco já estA faiendo o levantamento
mento e .à injustiça social, temos apoiado irrestritamente o Plano das terras onde bá assentamento de trabalhadores rurais e man~n
Real, que inegavelmente tem dado mostras de que estamos no ca- do contato com os usineiroS. paxa- que indiquem as áreas que pcminha certo.
.dem ser liberadas para o plantio durante a entressafra.
Não posso, entretanto, deixar de identificar sinã.is pl-e&u.- Além da liberação desse récurso de R$30 milhões através
pantcs de uma iminente escalada de preços, notadamente dos auto- do Banco do Nordeste, o PreSidente Fernando Henrique Cardoso
móveis, o que remeteria às calendas gregas a intenção de manter o visitõU &inda a Casa de Passagem. uma entidade não~govemamencontrole da inflação.
tal que abriga cerca de quatro mil meninas de rua.
Em face disso, julgo de bom alvitre cobrar do Governo Fe_Bastante interessado em se informar sobre as atividades dedera! uma avaliação criteriosa dessa decisão de elevar a afíqilota seovolvidas pela institui~ -0 PreSidente se emocionou quando
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ouviu vários depoimentos de ex-meninas de nia.. 'que rel.atam.m·
precisar se prostituir e se drogar pai1l que ~dessem sobreviver.
ó SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Senador Joel de

Hollanda, nos termos do art 158, § 1°, do RegimeDlo Interno,
prorrogamos a hora do Expediente por mais quinze minuto~ -para
que V. Ex• term..ilie o seu pronunciamento.
·
V. &• continua com a palavra.
O SR. JOEL DE HOLLANDA- Agmdcço a V.tjx•.
Assistiu, -na opoi:tunidade, a trechos da peça o Bolero de
Raquel, de autoria de Jos:é Mário Austregésilo, que relata a vida de
abandono, drogas, prostituição, exploraçilo, medo e violência a
que estão sujeitas as meninas de rua. O Presidente elogiou o trabalho da equipe de professoras que se dedicam à Casa de Passagem e
afumou que iria aj.ldar aquela instituição para que prossiga no esforço de recuperação de menirias prostiblídas e drogadas.
· Deslocando-se até a cidade de Caruaru, o Senhor Presidente da
Repíblica. F.,.,,. Hemique Cudoso, teve a oportunidade de
nir-.,., além do Governador Miguel Anaes, can os Govemadon:s Di·
vaklo Suruagy, de Alagoe.s; Ganboldi Alves Filho, do Rio Gnmde do
Norte e Francisco de Assis Souza. do Piauí, mantendo audiências e
panicipando com esses Govemadacs do cno:muneOlo da mmião da
CõmissãoiDlegradadeTurismodoNotdcstt-CTI-NE.
'
Essa reuniio foi da maior importânc~ porque discutiu OS
principais entraves que ó turismo ·nordestino vem enfrentando,
bem como apresentou uma série de sugestões que, imediatamente,
foram expostas ao Senhor Presidente da República, que, com mui~
ta sensibilidade, decidiu atender, de pronto, várias dessas reivli:J.di-

=·

cações, a saber:
1- AulOriza.ção para o BNDES financiar equipamentos tu~
risticos destinado$_ à animação notuma.:
2- Redução para RS! milhão no valor do piso exigido pelo
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O Presidente teve ainda. em Caruãru, a Ç'porlllnidade de assistir, juntO ao Vice-Presidente, Marco Mac:iel, ao Ministro Gustavo Krause e toda a comitiva, ao espetáculo de Fazenda Nova, no
maior teatro ao ar livre do mundo, congregando convidados, representantes tle vários países, entre- eles 100 jomalistas internacionais. Sua Excelência pode avaliar o esforço que Pernambuco vem fazendo na
çuhural, sobretudo, na parte de teatro, elevando bem
aho o nome do nosso Estado e o do nosso País, através da encenação
de um espetáculo que não tem igual em qualquer parte do mundo.
Portanto, Sr. Presidente, é com muita alegria que faço este
registro nesta tarde. Tive oportunidade de acompanhar o Presidente em todas os eventos. de conversar com Sua Excelência no próprio avião presidencial. testeiDllnhando, de perto, o seu empenho,
a sua sensibilidade para com a questão nordestina.
Em todos os momentos. ficou bem claro que o Presidente
reconhece a importância das RegiõeS Sul, Sudeste e Norte, mas
tem nítida a consciência de que a Região Nordeste precisa ser considerada como uma prioridade nacional e que tem muitas potencia- ··
lidades, como é o caso do_ turismo, essa enorme indústria que gera
milhares de empregos, gera impostos e vem se traduzindo numa
alavanca muito impoitaotC para o seu desenvolvime-nto.
Ficamos felizes quando vimos Sua Excelência, lá em Caruaru, adotaresse elenco de medidas beneficiando o b.Jrismo daregião, quer o apoto fmanceiro da iniciativa privada. quer a recomendação pam realização de estudos DO âmbito do BNDES, sobremdo para viabilizar o importante investimento 4 ordem de
US$800 milhões, que está sendo negociado com o BID - Banco
Intern.m.ericano de Desenvolvimento.
_
Por isso, Sr. Presidente~ gostaria de i:iJZeZ. mais uma vez do
acerto da decisão do Presidente da Rep1blica de deixâr seu gabinete em BrasíJia e se deslocar até os Estados pam contactar os Governadores e o empresariado local, a sociedade civil e os trabalbadores,
idot.mdo providências efetivas para solução dos nossos problemas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
:Durante o di,rcurso do Sr. Joej de HoUanda, o Sr.
Repan Calheiros,_2° SecretáriO~ deiiii a cadeira da prisidincia, que é ocupada pdo Sr.Josi SaTMy, Presitkme.
Sobre a mesa, ~querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros.
É lido o seguilite

ma

BNDES para a anilise de projetos turisticos~
3 - Permissão pari o investidor privado incluir, nos projetos
fmanciados, o valor das obras de infrn.-estruQJta ligadas ao empreendimento;
4 - Ampliação <la participação do selar turismo nó Fundo
Nacional do Nordeste - FNE - de 5 para 10%, ainda neste exe:n::ício orçamentário;
5 - Recomendação ao Departamento da Aeronáutica CivilDAC - para facilitar a liberação de vôos fretados destinados ao
Nordeste.
REQUERIMENTO N' 502, DE 1995
O Presidente Fernando Henrique Can:Joso determinou esbJRequeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regidos em relação à reivindicação da en-Nordeste, de destinação aos
Estados nordestinos de R$200 milhões do Orçamento da União, mento Interno. pata o Projeto de Lei da Câmara n° 46. de 1995 (n°
233/95, na C8sa de origem), de iniciativa do Presidente da Repúalém do fmanciamento pelo BNDES de R$200 milhões para. viabiblica, que ftxa a remuneração_dos cargos em comissão e de naturelizar a contrapartida do empréstimo do Programa de Desenvolvimento do Turismo do Nordeste - PRODE11JR -, no valor de za especial das funções de direção, chefia ou asSessoramento que
R$800 :milliões, negociados com o Banco Interamericano de De- menciona e dá outras providências.
. __Sala das Sessões, 1O de abril de 1995. - Sêrgio Machado senvolvimento- BID.
Ao relacionar essas providências, pode-se coostatar como Élcio Álvares - Francelíno Pereira - Ronaldo Cunha Lima Jonas Pinheiro -José Roberto Arruda.
foi importante a presença de S. Ex& no Estado de Pernambuco, beO SR. PR_ESIDENTE (José Samey)- Na fonna do Regineficiando diretamente o Estado e mantendo audiência com os Governadores vizinhos: do Estado de Alagoas, Divaldo Su~agy; do _ mento Interno, art. :J40, inciso_ II, o requerimento que acaba de ser
Rio Gr.mde do Norte. Ganl>aldi Alves Filho e do Piaul Francisco lido será submetido à vO(ação após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa. requerimento de informações que será lido
de Assis Moraes Sousa.
Por tudo isso, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, quero, pelo Sr. 1° Secretário em exercíCio. Senador Renan Calheiros.
nesta tarde, congra.ndar-me com o Presidente Fernando Henrique
É lido o seguinte
Cardoso pela decisão que vem adotando em estabelecer um goverREQUERIMENTO
N' 503, DE 1995
no itinexante, deslocando-se parn as várias Regiões- como aconteceu oom a Norte e, agora, com a Nordeste -, debatendo com a
Sen!10r Presidente,
t;lasSC política, ouvindo os empreSários, os friibalhadores, repreRequeirO a Vossa Excelência, nos termos regimentais, sesentantes da sociedade civil e - o que é mais imporumte - decidindo _ jam solicitados, ao Sr. Ministro da Previdência Social, as seguintes
prontamente as questões mais relevantes que lhe foram submetidas.
informações:
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1 - Qual a receita arrecadada para fazer jus ao cUsteio dos
..
beneficies da Previdência Social?
2 - QUal a despesa nos exercícios de 1993 e 1994. com o

pagamento dos beneficios daPrevi_dência Social?
3 - Qual a receita arrecadada pM"a fazer jus à assistência
médica da Previdência Social e quem são os seus beneficiúios?
4- Qual a despesa nos exercícios de 1993 e 1994. com o
pagamento da assist!ncia médica da Previdénc!J. SoCial

-

Sala das Sessões.- 4 de abril de 1995.- Sen~~Humbcr·
to Lucena.

(À M~sa para decisão)
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O requerimento lido
será despachado à Mesa para decisio.
Sobre a m~a. comunicações que serão lidas pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador ~enan Calbeiros.
São lidas as seguintes

COMUNICAÇÃO
Comunico que em data de 7 de abril de 1995 estive em São
Paulo, acompanhando tmtamenlO médico a que está se su~D:teten
do minha espooa, Nilda de Almeida Coelho. conforme cópia do re·
cibo das despesas efetudas com o referido tratamento.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1995. - Senador Lúdlo
Coelho.
Senhor Presidente,

Comunico :a Vossa Excelência que estive presente no Senado Federal no dia-7 p.p.. sexta-feira. onde inclusive presidi reunião
do Grupo de Trabalho de Reforma e modernização do Senado Federal com os diretores da área adminstrativa e gerencial da Casa.

na Ala Senador Nilo Coelho. sala 2. no horário coicidente com o
.
Sala das SessÕes, 10 de abril de 1995.:.... .S~_Renan
Calheiros.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- ,-.s comunicações li-das serão publicadas.
0 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Na sessão anterior,
foi lido o Requerimento n°498, de 1995, por meio do qual o Senador Romeu Tuma solicita sejã. autorizado a desempenhar missão
no exterior sem ônus para o Senado Federal nos dias 24 a 28 do
corrente mês.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Fíca concedida a autorização solicitada.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Passa-se-à
da sessão ordinária.

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÃMARA N• 45, DE 1995
(Em regime de urgênda, nos termos do
art. 336, "b ", do Regimento Interno)
DiscusSão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n° 45, de 1995 (no 154/95, na Casa de origem), de iniciativa do
Ministério Público da União, que dispõe sobre os vencimentos
dos membros do Miníslério Público da União, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da ComisSão de Constituição,
Justiça e Cidadania)
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Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno solicito ao
nobre Senador Geraldo _Melo emitir parecer em substimição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderio ser oferecidas emendas à matéria até o encetramento da discussão.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN- Para emitir pare.
cer)- Sr. Presidente, sn. e Srs. Senadores.
- ímta-se de Projeto de Lei de iniciativa do Procurador-Geia!
da República que fixa a remuneração dos Membros do Ministério
Público da União.
Na Justificação, o eminente Procurador-Geral ressalta que, a
partir de I 0 de fevereiro de 1995. boove alteração da remunemção dos
membros de Poder (Decretos Legislativos n•s 6 e 7, de 1995).
Argumenta, então~ "Elevado o limite máximo em um Poder,
cumpre ajustar os limites máximos dos outros Poderes, em ordem
a que o Princípio da isoo.omia, entre sCrvidores dos tr&: _Poderes da
Replblica. opere, oa conformidade do espírito e sistema da nova
ordem constitucional. Essa regra vale também pam o Ministério
Público da União, no que tange à remuneração de seus membros 01•
Salienta que, ''historicamente. a remuneração da Magistra-OJ.ra Fedeml e dos membros do Ministério Público da União sempre agÜardaram relação, pelas caractcrlsticas das funções exercidas
nas respectivas ca.rreims''.
Esclarece que "a remuneração dos Membros do Ministério
Público, com a atualização proposta, voltará a ser condizente com
as relevantes funções que lhes foram reservadas pela Constituição
Federal e estará situada em valores próximos daqueles pagos aos
membros do Poder Judiciário, estabelecendo, como teto, os valores petcebidos como remuneração, em espécie, a QUalquer título,
.
por Ministros do Supremo Tribucal Federnl".
A fixação de vencimentos dos membros do Ministério Público da União deve ser feitã mediante lei ordínária, de iniciativa
do Procurador-Gemi da União, segundo entendimento prevalecente. das disposições da Lei Maior, a exemplo do que ocorre com a
MagiStratura.
A proposta já foi aprovada na Câmara dos Deputados, vindo agora a exame nesta Casa Revisora.
Em face do exposto, entendemos adeqliadO e oportuno o
Projeto em apreciação e manifestamo-nos pela sua aprovação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O parecer é favoráveL
Em discussão a matéria. (PauSa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senador-es que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à s3nção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 45, DE 1995
{N° 154J'IJS, na Casa de origem)
(De íníciativa do Ministério Plíblico·da União)
DI~ sobre os vencimentos dos membros do
Ministério Público da União e dá outras providênàas.

O COngresso Naci~l decreta:
Art. 1° O vencimento básico dos membros do Ministério
Público da União, a partir de lo de fevereiro de 1995, é o constante
dos itens I. n, m e IV do Anexo desta lei.
.
Parágrafo único. A verba de «:presentação dos membros do
MinistériO Público da União é a constante do Anexo da Lei no
7 .725, de 6 de janeiro de 1989. com as modificações introduzidas
peloart. 2°da Lei n°8.273,de 18 de dezembro de 1991.
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Art. 2° Os vencimentos-eStabelecidos no artigo anterior

se:-

rão reajustados nas mesmas datas e pelos mesmos ~dices adotados para os servidores da União.
_ , .
Art. -3o Os vencimentos do Procurador-Geral da_ Republica
são os de Subprocurador-Gera.l da República, acrescidos de dez_
porcento. não podendo exceder os valores percebidos como remuneração. em espéice, a qualquer título, p;rr Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
Puágrafo úníco. O a:cresciinO previsto neste artigo não-Se incapora aos vencimentos do cargo de Procurador-Geral da RepúblicaArt. 4o Aplicam-se aos membros aposentados do Ministério
Público da União e aos seus pensionistas os efeitos desta lei.
Art. 5° As despesas resultantes da execução desta lei correrão à conta das dotações consignadas ao Ministério Público da
União no OrçãmentOda União.
.
· Art. 6° ESta lei entra em vigor na data de sua JX~blicaçio.
. Art. 7_0 Revogam-se as disposições em conttário.--

ÀNEXO À LEI N"À DE DE DE 1995

Descrição dos Cargos

Vendmento Básico R$

I- Subprocurador-Gera.l da República. Procurador-Geral
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da comissão constante do despacho inicial de distribuição, seji ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (J~ Samey) -Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n° 58,de 1994 (n" 2.581/92, na Casa de orisem), que revoga artigos do Tín.do V da Consolidação
das Leis_do_ Tra~lbo- CLT que tratam da organização
sindical, tendo
Parecer favorável, sob n° 187, de 1994, da Comissão
- de Assuntos Sociais.
A~=-da~do~da=~~do~

10 de IIlllÇO passado, quando teve sua disrussão adiada para hoje.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° SecretáriO enl e-iercfcio, Seliador Renan Calheiros.
São lidos os Seguintes
REQUERIMENTO N" 504, DE 1995
Nos tennos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno, requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n°
58, de -1994, que 'ruoga artigos do T'ltUlo V da Consolidação das
Leis do_Trabalho -CLT, que tratam da organização sindical", a
-- fi.ID. de que a mesma seja feita na sessão de 8 de maio de 1995.
Sala das Sessões. 10 de abril de 1995.- Francdino Pereira.

do Trabalho, Subprocurador-Geral do Trabalho, Procumdor-Gem.l da Justiça Militar, Subprocumdor-Geml da Justiça Militar, e Subprocurador-Geral do Distrito Federal e
Tctritórios ....................................-----··------•---~2.300,00
REQUERIMENTO N• 505, DE 1995
ll - Ministério Público Federal: Procurador Regional da Repúblíca; Ministério Público do Trabalho; Procurador RegioNos tmrilos do disposto no art. 279, allnea c do RCgunento lnnal do Trabalho; Ministério Público Militar. Procurador da
temo, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara
Justi\=a Milítar. Ministério Público do Distrito Federal e Terde n• 58, de 1994, a fm de ser feita naSessãó de 3 de maio de 1995.
ril6rios; Procurador de Justiça............................... --:-2.140,00
Sala das Sessões, 5 de abril de 1995.- Senador Fernando
III- Ministério Público Federal: Procurador da República;
Bezerra.
M'uristério Público do Trnbalho; Procurador do Trabalho;:
· ·
O SR. PRESIDEN:fE (,iosé Samey) - lim volação o reMinist6rio Plíblico Militar; Promotor da Justiça Militar.
- -qilerimento de autoria do Senador Francelina Pereira, que solicita
Ministério Público do Distrito Federal e Tctritórios; Pro_ que a mathia seja colocada na Ordem do Dia da sessão do dia 8 de
motor de Justiça. .........._, ____......... -·-··-·-----------2.000,00
maio de 199S.
N- Ministério Público do Distrito Federal e Territórios:
Os Srs. Senadores- que o aprovam queiram periDanecCr senPromotor de Justiça Adj:mto.... " ' ! ...---·-·------··-·--·-1.900,00
·tados. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Noo termos do art.
Aprovado.
.
175, e, do Regimento Interno, determino a retirada da pauta. para
Está prejulicado o requerimento dos Senadores Fernando
que sejam instruídos devidamente, os itens 2 e 3, uma_ vez que os Bezem. e Gemido Melo em face da decisão da Casa.
processos não se encontram na nlesa, em virtude de requisiçio do
A matéria retomará à Ordem do Dia na data estabelecida
Sr. Relator.
pelo Plenário.
São os seguintes os itens retiradOS da pauta.:

-lREQUERIMENTO N" 455, DE 1995
Votação, em turno úni~. do Requerimento n°
455, de 1995, do Senador José Agripino, solicitando,
nos termos regimentais, ql!e, sobre o Projeto de Lei do
Senado D0 36, de 1925, de autoria do Senador Gilberto
Miranda, que altera a redação da alinea a do § Z' do art.
J• do Decreto-lei n• 2.120, de 14 de maio de 1984, além
da comissão coostante do despad!o inicial de dislribuiçio,
seja oovida. também. a de ~iÇas de Infra-Estrutura.

-3REQUERIMENTO N' 456, DE 1995

O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey)- Item 5:
Discussiio, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n•
93, de 1994 (n• 75 U91, na Casa de origem), que dispõe sobre o direito de e~ga.dos que gozam de a1guma forma de estabilidade
dirmida em lei. tendo
·· · Pan:cersobn"318,de 1994,daComissão
- de Assuntos Sociais, favorável nos tennos do Substitutivo que apresenta.
A mah!ria constou da Ordem do ~ da sessão ordinária do
dia 9 de março, quando teve sua discus~ adiada paza hoje.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan Callieiros.
É lido o seguinte
REQUERII\fEN'fO N" 506, DE 1995

Nos termos do artigo 279, alínea c, do Regimento Interno,
Votação, em turno único, do Requerimento n°
456, de 1995, do Senador Hugo Napoleão, solicitando, requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n°
nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei do 93, de 1994, que "dispõe sobre o ditoito de empregados que goSenado n• 36, de 1995, de auloria do Senador Gilberto - zam de a alguma forma de estabilidade definida em lei". a fun de
Miranda, que altera a redação da alinea a do § Z' do art. que a mesma seja feita na sessão de 8 de maio de 1995.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1995.- Sérgio Maebado
l 0 do Decreto-lei n° 2.120, de 14 de maio de 1984, além
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O SR. ADEMJR ANDRADE -Sr. Presidente, peço a pala·
na pela ordem para tratar de assunto relacionado à votação desses
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Em discussão o projeto. (Pausa)
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Sr. Presidente. peço a
requerim.~ntos.
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço a V. Ex' que
O SR. PRESIDENTE (loséSarney)- Conced0 _a palavra
aguarde o témtino da IeittJra dos requerimentos, após o que poderá a V. Ex•. para discutir.
fazer uso da palavra para encaminhar a votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT.SE. Para discutir.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l 0 Secre- Sem revisão do omdor.)- Sr. Presidente, minha objoçio é Cm furitário em exercicio,- Senador Renan Calheíros.
ção de esta matéria ser da mesma natureza que a anterior. A justifiÉ lido o seguinte
cativa que havia sido feita. quando do primeiro requerimento de
adiamento dessas matérias relacionadaS às modificações da ConREQUERIMENTO N" 507, DE 1995
soliciaçio das Leis do Trabalho, era de que o_Govemo estaria preNos termos do disposto no artigo 279, alin~c do Regímen- J?B1>Ildo um projeto de modiftcaÇilo global da CLT. No entanto, essa
to Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da infonnaçio foi dada há algum tempo, desde o Governo ant:.erior.
Câmara de D0 93, de 1994, a fllD de ser feira na Sessão dC 4 de
Portanto.. entendemos qde cabe à Casa discutir a matéria,
maio de 1995.
principalmente quando trata de artigos da CLT que se confrontam
'Sala das Sessões. 5 de abril de 1995.- Senador Fernando claramente com. a Constituição aprovada em 1988. Assim como os
BezeJ:ra- Senador Geraldo Melo.
doís itens anteriores, que já foram objeto de pedidos de adiamento,
·O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Coticeôo a palavra não tem mais sentido adiam1os a disrussão desta matéria relacioao nobre Senador Ademir Andrade para encaminhar a votação, nada à CLT, priricipalniente porque grande parte desse projeto visa
adaptar a CLT à Constituição de 11188, o que já deveria ter sido
pelo PSB.
O SR. ADEMD!. ANDRADE (PS B-PA. Para encaminhar a feito há muito tempo pelo Cong<oSso Nacional.
votaÇão. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eritendo que
Por isso, encaminhamos contra o adiamento da matéria.
nAo hi razio para adiamento da discussão desta matéria, nem da
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua em discusanterior. Confom1e V. Ex• afmnou, ela constou da. pauta de sessio são a mat6ria.
do Senado em março e, portanto, houve tempo suflCieote para que
O SR. GERSON CAMATA- Sr. Presidente, peço a pala-·
qualquer Senador com dúvidas sobre o seu coote,jdo pudesse disvra para discutir.
cutir, analisare preparar seu encaminbamento na presente sessio.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra
Encaminho cont:ra.riamente ao adiamen_lo e aproveito para a V. Ex•, para discutir.
indagar de V. Ex', de acordo com o Regimento lnlemo, quantos
O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Para discutir.
adiamentos consecutivos podem ser solicitados a cada vez que a Sem rev.isio do andor.) --Sr. Presidente, com relaçiQ ao Item 6 da
matéria vem à discussão no plenário. Preocupo-me porque as matérias pauta, pm:ce-me que já eslam.os discutindo o projeto, enquanto no
que sempre são objeto de pedido de adiam.énto tratam da IDidança da i~em anterior foi apiovado um reqUerimento de adiamento. Creio
O....T e da defesa de direitos dos ttabalha.dotes brasileiros.
que o encaminhamento dado pelo companheiro, Senador José
Diail.te do exposto, encaminho contra o requCrímentO- de-- ~ardo Outra, refere-se ao requerimento.
Parece-me, Sr. Presidente, que, há um erro no Avulso distriadiamento e solicito à Mesa esclarecimento sobre quantas vezes
tal pedido pode ser feito.
"
· bu!do.
. _
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa escJa.re<i, a
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência esclaV. ;Ex• e ao Plenário que, de acordo com o Regimento, a matéria rece ao Senador Getson Camata que não há nenhum requerimento
pode ser adiada por até sessenta dias, através de dois pedidos de de adiamento do item 6. Já estamos discutindo a matéria.
até trinta dias cada.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE) - Sr. PresiEste será o último pedido de adiamento em relação a esse dente, eu havia entendido que havia um requerimento também._
Projeto de Lei, confonne o Regimento lnlemo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex' nAo pode inEm votação o ~equeriinento n° 506195, do Sr. Sérgio Ma- terromper o orador que está na tribuna. V. Ex• terá oportunidade
chado.
de falar, posteriOilllente, como Líder.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer senO SIL GERSON CAMATA - Naturalmente boove um
ta dos. (Pausa)
-equívoco por parte de V. Ex', Senador José Eduardo Outra.
Aprovado, com os votos contrários 'dos Sen.adores Ademir
Parece-me que, pelo Regimento Interno, ocorreu aqui um
Andrade, José Eduardo Outra e Esperidião A mio.
etro na transcriçio da legislaçio citada. A não ser que a Mesa posA matéria v-oltará à Ordem do Dia na data Cstabelecida. porsa infotmar de maneira diferente, o Projeto de Lei da Câmara n°
que, da forma regimental, não há mais modo de ser adiada a dis110 diz o seguinte:
cussão.
''O art. 193 da Consolidação das Leis do TrabaFica prejudicado o outro requerimeÍlto dos Senadores Ferlho, aprovado pelo Decreto na 5.452, passa a vigorar
nando Bezena e Geraldo Melo.
-- com a seguinte redação:... "- ai tem a legislação citada:
- - -·"ALei8.212,de24dejulbode 1991.."
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- I~m 6:~
Se houver mesmo um _engano, parece-me que o Regimento
Disrussão, em rumo único, do Projeto de Lei da Câmara no Interno proíbe a votação da matéria. Baseado nisso, entendo que
110. de 1994 (n" 1.339/91, na Casa de origem), que concede adi- seria útil e de bom alvitre nio se discutir a matéria na sessão de
cional de perirulosidade aos carteiros, alterando o arL 193 da Con- hoje, traDsferi:ndo-a para amanbi, assim que houver uma informação COITeta da legislação citada no Avulso, que está exatamente à
solidação das Leis do Trabalho, tendo
pág. 2 do Item 06. No verso, a legislação transcrita não é a legislaParecer favorável, sob n° 260, de 1994, da Comissão
ção citada, que deveria estar in..struindo o processo de votação.
- de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço a V. Ex' um
A matéria constoo da Ordem do Dla da sessão O!dinária do dia
minuto para analisar a questão. V. Ex• levanta a questio de que o
1Ode llllUÇO passado, quando teve sua discussão adi;lda para boje.
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projeto de lei não está devidamenle instruido ou que bá Hmcorreção Discu:Ss.ão, em turno úniCo, do Projeto de Decreto Legislativo _n° 27, de 1993 (n° 165/92. na Câmara dos Deputados}, que
nos Avulsos disbibuídos?
O SR. GERSON CAMATA - Exatamente, Sr. Presidente. aprova o texto do Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria
Assim. o RegimenlO Interno diz que não pcxie ser votada a mat&:ia Civil, Comercial. Trabalhista e Administrativa, celebrado entre o
quando há um truncamento ou má inforD13Çio na legislação citada Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Brasília, em 20 de agosto de 1991, tendo
no Avulso que é distribuído aos Parlamentares.
Parecer favoiável. sob n° 113, de 1995, da Comissão
Procurei a legislação para conflimlli' se essa modificação
-de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
dava direito à aposentadoria especial também. mas não havendo a
legislação, não posso ter acesso à· informação. Sabiamente, o Regi~
Em discussão o projeto.(Pausa)
menta, nesses casos, pede o adiamento da votação.
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Niio havendo pm:w
Em votação.
necessário -pala exaininãr-com -maior profundidade a questio leOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~
vantada por V. Ex•. mas atendendo a relevAncia da questio, uso tados. (Pausa)
Aprovado.
dos poderes que me são concedidos pelo art. 175 que diz. na letra
O projeto vai à Comissão Diretoci. para redação fmal.
e. que o Presidente pode determinar retiiada de qualquer matéria
desde-que haja erro ou omissão nos Avulsos oo paxa sam.r falha de
É o seguinte o projeto aprovado:
instrução.
: Assirii. considero que é prudente à Casa adiar a apreciação
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 27;DE 1993
da matéria para. verificar se bá procedência na alegação do Sena(N° 165192, oa Câmara dos Deputados)

dor Gerson Ca.mata.
O SR. GERSON CAMATA- Agradeço a V. Ex".Sr.Pre·
sidente.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A matéria será inc
cluída na sessão seguinte.

-

Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati~
vo n° 22, de 1985 (n° 83/85, na Cámarn dos Deputados), que aprova o texto da Convenção no 134, da Organização Internacional do
Trabalho; sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho dos Maritimos, adot_ada em Genebra, a 30 de outubro de 1970, durante a L V
Sessão da Conferência -m.ternãcioüa:i do Trabãiho, t.Ctidõ
Parecer favorável, sob D0 112, de 1995, da Comissão
- de Rdaçõe:s Exteriores e Defesa NacionaL
A Presidência esclarece ao Plenário que a niatérút já fora
objeto de análíse anterior pela Comissão de Constituição e Justiça
e Cidadania através d~ parecer n° 482191, que concluiu favoravelmente à proposição e se enconl.ra à disposição dos Srs. Senadores.
Em discussão a matéria.(Pausa)
Não havendo quem poça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
-

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria Vai à COmissãO Dimtora para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 2~ DE 1995
(N° J06,CJJ, na Câmara dos Depuiados)Ratifica o texto da Convenção n° 167 da Orga..
nização Internacional do Trabalho- OIT.
O Con~sso Nacional decreta:
Art. 1° É ratificado o_texto da Convençio n° 167 da.Organi~
zação Internacional do Trabalho- OIT, a.dctada em Genebra pela
Conferência Geral daquele órgão, realizadaem21 de junho de 198&
Parágrafo único; Ficam sujeitos à aprovação do Congm;so
Nacional quaisquer atos que pos.sam resultar em revisão do pre·
sente acordo. bem como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicaçio.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 8.

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Ju-

diciária em Matéria CivH, Comercial, Trabalhista e
Administrativa, celebrado entre o Governo dà RepúbUca Federativa do Brasil c o Governo da República
Argentioa, em Brasília, em 20 de agosto de 1991.
-

--

-

-

-

O Cóngxesso Nacional de<:reta:
Art. 1° Fica aprovãdo o texto do Acordo de Cooperação
Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trã.balhista e Adminstrativa, celebrado entre" o Governo da República Federativa do
Brasil o o Governo da República Argentina, em Biasília, em 20
deagostodei99L-~~~

~~

~~~-~~~

~~~~

~~-~-~~~

~~~

~

~~~~~-~~~~

~~

Parágrafo único. Ficam sujeitos-à apreCiação do Congresso
Naciooal quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido ACOldo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nQs
termos do inciso I do art. 49 da Constiruição Federal. 3carretéD:i
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.

. O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 9:
Discussão, em turnO único, do Projeto--de Decreto Legislativo n° 32, de 1993 (n° 257/93, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Prova e
Informaç.io acerca do Direito Estrangeiro, celebrada em Montevidéu, em 8 de maio de 1979. na II Conferência Especializada
Intenunericana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP II), tendo
Falecer favorável, sob n° 114, de 1995, d.ã Comissão
- de Relações Exterlores e Defesa Nadonal
Em disa.~ssio do projeto em nimo Unit:O. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra., encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pen:nanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação fmal.

É o seguinte o projeto- aprovãdo:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 32, DE 1993
(N° 257/93, na Çâmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção Interamericana
--sobre Prova e Informação Acerca do Direito Estnmgciro, celebrada em Montevidéu, em 8 de maio de

1979, na II Conferêocbr Espedalizada Interameric:a·
na sobre Dirello Internacional Privado (CIDIP-11).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprOvado o teXto da Convenção Intem.meriCana
sobre Prova e lnformação Acen:a do Direito Estrangeiro, celebrada em Montevidéu, em 8 de maio de 1979, na II Confed:ncia Espedalizada Interamericana sobre Direito Intemacional· Privado
(CIDIP-11).
.
.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congn:sso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da referida Con·
venção, bem como quaisquer atos que, nos termos do inciso I do
art. 49 da ConstituiÇão Federal, acanetem encargos oo compro-

missos gravosos ao pat:riniônio nacional
._ ~
Art. 2o Este decreto legislativo entra em vigor na- data de
sua p11blicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) Item 10:
." Disctissãó, em turno -único, do Projetõ de _Deq:eto Legislativo n• 59. de 1993 (n• 179/92, na Cimara dos Deputados). que
aprova o texto do Acordo para a Criação do Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano, assinado em Caracas, em II de
novembro de 1989. pelo Brasil e pela República Dominicana, Ar-

gentina, Colômbia, CUba. Equador, Nicarágua, Panamá. Venezuela. Peru e Estados Unidos do M6xico. tendo
Parecer favori.vel, sob n° ll5,de 1995. da Comissão
- de Rdaçõcs E:<terior<S e Deresa NadooaL
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Sri Senadores· que o aProvam qúeiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
A matéria vai à Comissão Direrora pua a redaçã.o fmaL

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 59, DE 1993
•
(N° 1791Jl, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo para a Criação do
Mercado Comum Cinematográfico Latino·Amcrica~
no, assinado em Caracas, em 11 de novembro de
1989, pdo Brasil e pelas Repúbllcas Domioicana, Ar·
gentioa, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Pa·
namá, Venemcla, Peru e Estados Unidos do México.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo

para a Criação do
Mercado Comum Cinematográfico Latino-Americano, assinado
em Caracas. em 11 de novembro de 1989, pelo Brasil e pelas Repúblicas Dominicana, Argentina. Colômbia. Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Vene1llela.. Peru e &tmios Unidos do México.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con~so
Nacional quaisquer atos que possam resultar em n:visão do n:ferido Acordo, bem como quaisquer a jJStes complementares que, iloS
termos do art. 49, inciso L da Constituição FederaL acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimôn.io nacional.
Este decreto legislativo entra em vigoi na data de
Art.
sua publicação.
·
_
_ =0 SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 11:
DiScussão, em turno único. do Projeto de DecrelO Legislativr• no 65. de 1994 (n° 427/94, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção sobre Coopern.ção lnlernad.ooal e
Proteção de Crianças e Adolescentes em Mat6ria de Adóção Internacíonal, concluída em Haia, em 29 de maio de 1993, tendo
Parecer favorável, sob n° 118, de 1995, da Comissão

zo
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-~'Rdações Exteriores e Defesa NadõnaL

Em discussão o projeto em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os SiS. Senadores quC o aprovam queiram pcnnanecer sentados. (Pausa)

AprovadO.
.
A matéria vai ã Comissão Diretora pam- a redação ftnaL
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 65, DE 1994
(N° 427194, na Cimara dos Deputados)
_~prova o texto da Convenção sobre Coopera.
ção Intemacional e Proteção de Crianças e Adoles-cen"tes em Matér_ia de Adoção Internacional, concluí..
da em Hai~-~ 29 de ~io _de 1993.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fie&: aprovado o texto da Convenção sobre Cooperação Intemacional e Proleção de Crianças e Adolesoentes em Matéria
deAdoçio Intemaciooal, coacluidaem Hala, em29 de maio de 1993.
Parágrafo útúc:O. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam ~sultar em revisão à referida
ConvençãO, bem como quaisquer ateis que, nos termos do inciso I
do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos oo C01'llpl'O"
missas gravosos ao patrimônio nacional.
Art.
Este decreto legislativo entr.l em vig()(" na data de
SU!l publica.çio.
<!SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 12:

zo

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 328, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 91, §§ 3° a 5°, do Regimento Interno)
Discussão, eni úfino-único, do Projeto de Lei do Senado n°
328, de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso,
que disciplina as eleições para. a Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas, lendo
Parecen:s. sob n"s 393. de 1992, e 266. de 1993. da Cuniíssão
-de Constituição Justiça e Cidadania, 1° pronunciamento: favorável ao Projeto com emendas de n~ 1 e 2-CCJ; 2° pro•
nunciamento: contrário às emendas de plenário, com votos vencidos dos Senadores Jut.ahy Magalbães e Pedro Teixeira. em separado.
A matéria constoo da Ordem do Dia da sessão ordinária do dia
9 de março passado, quando leve sua discussão adiada para hQje.
Sobre a mesa, requerimenros que serão lidos pelo Sr. Io Secretário em exercido, Senador Renan Calheiros.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N" 508, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, na fonna do art. 279, alínea b, do Regimento lntemo, o adiamento da discu~ão do Projeto de Lei do Senado n°
328. de 1991. para o run de reexame pela Comissão de Constiwição, Justiça e Cidadania.

Justificação

.. vários ~otivÓs jUstificariam o adiá.inento da discussão-desta matéria, para o ftm de reexamc pela comissão competente.
Assinale-se. em primeiro lugar, que o Tribunal Superior
Eleitoral instalou, recentemente, diversos grupos de estJ.l(3os sobre
a legislação eleitoral, com o preciso Jrop6sito de oferecer ao Congresso Nacional a contribuição de especialistas sobre questões relativas ao direito político brasileiro. Entendeu aquela Corte. sob o
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comando do Ministro Cai'los Mário Velloso. ser conveniente uma
análise acurada sobre problemas há muito apontados pelas·.llcademias de ciência política, pelas agremiações partidárias, pela imprensa. pelos tribunais e pela opinião plblica em geral.
Um destes colegiados tratará exatamente da matéria que é
objeto do presente projeto: a representação proporcional nas Casas
parlamentares da União e dos Estados. Em verdade, a missão dos
notáveis indicados pelo TSE para abordagem deste tema é até mais
ampla. pois haverá de examinar, também a questão da repre-

Este sistema.. altamente distorsivo, aliás awal±nez:Ue 'em vi- ·
gor na Ieglslãção eleitoral brasileira, não é em nenhum momento
posto à prova pelo autor da proposição. Recorda -se que na pro..
pria Repjblica Federativa da Alemanha, berço do sistema hidrico.
o rateio proporcional da cadeira, para o fim de representação no
ParlameniO Federal (Bundestag), é feito desde 1957, pelo cll"'!''ID
dos votos apurados em todo o territ6rio- ruicional, o que _efetivamente melhor se aprox.ima de real vontade populãr. e nàO a vontade dos Esatdos Fedemdos, estes devidamente representados no

sentação políticO~paitidária nas Câmaras MunicipaiS e na Câmara

Conselho FederaL ou Senade \'Bundesrat"~

Legislativa do Distrito Federal. Suas abalizadas conclusões seriam
O projeto de lei em apreço está eivado de inúmeras imper- como serão, caso este requerimenlD seja aprovado - relevantes feiçõeS, -quiçá ii:tConstirucionalldã.des. Não coi:itempla o problema
para uma apreciação mais amiúde sobre cada um dos aspectos que das cadeiras adicionaiS, quando da suplantação da quota de 50%
a temática envolve.
(cinquenta por cento) das vagas deferidas aos partidos através de
Saliente-se, pclr oportuno, que, com esta iniciativa, o Co- Cm:ünScriÇões distritais, na hipótese de ser ex.pressivo o número de
lendó Tribunal não ·quer suOstittiii_o_ -CõiigrtSSO· Nacional em candidatos da legenda distritalmente sufragados;
sua atribuição constituciorial de dispor sobre direito eleitoral.
- fere os princípios da disciplina partidária e da repreTendo iriclusive dado conhecimento de seu~ propósitos às Me- sentação proporcional, ao assegurar vaga ao candidato escolhido
sas Diretoras do Senado Fecleral ~-~Câmara dos Deputados, o em distrito, cujo partido não tenha ultrapassado a cláusula de barPresidente do TSE já fez chegar aO conhecimento do público, reira (''SperKlausus''), desde que este mude imediatamente de
·-- -em distintas oportunidades, que seu objetivo é o de contribuir, agri=m!a,ção partidária;
de forma célere, para uma racional discussão de fundo em ma- interpreta com voto único variadas manüestações do eleitéria que. nórinalmente, é disposta de forma atabalhoada, pre- tor (voto em candidato de lista partidária, voto em candidato de
mida que fica a agenda do Congresso Nacional por matérias su- circunscrição distrital, voto em legenda partidária), sem discutir as
pervenientes. normalmente de natureza conjuntural.._ ou marca- vantagens e desvantagens do voto duplo adotado no direito eleitodas com os selos da urgência e da relevância. Assim, não obs- ral alemão- problema tÍão -sUperado pela Emenda 0° 2 da CCJ;
tante todos reconheçam a necessidade de mudança da dinâmica
- não ftxa criériós--rlgidos de delineamentos espacial dos
no tratamento de matérias eleitorais, substitui.rido-se leis espardistritos e regras revisioriãi~
sas e um C6digo Eleitoral defasado por um texto copsolidado e
-- fala, na justificação, em cláusula de barreira de 5% das
renovado. esta tarefa acaba sendo procrastinada. E, portanto, cadeiras (e não de votos em aferição nacional, comO na nominafimerit6ri0 O esforço do TSE, no-sentido de oferecer subsídios à va germânica), possibilitando contagem, para tal fim das vagas
deliberação do Congresso Nacional. ressaltando-se, uma vez distritais, o que constrasta com o princípio constitucional da repremais. ser o Poder Legislativo soberano para deliberar.
sentação proporcional;
Ademais, é objetivo do Governo, conforme manifestações
- contraditoriamente ao exposto na justificação, estabelece
de seus membros - particulannente do Vire-Presidente da Repú- a cláusula de barreira, no texto da proposição, em 1% "das cadeiblica. Doutor Man::o Maciel- oferecer à apreciação dos parlamen- ras", restando obscuras para o plenário a real intenção do autor; e
tares propostas de reforma do texto constitucional, não apenas nas
- não dispõe sobre o domicilio eleitoral para o fim de insOrdens Econômica e Social, como também, em matérias de essên- crição de candidato por circunscriçãO distrital.
cia eminentemente política. Dentre estas, incluem-se, por óbvio, as
Conclui-se, pois, que a idéia preconiiada pelo Senador Ferquestões eleitorais. Destarte, não parece ser razoável dispor, neste nando Henrique Cardoso não _está devidamente amadurecida. ramomento, no plano infraconstinlcional, sobte matéria que deve zão pela qual justifica-se o reexame da matéria pela Comissão de
passar pelo crivo de debates e~ esfera superior, por força do poder ConstitUição, Justiça e Cidadania. Finalizando, registrem~se os
constiuinte derivado.
_ pertinentes ensinamentos de Rein Taagpera e Matthew Sbugart.
Apenas para ilustrar a necessidade de o Congresso Na- estudiosos deste tema, para C(U.em não se recomendam ou desencocional enfrentar, preliminarmente, na órbita constitucional, prorajam reformas eleitorais sem Julgamentos de valor, podendo-se,
blemas relativos ao "princípio da representação protx>rCional", contudo, prever se os resultados serão bem-sucedidos ou falharão,
cumpre registrar que passa ao largo destâ proposição de legisla- caso certas regras sejal:n alteradas.
ção ordinária, ora em faSe de deliberação, exatamente o gravísSala das Sessões, 10 de abril de 1995.- Senador Eduardo
simo problema da distorção de proporcionalidade na repre- Suplicy, Uder da Bancada do Partido dos Trabalhadores- PT.
sentação popular entre as bancadas estaduais com assento na
Câmara dos Deputados. Ora, como pode um projeto de lei preREQUERIMENTO N• 509, DE 1995
tender tratar da "representação proporcional" nos parlamentos,
omitindo-se quanto ao fundamental. que é equacionar ,desequi~
Senhor Preside:tite,
übrios entre Estados sub~representados e outros aquinhoados
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento lntemo, recom regurgitantes representações?
queiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n°
Não se diga tratar~se de matéria que escapa ao objetivo da 328, de 1991, a
de ser feita na sessão de 8 de maio próximo.
proposição. A pn\via definição da propot<ionalidade na Câmara
Sala das Sessões, 10 de abril de 1995.- Sérgio Maebado.
do Deputados condiciona o caráter politico da representação popu·
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Peço a palavra pela ordem,
lar. Nesse passo é mister assinalar-que o projeto de lei sob exame- Sr. Presidente.
adaptação do chamado modelo eleitoral alemão de voto proporcioO SR. PRESIDENfE (José Sarney)- Tem V. Ex' a palavm.
nal personalizado, ou disuital-misto adota a circunscrição estadual
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.sc. Pela ordem. Sem
para fml de cálculo da distrbuiução proporcional das cadeiras en- revisão do oradcx.) - Sr. Presídente, esse projeto de lei Jâ tf:ve o
tre os parttdos ou coligações.
seu adiamento deliberado nesta legislatura., se não me falha a me-
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a própria Mesa. que tem sido atenta às questões de interesse nacional, procurasse dar, ao curso que o Senador Sérgio Machado pretende, -õcn:cattünhamento adequado. Muito obrigado.
O "SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Esperidiio
Amin, a Mesa deseja apenas ordenar os Embalhos. O argumento do
Senador Sérgio Machado. de adiamento por 30 dias. é justamente
lavra pela ordem.
para que o PlenáriO j>osSã- ConStituir essa comissão. Assim. estaO SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Concedo a palavra a
mos adiando na forma regimental e, nesse espaço de tem:p>, natuV.Ex•
- ralmente a casa tomará conhecimento do pedido de ccmtituição
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT·SP. Pela ordem. Sem da comissio para tratar de matéria Iefei'ente à reforma do processo
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Senador S~rgio Machado eleitoral.
apresentou um requerimento rio sentido de que seja formada uma
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em votação o re·
comissão especial para estudar esse projeto de lei, que envolve querimentode adiamento da discussão do PL nc.328191.
uma refOrma da legislação eleitoral e partidária.
-Os Srs. SenadOres que o apioviim quei.rani perm.aile<::er sen·
· "
Haverá, segundo a sua prOposiçio, uma comissão esPecífica tados. (Pausa)
para tal fmalidade, que poderia realizar o estudo que proponho
Aprovado.
seja feito pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
_Fica adiada a discussão da matéria•
." Vou Solidt.ar a S. Ex• use da palavra, potque seria. o caso de
O SR. PRESIDENTE (Jost Sarney)- Item u0 13.
haver um entendimento não apenas dos Lideres do PSDB e do PT,
Discussão, em nnno único, do Projeto de Lei do Senado nc.
. mas de toda a Casa a respeito disso. Gostaria_que S. Ex• se pro- 83, de 1993. de autoria do Senador Jutahy Magalhães. que ahem o
nunciasse antes de se tomar uma decisão.
art. 48.da Lei D 0 4.504, de 10 de novembro de 1964, pua permitir
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Eduardo a redução do imposto incidente sobre tenas aneDCiadas, tendo
Suplicy. essa comíssáo a que V. Ex• se refere ainda não está cOns~
Parecer favortvel, proferido em plenário, em substitUição à
timída. Dessa maneira, na forma regimental, quanto ao requeri· Comissão de Assuntos Ec:ouômlcos. Relator. Senador Ronaldo
mento de V. Ex• para o adiamento, por trinta dias, para reexame Aragio.
pela Comissão de Constim.ição, Justiça e Cidadania. desde que V.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo I c. SecretArio,
Ex• retire o seu requerimento, não h! como ·a Mesa.possa acolher a em exercicio, Senador Renan Calheiros.
remessa da matéria a Utiiã. ctfoili.são inexiStente na CáSa. '
É lido o seguinte
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. o Senador
Sérgio Machado está propondo wD. caminho alternativo. CooCol'do
REQUERIMENTO N" 510, DE 1995.
com esse rumo para que seja encaminhado o requerimento de V.
Nos te:rmos do art. 279, alinea c, dQ Regimento Interno, reEx•, que levará à formação desta comissão e, assim, esse projeto
poderá ser mais estudado. Portanto, retiro o requerimento que queiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado De.
83. de 1993. que '"altera o art. 48 da Lei n• 4.504,de,1().11.64,
apresentei em favor da doalmento que S. Ex.• já exibiu.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A Mesa defere o pe- para peanitir a !<dução do imposto incid.:nte sohe 1em1s am:ndadas.
dido de retirada de V~ Ex• paia que a matéria seja reexaminada a ftm. de que a mesma seja feita na sessão de 8 de maio de 1995.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1995.- E1do Alvares.
pela Comissão de Constiwição, Justiça e Cidadania. E submete à
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O quorum da Casa
Casa o requerimento do Senador S~ Machado, solicitando que
a matéria seja adiada por trinta dias, voltando à Ordem do Dia no é de 53 Srs. Sena<JQ=.
Em votação.
próximo dia 8 de maio.
Os Srs. Senadores que o aprovam quein.m permanocer senO SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Prosidente. peço a pala·
tadoo. (Pausa)
vra para encaminhar a votação.
Aprovado.
__
_
_
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
A matéria volt.aiá à Ordem do Dia -nó prazo estabelecido
ao nobre Senador.
pelo Plenário.
O SR.ESPERIDIÃO AMIN (PPR·SC- Pará imcaminhor a
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esgotada a matéria
votação. Sem revisão do orn.dor.) - Sr. Piesidente, irei_ pemtitir- constante da Ordem do Dia.
me, nesta oportunidade, mais do que encaminhar, fazer uma sugesPassam<JS, agom, à apreciação do Requerimento n• 502, de
tão à Mesa.
1995, de urgência. lido no Expediente para o Projeto de Lei da C!·
Acompanhei a manifestação de V. Ex• a propósito da pala- ma.ra D0 46, de 1995, que fJ.Xa a :retiiUll.CmÇão dos cargos em comisvra do Senador Eduardo Suplicy .e coocmdo com a proposta do são e de natureza especial e das funções de dm:ção, chefm ou asSenador Sérgio Machado, mas quero chamar a atenção de V. Ex• e sessoramento que menciona e dá outras providências.
de nossos Pares para. o objcto pretendido pela proposta~ S. Ex•.
Emvotaçio.
O Senado não pode ficar à margem das discussões que se promoOs Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer senvem, quer no âmbito da Câmara quer no da sociedade brasileira, a tados. (Pausa)
propósito da questão política. O projeto do ~ideD.te Fema.o.do
"
Aprovado.
Henrique Cardoso, vamos ser muito claros. institui o sistema eleiA mat<ria ccmstar.l da Ordem do Dia da poóxima quarta· feira.
toral distrital misto, sem o mencionar. É uma virtual ~plicação do
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a mesa. reda·
sistema eleitoral distrital sob a denominação de sistema proporcio- ções fmais que. nos termos <lo art. 320 do Regimen!O"lnt<rni>, se
nal. Seja quanto a isso, sejã. quanto ao funcionm:D.ento de partidos, não houver objeção do Plenário. serão liclas pelo Sr. 1° Secretário
a sociedade brasileira toda espera uma manifestação do Congres- em exercício, Senador Renan Calheiros. (Pausa)
so. Dar ao requerimento do Senador Sérgio Machado essa dimensão é o oOjeto do meu encaminhamento. Sou a favor. Gostaria que
Silo lidas as seguintes
mória, no mês passado, ou seja. há 30 dias. Portanto, este é o se·
gundo e último adiamento da discussão.
,
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Perfeitamente. E o
segundo e último requerimento de adiamento, na forma regimental
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Prosid.:nte. peço a pa·
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PARECER N'183, DE 1995

Redação final do Projeto de D.....to Leglslat~
vo n• 22 de 1985 (n° 83, de 1985, na Câmara dos De.
putados~

A Comissio Diretcia apresenta a redaçio fmal do Projeto_
de Docrdo Legislativo n• 22, de 1985 (n' 83, de 1985, ns Câmam dos
Deputados), que aprova o texto da Coo.vençio n' 134, da Organização
Inremacional do Trabalho, sobro P!evonçio de Acidentes de Trabalho
dos Maótimos, adotJida em Geoeln, a 30 de rutubro de 1970, durante a LV S=io da Conf~ lnlemaciooal do Trabalho.
Sala de Reuniões da Comissio, 10 de abril de 1995. -José
Sarncy, Presidente- Antonio Carlos Valadares. Relator- Ser·
glo Machado- Ney s..._.,._
ANEXO AO PARECER N' 183, DE 1995
Redação final do Projeto de D.....to Leglslat~
"vo o• 22, de 1985 (n• 8.1, de 1985, Dll Câmara dos Deputadoa~

Faço saber que o Coopsso Nacional aprovou, e eu, Presi·
deute do Senado Federal, nos tennos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1995
Aprova o texto da Convc:uçio n• 134, da Orga..
nizaçio lntemad.onal do Trabalho, sobre Prevenção
de Addentes de Trabalho dos Maritimos, adotada
em Genebra, a 30 de outubro de 1970, duraok a LV
Scosio da Conrerênda Internadoual do Trabalho.
O Coo.!!!"S'O Nacicaal decteta:
Art. }0 É aprovado o texto da Convenção n• 134, da.Organizaçlo Jntemacionol do Trabalho, sobre P!evooção de Acidentes de
Trabllbo dos Marltimos, adotada em Gencl:n., a 30 de outubro de
J970,<kmulleaLVS=iodaConf~IntemaciooaldoTrabalho.

Art. 2° Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de
·

sua publicação.

PARECER N'184, DE 11195
Redação final do Projeto de D.....to Legislativo n° 27 de 199.3 (n° 165, de 1992, na Câmara dos Deputadoa~

rmat

A Comissio Dimorn aprosonla a redaçio
do Projeto
deDectetoLegislativon'27, de 1993 (n'l65, de 1992. ns Câmara
dos Dcp1tados), que aprova o texto do Acordo de Cooperaçio Judiciária em Matéria Civil Comm:ial, Tmbahisla o Adminish>tiva,
celobmdo ~ o Govemo da República FedOraliva do Brasil o o <Jo.
vemo da República Argentina, em Biasflia, em 20 de agosto de 1991.
Sala do Reuniões da ComiSsão, I' de abril de 1995.- José
Samey, Presidente- A11tônio Carlos Valadarcs; Relator- Sérgio Machado- Ney SuiUSIUia.

ANEXO AO PARECER N' 184, DE 1995
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo Ii' 27, de 11193 (n' 165, de 1!192, na Câmara dos
Deputados~

Faço saber que o Congresso Naciooal aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal. nos tennos do art. 48, item, 28 do Regimento lnlmlo, promulgo o seguinte

Administrativa, celebrado entre o Governo da RepúbUca Federativa do Brasil e o Governo da República
Argentina, em Brasília, em 20 de agosto de 1991.

O Congz:esso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa,
celebrado entre o Govemo da República Federativa do Brasil e o GovemodaRepjblicaArgentina. em Brasilia. em 20deagostoe 1991.
Parágmfo único. Sio sujeitos à apreciaçãO do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revis!o do ~feri
do Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos
termos do arL 49, I, da Constituição Fedeml, acanet.em encargos
ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de

sua publi~ção.
PARECER N' 185, DE 1995
Redação final do Projeto de Deoreto Leglslatl·
vo ~ 32, de 1993 (n° 257, de 1993, na Câmara dos
Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a-fedação fmal do Projeto
de Decteto Legislativo n' 32, do 1993 (n'257, de 1993, na CâmMa
dos Deputados), que aprova o texto da Convenção Intemmericana
sobre Prova e Informação Acerca do DireitO Estrangeiro. Celebra·
da em Montevid6u, em 8 de maio de 1979, na II Conferência EspecialiZada Io.t&americiD&- sobTe Direito Intemaciooal Privado
(CIDIP-11).
Sala de Reuniões da Comissão, 10 da abril do 1995.- José
Sarney. P!esidente - Antônio Carlos Valadores, Relator - Sér·
gio Machado - Ney Suassuna.
ANEXO AO PARECER N'l85, DE 1995
Redação final do Projeto de Decreto Leglslativo·n0 32, de 1993 (n° 257, de 1993, na Câmara dos

D-tados).
Faço saber que o CõD.gresso Nacionaf aprovoo, e eu:
Presideote do Senado Federal, nos termos do art.. 48, item 28. do
Regimento Intemo, promulgo o se&t:Jinte

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1995

Aprova o texto da Convenção Interamericana
sobre Prova e Informação Acerca do Direito Estran·
geiro, celebrada em Montevidéu, em 8 de maio de
1979, na II Conferência Especializada InteramericaDa sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-11).

O Con~.O Nacional decreta:
Art. I 0 É aprovado o texto da Convenção lnteram.ericana sobre Prova e Informação Acerca do Direito Estrangeiro, celebmda
em Moo!ovidéu, em 8 de maio de 1979, oall Conferência Espocialiwla interamericana sobro DiiOítO Internacional Privado (CIDIP-11).
Parágtafo único. São sujei&os à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da referida Convenção. bem como quaisquer atos que, nos lermos do art. 49. L da
ConstitJiiÇIO Fedeml. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao pa.trimôoio nacional.
Art. :2<' Este Decre"to Legislativo entra em ·-vigor na data de
sua publicação.
··
PARECER N'186, DE 1!195

DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1995
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Ju-

diciária cm Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e

vo

D0

Redação final do Projeto de Decreto Legislati59, de 1993 (n° 179, de 1992, na Câmara dos

Deputados~
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A Comissão Direlcra ap~esenta a rodação fmal de Projeto
de Do=toLegislativo n• 59, de 1993 (n' 179. de 1992. naCimara
dos Deputados), que aprova o lexto de Acorde para a Criação de
Mereado Comum Cinematográfico Latino·Amcricano, assinado
em Caracas, em 11 de novembro de 1989, pela República Federativa do Brasil e pelas Repúblicas Dominicana. Argentina., Colômbia. Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá. Venezuela, Peru e Estados Unido!; do M6xico.
Sala de Reuniões da Comissão, !O de abril de 1995.- José
Sarney - Presidenle, Aotonlo Carlos V aladares Relalor- Sérxfo
Machado - Ney Suassuna..

Em votação.
Os Sn:. Senadmt:s que a aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A mat6ria vai Apromulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secn:tário, em exerclcio, Senador Renan Calheiros.

ANEXO AO PARECER N" 186, DE 1995

Nos tennos do art. 321, do Regimento Intemo, requeiro dispensa de pubHcação, para imediata discussão e votação, da redação fmal de Projeto de Dec!:eto Legislativo n• 27, de 1993 (n"
165192, na Cimara doo Deputados). que aprova o texto do Acordo
de Cooperação Judiciária em Matéria CiviL Comercial. Trabalhista
e Aclministrntiva. celebrado entre o Governo da República Fedetativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Brasília,
em20dc agosto de 1991.
Sala das Sessões, !O de abril de 1995.- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o n:querime!llo, passa-se à imediata apteeiação da rodação fmal.
Em discussão. (Pausa::)
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a discussio.
Em votação.
Os Sts. Senaci.oms que a aprovam queíram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A mathria vai à promulgação.
.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Sobre a mesa. re~
querinientó qUC será. lido pelo Sr. 1o Secretário, em exercício, Se·nador Renan Ca.Ibeiros.

Redação final do Projeto de Decreto LegWatl-

vo n° 59, de 1993 (n° 179, de 1992,. na Câmara dos
Deputados~

-Faço &aber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente:" do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28. do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" DE 1995

Aprova o texto do Acordo para a CriaÇão do
mercado Comum Cinematogdftco Latioo·America·
no, assinado em Caracas. em 11 de novembro de
1989, pela RepúbHca Federativa do Braan e pelas Repúblicas Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba,

Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuda, Peru e Es-tadoa Unidos do M&ioo.
O Con~so Nacional do=ta:
Art. 1° É aprovado o texto do Acotdo para a Criação do
Mercado Comum Cinematográfico l...atiD.o-Americano, assinado
em Caracas, em 11 de novembro de 1989, pela República Federativa do Brasil e pelas Repúblicas Dominicana, Argeor.ina. Colômbia, Cuba, Equadoc, Nican\gua. Panamá, Vene2llela, Peru e Estados Unido!; do México.
.
Parágrafo únicO. São sujeitos ;}. aprovação do Congresso
onal quaisquer atos que possam resultar em revisão do referiacordo. bem como qu\1-isquer ajustes complementares que. nos
teimes do art. 49. I. da Constituição Federal, acanetcm encargos
oU1 compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sqa públicação.
!
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Os pam:eres vão ii
publicação.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros.

~

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 511, DE 1995
Nos tennos do art. 321 dO Re8im,ento Inteino. requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação fmal de Projeto de Dec!:eto Legislativo n• 22, de 1985 (n•
83/85, na Câmara. dos Deputados), que "aprova o texto da Convenção n° 134 da Organizaçlo Internacional do Trabalho- OIT,
sobre Prevenção de Acidentes de Ttabaibo dos Marítimos., adotada
em Genebta, a 30 de outubro de 1970, deranle a LV Sessão da
Conferência Internacional do Trabalho".
Saladas Sessões. IOde abril de 1995.- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o n:querimemo, possa-se l imediata apreciação da rodação fmaL
Em diacussio. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N" 512, DE 1995

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 513, DE 1995

Nos teonos do arf321 do Regimento Intcmo, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussio e votação, da redação fmal de Projeto de Dec!:eto Legislativo n' 32, de 1993 (n"
257/93. na Câmara. doo Depu lados). que aprova o lexto da Convenção Imeramericana sobre Prova e Informaçio Acerca do Direito Estnmgeiro, celebrada em Monlevidéu, em 8 de maio de 1979,
na II Conferencia EspecializAda lnteramericana sobre Direito Intemacional Privado (CID!P-ll).
Sala das Sessões, 10 di< abril de 1995.- Sebastião Roeba.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o n:querimento, passa-se à imediata apreciação da redação fiiilll.
Em discussão. (Pausa.)
Nio havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. . .
Em votação.

--------os--Srs.-Senadorts-que--a-aprova-m queimm-J!C~....cer-:s~
tados. (Pausa.)
Aprovada.

A mathria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário, em exercício. Senador Renan Calbeiros.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 514, DE 1995
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, pa.ril imediata discussão e votação, da redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n° 59, de 1993 (n°
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179/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acocdo
para a Criação do Mercado Comum CinematográfiCO Latino~Ame

ricano, assinado em Caracas, ·em 11 de novembro de 1989. pelo
Brasil e pelas. Repúblicas Dominicana, Argentiful.--Colôm.bia,
Cuba. Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru e Estados
Unidos do México.
Sala das sessões, 10 de abril de 1995.- Sebastião Rocha
O SR. PRES!DENI'E (José Samey) - Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação fmal.
Em disrussão. (Pausa)
Não havendo quem poça a palavra, encerro a discussio.
Em votaçio.

Os Srs. Seriadoms que a aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
A aprovada.
· A matéria vai à promulgação.
. O SR, ~SIDENTE (José Samey)- Há orad<><es inscritos• Concedo a palavra. como Líder do PDT, ao Senador Sebastião Rocha, que dispõe de viille minutos.
__
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Como Líder. pronuncia o seguinte discurSo. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sô e Srs. Senadores. na condição de Vice-Líder dd PDT,
gostaria de ttatar de alguns assuntos de intm:sse do partido.
O DiretóriO Nacional do PDT reuniu-se ontem, domingo,
no Rio de Janeiro, e., pela i.mJ)ossibilidade de nossa líder, Senadora

Jún.ia Marise. fazer-se presente, estíve represeillando-a. A Sra. Se.nadora estava recebendo, em Minas Geni.is, o título de cidadã de
três municípios.
Na abertum da reunião, foi prestada uma homenagem de
um minuto de silêncio a Euzébio Rocha.
Ontem. durante a reunião, o ex-Governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola. que estava afastado da presidênda há algum
tempo, foi reconduzido à presidência nacional do PDT. Esse fato
para nós do PDTleiil üli:illgrãnde importância porque pennite uma
participação mais efetiva do ex-Governador Leonel Brizola nos
deba~

nacionais.

No nosso entendimento~ a Nação não pode prescindir da
pzesença de Uderes do porte de Leonel Brizola na diswssio de temas de grande importância que estão sendo debatidos no Congresso Nacional e em todo o País, laís como reforma ccOnômica. refor- ma polítiCa, reforma da Previdência e tantos outros assuntos de in~sse nacional.
Recentemente, no Rio de Janeiro, o ex-Governador Leonel
Brizola recebeu o presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Lula. E. ã partir do.quele instante, PT e PDT se comprometeram a analisar e dar o encaminhamento necessáriO a esses temas, a
esses assuntos que estão em debate.
A respeito das manifestações populares, que estão acontecendo no Brasil inteiro, com relação à pessoa do Presidente
da República, o PDT tem uma posição muito clara: apóia asmanifestações populares. sob~tudo aquelas que são contrárias
às mudanças na Previdência; todavia, o PDT espeta dos maniw
[estantes o respeito à integridade física e moral do ~sidente.
Segundo nosso entendimento, os debates devem restringíi..:se ao
campo das idéias.
Queria, também. nesta ·oporturiidade, na condição de membro do PDT, ser solidário à luta da Senadora Júriia Marise, nossa
Líder no Senado, no que diz IeSpeito aos beneficies da Previdência
("f"'lttlO um tcxio e à permanência dos direitos assegurados pela
Constituição às mulheres, aos professores, aos tmbalh~ rurais,
além de tantos rut.ros direitos que nõSsa Udertem defendido aqui.
Querlamos também contes~ as posiç~s _expendidas pelo
Ministro da Previdência Reinhold Stephanes. Para n6s. o Sr. Mi-
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nistro foi infeliz duas vezes: primeiro, no encaminhamento das
mudanças na Previdência Social; acreditamos que esse encaminhamento se deu de fonna inoportuna. trazendo pre)lizDs ao próprio
Governo e aos debates travados dentro do Congresso. E. em segundo lugar, ao atacar a Senadora Júnia Marise. que merece todo o
nosso respeito, o respeito do povo de Minas Gerais e o- respeito da
sociedade bnlsileira.
Portanto, neste momento, registro nosso apoio incoote~e à
luta dã. Senadora Júnia Marise, e nossa contnrieâade a respeito
das últimas manifestações do Ministro da Previdência com relaçio
a nossa Líder.
É o que tíohamos para comunicar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavta o Senador Lúdio Coelho.
Informo que V. Ex•, na focna regimeiltal, dispõe de 50 miwtos,.
O SR. LUDIO C9ELHO (PSDB-MS. Pronuncia o seguinte_ discurso. Sem revisão dO orador.)- Sr. Presidente, Sr-s e Srs •
Senadores, nestes dias, a agriculnua tem recebido uma ênfase muito grande da imprensa e do meio político. Achei por bem falar alguma ~is a que recordasse aos mais nOvoS-a importância que a
agricultura teve para a vida do nosso Pais e O tratamento que a ela
tem sido dispensado, o que vem destruindo fase por fase a importância dessa agricultura.
Já fomos um grande exportador de borracha. Já fomos o
maior exportador de açúcar do mundo. Já produzimos etva-mate
em larga escala, e o café fez a industrialização do nosso País.
Essa industrialização fantástica. que gerou o desenvolvimento do nosso País, quase toda ela teve origem na agricultura. E
boje o lratamento dado à agriwltura faz COm que ela pareça algo
ruim para o País.
A culb.lra do cacau, bá poucos dias referida pelo Senador
Antonio Carlos Magalhães, está passando por um pericxlo muito
difícil. Há pooco tempo, o atual Ministro da Agricultura, quando
Ministro da Indústria e Comércio, em plena safra do algodão.
quando os preços estavam extremamente baixos, autorizou a im- portação de algodão sem nenhum pagamento de imposto.
Estamos ass\stindo a uma campanha enorme coob"a a agriculb.lra.. Parece que a TR vai trazer algum prejuízo ao Tesouro NaCional, mas ninguém sabe ainda quanto é, pois parte do crédito·
agrícola está vinculado à equivalência/produto; outra parte é de'
origem do BNDES, que cobra 4% de comissão apenas para repassar os recursos pua a rede bancária. E todos concordam com issO'
e acham que é fantástico.
Então, essas avaliações de prejuízos transmiti.das à Nação brasileirn. não estão suflcientemente claras e não sabemos a quanlri monta.
O que julgo fantástico em tudo isso, Srs. Senadores, é que,
quando o Banco Central resolve diminuir o meio circulante, aumenta o compulsório dos bancos, recolhe o compulsório no Banco
Central por uma porta e, por outra, o repassa aos bancos estaduais.
No Ultimo caso, apenas para o BANESPA, foram repassados R$11
milhões. E não há destaque nenhum. Esses RS 11 milhões de reais.
só Deus sabe quando voltarão, porque foram emprestados de maneira inadequada. E, ao mesmo tempo em que acontece isso, levanta-se uma onda enorme contra a agricultura, que é um fator de
desenvolvimento para nosso País.
Então, creio que o Senado Federal deveria analisar cuidadosamente essa situação.
SC'u companheiro do_ Presidente Fernando Henrique C~
so e apóio as propostas de reforma à ConstiUJíção requeridas pot
Sua Excelência. Há um mês, tive a O}Xlrtunidade de U"ansmitir ao
Presidente da República os meus temores. Disse ao Cbefe da Nação, Fernando Henrique CardOSo. o seguinte: de todos os proble- -
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dos Deputados. Sem a lei aprovada, o USTR serã obrigado a colocar o Brasil na lista dos palses sujeitos a retaliações comerciais.''

Estamos passando por um processo de empobrecimento
enorme. Por qualquer motivo, leVanta·se imposto para importaçõO lide da matéria. Sr. Presidente. é o seguinte: ''Se o Senado
es de industrializados.
Há pouco tempo, o preço do milho estava CXtrcmamente nio votar a Lei de Patentes, o Bmsil sofrerá represálias. cometciaiS.''
É o velho argumento batúlicO, -a- aiüiga bátula, a palmatória
aviltado porque importamos milho subsidiado dos Estados Unidos e do Mercosul para concorrer com o milho produzido em ou o moderno peteleco que os professores aplicam nos alunos malnoss_o País. Importamos arroz do Texas e da Tailândia, sem ne- criados das escolas. Não p:>sso acreditar que esse tipo de cuerção
nhuma taxação, para concorrer com o arroz produzido no Pais. se coloque acima do Senado Federal, composto, boje; por dois terEstá havendo um tra_tamento discriminatório à agricultura brasi- ços de novos Senadores, que não participaram dos debates da maleira. Esqueceram que a agricultura 6 o setor que mais gera em- téria e tE:m o direito e o dever de conhecê-la em profundidade. Veprego na Nação brasileira, Dia somente no campo, mas desen- rifiquem, Srs. Senadores, que não há um argumento a favor do
volve-se um processo fantástico em cadeia de geração de em- Bmsil, mas simplesmente a ameaça de represálias desde que o
prego no transporte, nas oficinas, no conserto de pneus, nas fá- BmSil não proteja as patentes norte·americanas.
O Senador Ney _Suassuna deverá, dentro de pouco tempo,
bricaS de tratares e caminhões.
. Então, fica a petgunt.a; O que acont.oce:rá com o pequeno apresentar o seu relatório à Colnissão de Constituição, Justiça e
agricultar, com aqueles estabelecidos no campo. sem condições de Cidadania. Está oa hora de o Senado refletir profundamente sobre
o assunto, reabrindo o perlodo das audiências públicas, escutando
subsistência?
Um dia desses, cem tristeza. telefonei ãõ Oixetcr do Banco a sociedade brasileira. Mormenle depois que a União Européia redo Brasil, dizendo-lhe que o Ministro da Agricultunl, o Piesidcote jeitou a PAtente sobre m.ictóorganismos ·e sobre vida, de uma for·
da República e o Ministro da Fazenda estiveram reunidos :resol- ma getal, c dep:>is de que a Argentina se recusou a homologar o
veram abrir uma linha de crédito para fmanciar 150 sacos de mi- projeto norte-americano, criando um caso de_ profundas repercuslho-. Ora. Srs. Senad<"feS! 150 sacos de milho :repn:sentam. 900 sões que quase terminou com um voto de repúdio ao embaixador
reais. O Goyerno executivo brasileiro reuniU-se pam-resolver fi- norte .americano.
Sr. Presidente. ao editorial do jornal O Estado de S. Paulo
nanciar 90Cheais ~.um-~~~~!Çr.l~'?-~ (~~! l)n;t wj.culquero aduzit"uma carta· aberta que recebeu o Pfesidente Itamar·
tor qUe tenha uni hectare e meio de teml, quando chega a colher o
milho não usa máquina. quebra o mi.Ih:o na mão e vende para pagar Franco em março de 1993... 1viada por cento e vinte entidades que
compõem o fórum pela libeniade do uso do conhecimento. O dosua alimentação.
Está havendo uma visão distorcida do Govemo brasileiro annento pretendia· denunciar e justificar os pontos que consideraem relação a um setor importantíssimo da vida nacionaL Penso va lesivos aos interesses nacionais, da forma como -estão hoje
que essa rejeição aO Veto -pelo Congresso deve ser a oportunidade abotdados nas propostas de projetes de lei oriundas quer do Legispara a Nação discut«: em profundidade a agrialltura nacional. Não lativo. quer do Executivo. O documento é o seguinte, Sr. Presidenprecisa haver confrOntos. Necessitamos conversar, disrutir, para .te, Srs. Senadores:
tomarmos o caminho que foc melhor para esta Pátria.
""!.SERES VNOS
Era o que eu linha a dizer. Sr. Ptesidente.
É imj:lrescindível a não-inclusão de seres vivos,
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Com a palavra o Sematerial e processos biológicos e processos de manipu.
nador Roberto RequiãO, ptóx.hrio ófa.dor inscrito. V. Ex• dispõe de
lação de material biológico. sob qualquer alegação.
50 minutos.
como obje_to~ de patenteamento.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB~PR. ProllUIIcia o
2. FARMACOS. MEDICAMENTaS E ALI.
seguinte discurso. Sem revisão doorador.)-Sr. Presidente, sn. e
MENTOS
Srs. Senadores, o jornal O Estado de S. Paulo, em editorial de onO fórUm intende que, embora o recOnhecimento
-·
tem. anuncia o ftm da trégua:
dC patentes de fá.rtJ!a.Cos seja uma das queSl&s centrais

e

10
A trégua usufruída pelo co!Mrcio externo brasileiro, durante cerca de dois anos, está. em vias de ser
rompida. Prazos legais e·fa~.econ&mcos·intemos
convergem no sentimento de turvar os esforços de crescimento das exportações bn:sileira.s com ameaças de
sanções e medidas compensatórias, (... ) O que pteOCUpa
o escritó_rig d,o representante comercial nos Estados Unidos - USTR - é o tema de sempre: a falta de uma lei de
propriedade industrial que proteja. no Brasil, as patentes
americanas.
·

As inexplicáveis e imotivadas delongas do
Congresso no ex.ãme âo projeto foram a~sorvidas
pelo USTR e pelo Departamento de Estado e entendidas dentro do então complicado quadro político brasileiro. ( ••.)
Finãlmente aprovado na Câmara. o projeto passou
para o Senado. ao tempo da. conclusão da Rodada Uru.guai e do GATI. e lá rocebeu emenda. Está par.Uisado a
espera de votação para que volte à revisão da Câmara

que motiva as presSões intemacioiiã.is ?ela aprovação rápida de uma nova lei, o reconbecipxmto de patentes nes.
ta área inviabiliwá o desep.volvimento tecnológico e in-

dustrial do Pais, concedendo o monopólio absoluto do
mert:ado para os cartéis internacionais.''
Os mesmos, Sr. Presidente, que querem quebrar o monopólio da PE'IROBRAS, das telecomunicações e abrir o mercado brasileiro, protegido pelo art.. 219 da Constituição da República. aos
países amigos.
"As indústrias nacioiWS- estataís e -pnva&.s não
poderão produzir fármacos nem medicamentos para os
programas de sallde, deixando, assim, de atender ade·
quadamente à. poptdaçio. Somente fabricarão aqueles
produtos cuja patente estiver caduca nos países desen·
volvidos. Os programas govemamenEais de saúde e educaÇão estaiao, pOrtanto, irremediaVehnente comprometidos.
Consideramos que a discussão sobre patentes neste setor deve estar subordinada ao prévio envio ao Congresso Nacional de uma proposta de lei de genéricos que
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possa garantir a produção de medicamenlOs essenciais à
pop.Jlação, a preços acessíveis e fora das condições de

monopólio propiciadas pelo reconhecimento de patentes
no exterior.
3.PIPELINE
O dispositivo de pipdinc é um dos aspectos da
lei mais nocivos aos interesSes nacionaiS. Este dispositi·
vo pennite não só a aceitaçio de nOvos pedidos de po.·

tentes como

tam~m

que produtos, boje beneficiados

pelo Cócligo amai e fabricados livremente, passem a ser
patenteados.
Estabelece--se, assim. uma espéciC de patente retroativa, que, além de acarretar enormes prejuizos aos
fabricantes nacionais, contrãria as tendências intemaCiónais nessa questão.
Todos os países· que recentemente reconheceram
·
patentes. nas áreas em questão estabeleceram um prazo
mínimo de carência, em m6dia de 10 anos, visando adequar e dar condições aos fabriC&Dles locais de enfreDlar a
ooncorr&cia dos grandes monopólios.
Consideramos altamente positiva-- sua· supressão
da versão ora em discussio no ExecutiVO Fedexal.
'

4. SEGREDO DE NEGÓCIO
É o mais perverso mecanismo de propriedade intelectual. sendo a. antítese do ptóprio sistema patentáriO:
· · Eie·Jr.tttJe. exr.ernameatc, a tivre uso db' coóheciment.o em
troca de nada. Se existisse, iri.úmems empresas jamáis teriam iniCiado suas atividades no Brasil. Muitos empresáriOs brasileiros abriram suas empresas baSeados em conbec:imenlos que adquiriram trabalhando em outras empresas. Este último, um mCcari..ísmo juStO de aprendizado
e expansão do selOr produtivo, estaria inibido ·com o se~ de negócio, que persiste no novo Projeto do Executivo (art. 204. XI e XH). devendo ser tola!mente eliminado.
Pesa ainda contra o segredo de negócio ser i.ncomtitucional, pois a manifestação intelectual é livre e independente de censura (art. s•, IX. da Constituição Federal).

5. IMPORTAÇÃO
Hi uma cl.a.ra estratégia dos paises prc.xiutores de
tecnologia para retiiar indústria de tecnologia avançada
do Brasil e exigir a reserva do nosso mercado para PfO"
dulos fabricados no exterior. O argumento usado é a
não-economicidade da produção local. Acima das vantagens econômicas estão o interesse e a segurança. naciooais..
Alternativamente a essa proposta, deve ser criado
- um dispositivo que faça caducar a patente quando sua
produção for paralisada por periodo igilal ou superior a

três anos.
A fabricação no Brasil permite fiscalizar preços,
cria empregos, possibilita aprendizado e transferência de
tecnologia.
Cumpre regulamentar em lei federal a defesa do
mercado interno como disposto na Constituição Fedeml
(art. 219). O mercado interno oomo parte integmnte do
patrimônio nacionit.l não pode ser dilapidado.

6. TRANSFEMNCIA DE TECNOLOGIA
A lei de patentes é um contrato entre o inventor e
a sociedade: o inventor oferece o conhecimenlD à sociedade em troca de um privilégio. Ocom, todavia, que a
sociedade tem oferecido o p~vilégio monopol.ístico do
mercado em troca de nada. E preciso intr<xluzir na lei
mecanismos que assegurem a tmnsferência de conhecimento em troca desse privilégio.
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É fundamental o INPL como órgão responsável
do Governo Federal, manter poderes para averbar e nlo
simplesmente registrar os conlratos de transferência de
tecnologia, a fim de coibir abusos danosos ao interesse
nacionaL
7.PRAZOS
Os prazos das patentes não devem ser ampliados.
permanecendo os atuais 15 (quinze)anos para patente de
invenção e 10 (dez)anos para a de desenho industriaL a
partir da data do depósito, quando começa a ser gozado
o privilégio.

8. CADUCIDADE
É importante manter a caducidade como mecanisino independente da licença compulsória.
- Nio pcdemos aceitar o Decreto n° 635, de
21108192. do ex-P=idente Fernando Collor de Mello,
que deu adesio integral à. revisão de Estocolmo e solicitamos a retirada dessa adesão.

9- MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PA·
TENTÁRIO
_ Q fórum considera. essencial a modernização do
sistema patenlário mundial O monopólio de mercado 6
um resqutcio medieval. sendo a antítese da livre concor~
n!ncia. prevista no art. 170 (Constituição Federal). ini·
bindo a livre iniciativa, o aprendizado, o desenvolvi·
ÔJ.Ciit"o dos povos, elevando os preços e penalizando os
cODSlllllidores.
Considemnos o royalty, ao invés do monopólio,
o mecanismo mais adequado para estimular o df:senvol·
vimtnto científico e tecnológico _e ressarcir os -·fuvestlmentos feitos em peSqUiSa:.
Uma refOOlll.llação do sistema patentário interna·
cional é essencial para viabilizar o desenvolvimento do
Terceiro Mundo, através da eliminação do monop61io,
substituindo-o pelo royalty e permitindo assim o reco.
nhecimento do direito humano essencial e fundamental
de aprender.
10. POLÍI1CA DE C~NCIA E TECNOLOGIA
Por último, tratando·se de uma quest!o onde primam os interesses COIDeici.ais, faz-se necessário uma
cuidadosa análise da situação da pesquisa cientifica e
tecnológica do País, visando a reformulação de uma ampla política de ciência e tecnologia de abrangência na~
cional, cujo teor preserve e· ãm.plie a capacidade de pesquisa brasileim - gaxantindo inclusive os repasses dos
*<:ursos necessários-- viSando a independênci8. t.ecnol6gica. indispensável para o desenvolvi!nento económico.
Em síntese. é nccessáiio que das discussões sobre
a Lei de Patentes sul)a um real esforço para o desenvolvimento científico no Bmsil que petmita a diminuição
do abismo que nos separa dos países desenvolvidos.
No· entanto, é evidente, isso tomar-se-á efetivo apenas se devidamente acompanhado de um programa goveo;namenlal que implique em investimentõ fmanceiro real no
desenvolvimento cienrífioo e tecnológico nos centros de
pesquisas do Pals. antecedido de uma definição da politica
de_ ciência e tocnologia para médio e longo prazos."
Acrescento a essas idéia-s do f6rum uma sugeslão oferecida
pelo Senado< Dan:y Ribeiro, qual seja, a criação de um Fundo de
Desenvolvimento Tecnol6gico Nacional, suprido com 50% dos
royalties hauridos no mercado nacional e provenientes do patenteamento em territ6rio lxasileiro.
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O Sr. Ademir Andrade- Permite--me V. Ex• um apa.rtC?
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Ouço o aparte do nobre
Senador Ademir Andrade.

O Sr. Ademir Aodrade - Nobre Senador Roberto Re·
quião, querO assOciat-me-âs-preõctrpações de V. Ex• e somar-me a
elas, concordando plenamente com suas colocações. Fiquei assu~
tado também, quando li ontem. em vários jomaís deste País, que já

estava decidido o acordo no Se~o Fedeml para que, nesta quarta-feira, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania juntamente com a Comissão-de Economia aprovem. em cari.ter defmitivo, a Lei de Patentes. Assustou-me profundamente pottJUC o nct.iciário acrescentava- que ·o Presidente Fernando Henrique ~so
precisava levar essa aprovação na audiência que terá com o Presidente dos Estados Unidos no próximo dia 20 de abril.~ Desconheço
qualqller tipo de acordo que tenha sido feito ne~ ~~- Aliás,
faÇo üina critica, neste momento, porque desde que trucl.8Mos esta
Legis.lamra I;láo ~ssisiimos a uma-única teUniio de l;J.deranças para
resolver qualquer tipo de assunto no Senado Federal. Preocupa-me
porque abrimos as discussões, por exemplo. paxa a Lei de Diretri·
zes e Bases da Educação bnlsileira e prorrogamos o processo da
discussão~ tantas leis importantes dependem de nQs e estamos re..
discutindo e aprimorando nosso coobeclmcntá de f<XIDJ. a 'defender os intereSses de nossa Pátria. Não podemos nos obrigar a votar
uma lei para a qual não temos ainda o preparo suficiente. Eu, inclusive, estou tão preocupadO que já ccmecei a juntar tudo o que
tenho sobre essa lei: manifestações de entidades de toda onlem, inclusive, do próprio Governo; manifestações da ELETRONOR1E
contrárias a determinados pontos da lei ele. Não compmendo e não sei como se fez esse acordo nem que tipo de procedimento est&
sendo adotado nesta Casa para que, na próxima quarta-feira, a Co-.
missão de ConstitUiÇão, Justiça e Cidadania e a Comissão de Economia tenham. já de antemão, a antecipaçãO âo resultado pos!tivo
aprovando essa lei para dar satisfação aos Estados Unidos. E lamentável que isso esteja ocorrendo. Gostaria. inclusive. de solicitar uma informação da Presidência da Casa sobre que a.cmdo foi esse, quem o produziu para que o Senador Ney Suusuna já chegue com esse parecer pronto, e nós sejamos Obrigados a aprová-lo
nesta quarta-feira. Estou com V._ExA: penso que desta lei dependem muitos interesses· nacionais, e devem-se marcar audiências
públicas para que todos possamos votá.-la de maneira consciente,
no interesse da maioria do povo brasileiro. Obrigado a V. fu•
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Senador Ademir Andmde, não posso acreditar em acordo de Lideranças, porque a Bancada do PMDB aguarda o agendamento de uma reunião a ser man::ada com o Relator da Lei de Patentes, Senador Ney Suassuna, para
que iniciemos a· âisCuSSão desse processo.
Esta matéria não é para 3.pre8Sãdos; é uma matéria que define a situação das patentes da ciência e tecnologia no Brasil nas
próxiriias geiições.

O Sr. Ademir Andrade - Li essa notícia eri:Ctrês .jomais
ontem, Senador Roberto Requião.
_ __
_
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Também li.
não
acreditei nelas; julgo que seja uma desinformação. _
,
O Sr. Ademir Andrade - Então. alguêm está usando nossos nomes em vão.
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Quero aCreditai: que o Senado da República não passaria por cima dos Senadores. não fugiria da discussão de um assunto tão importante quanto esse.
Estamos agora no período, tenho certe:m, do aprofundamento da questão. das audiências p.íblicas e da grande discussão soln
a Lei de Patentes. que não será nunca gerada por argutilenlos batúlicos, por palmatórias. por ameaças c petelecos, venham de onde
vierem. O interesse que deve presidir essa discussão ~ o interesse
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dos brasileiros, o interess-e ao-_ desenvolvimento do País_,_ da npssa
ciência e da nossa tecnologia.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Roberto Requião, o Sr.
Josi SarMy, Presidenu, deixa a cadeira da presitlincia.
que é oc-upada ~lo Sr. Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Concedo a palavra

ao nobre Senador Osmar Dias. _
O SR. OSMAR DIAS (PP:PR. Pronuncia o seguinte dis.
curso. Sem mvisão do orador.)- Sr. Presidente, St"s. e Srs. Senadmes, não vou utilizar os cinqüenta minutos regimentais, porque
apenas quero comunfCai que dei entrãda hoje a um projeto de lei
qUe teD.ta restabelecer a justiça. no caso da derrubada do veto, e
acabar com aquilo que chamei, na sc;tta-feira.- da hipocrisia que
tolnil Cõnta de parte do Governo c de _alguns que se dizem defenso-

res dos produtores rurais.
Há hípociisia do Governo em afirmar que o Banco do Brasil quebra ca:n a manutenção da derrubada do veto; e há hipocrisia
de parte dos produtores rurais ou daqueles que se dizem seus defensores. ao afnmarem que toda agriculbJra brasileira quebra, caso
o veto nio seja realmente dcnubado.
Ocorre, Sr. Presidente, que o crédito rural está s_endo utiliza.
do-- pelo menos o oficiãl - pãrn ãtender ãOS intereSses âe grandes
produtores. Setenca pór cento da divida alcançada pelos benefícios
da medida tomada pelo Congresso Nacional refere--se a fmariciamentos, contratos acima -de RS 500 miL Não. conheço nenhum pequeno oU médio produtor capaz de- contratar empréstimo superior

aR$ SOO mil.

-- Os jOma.is já -pJblicarani. mas o Banco do Brasil, apesar de
toda insistência que tenho feito, desde a semana passada, não me
fornece nenhum dado solicitado pelo requerimento que encaminhei; pior qué isso, n1o me dá satisfação e parece que não tem neDhuma preocupação com a ahemativa que estou apresentando para
salvar o Banco do Bmsil - se é que a afumação dos diretores do
Banco do Brasil é verdadeira.
Portanto, nio entendo. Não sei se se trata. de omissão- dos
diretores do Banco do Brasil ao não me informarem. ao não me assess_cmli'Cm. _na elaboração desse projeto, porque ele foi por mim
elabofado pessoalmente. apesar de muita insistência para que
membros do Governo colabor.tssem com a sua feitura. sendo que
eie ~ a única saidã para o oOvemo ainenlza..r o imPaCto da derrubada do veto na semana passada.
Nio entendo essa omissão,- aSsiní como i:J.ilo" entendo também poc que a imprensa tem diwlgado essa matéria com uma caracteristica totalmente favorável ao Governo e totalmente agressi·
va ao Congresso Nacional, como se o Congresso Nacional tivesse
tomado uma medida iiTesponsável c desonesta. Alguns chamam
até de medida '!nalandra''. Entretanto, o Congresso Nacional resta--belcCtilajustiça para pequenos e médios produtores que precisam
ter a cóneÇão dos preçOs mínimos igual- nem um centavo a mais
nem um centavo a menos- as suas próprias dívidas.
_Em um jornal de circulação nacional. O Estado de S. Paulo, temos o perfil da dívida. Setenta por cento das dívidas com o
Banco do Brasil é ~periOr a crédi_!O de RS 5()() -~• __ com 1.227
conlratos apenas. Somente isso ~ prova suficiente de que o crédito
oficial que foi construído ao longo dos anos para fmanciar pequenos e médios produ~s está sendo elitizado e está privilegiando
apenas grandes produtores que, no meu entendimento, devem ser
exclu!dos do alcance dessa medida ado<ada pelo Congiesso na semana passada.
Apenas par.a ilustrar, os mini produtores não pagam TR nos
contratos, pagam apenas juros de 6% ao aiio. Pequenos produtores
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pagam 50% da TR mais 9% de juros. Os médios e os grandes produtores é que pagam TR integral mais 12% de juros.
Portanto, não é justo que o dinheiro oficial esteja sendo díw
recionado para apoiar grandes, enormes produtores latifundiários,

excluindo aqueles que necessitam do crédito rural oficial- os pe-
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das para a agricultura e haviam sido entregues ao banco
como ressarcimento de dívidas não pagas por clientes.
AO comprá-las, Perez foi tratar de registrar seu novo

bem e, entre órgãos públicos, tinha de procumr a Funda-

Nacional do Índio - FUNAL Tomou um susto. As
fazendas estão encravadas nas reservas indígenas das trl~ bos nbambiquara e enawenê--na~~· Como a Iegislaçào
proíbe a comercialização de áreas indígenas, Perez pro--cutc:tl- Andrade Vieirn, então Presidente do banco, e tentou desfazer o negócio. Outro susto. ''Zé Eduardo disse
a V.Ex•
que tudo era um mal-entendido e seria resolvido", conta
O Sr. Ademir Andradr- Senador Osmar DiaS, não- sei se
Perez, "mas não foi."
V. Ex• já reparou. mas quem está fazendo a campanha cootra nós,
Como gastou 130.000_ dólares em tenas de índio,
e está proibido por lei de explorá~ las ou vendê-Ias, Perez
contra o Congresso, é o próprio Presidente da Rep.íblica. Em suas
afm:nações -pessoais, Sua Excelência está nos resporisã.Dili.za.ndo
entrou na Justiça para reaver seu dinheiro. Andrade
Vieira não está preocupado. "Nunca fiz negócios com
por levarmos o Banco do Brasil a uma siruação de dificuldade e
esse senhor", diz. Oficialmente. não fez mesmo. Para
também por sennos protetores dos grandes produtores a.gricolas
vende.. las, o Bam.erindus usou um intermediário, _um tes~
deste.:País. 6ra. veja V. Ex•que o que se pede6 o mínimo. Eu nlo
ta-de-ferro, alguém. que aluga seu nome e assume os risfaria restrição nem aos gnmdes produtores, embota seja um defeitsor intransigente dos mini e dos pequenos, porque a coisa mais ilócos em lroca de remuneração. Quem assumiu o papel,
no caso. foi José Ritti Filho, um ex-prefeito de Sanro
gica que existe neste País é se emprestar para a agricultura. sem
_Antônio da Platina, no interior do Paraná. Ele recebeu
nenhum subsídio. O Brasil é um dos poucos países do mundo que
não subsidia a área agricola; além de tudo, querer~se que o_)XOduuma procuração do banco e, nove meses depois, vendeu
as terras a PerCz. Procurado por Veja, Ritti asSUmiu sua
tor. seja ele mini, pequeno, médio ou grande, pague, corrigido pela
taxa inflacionária. sem nenhuma equiparação com o produto que a
condição de inletlnediário. 11S6 fiz aquilo potque o Zé
Eduardo pediu", disse Ritti, que mora num apartamento
pessoa está a produzir é inadmissível! Se há a questio da equiva_de classe média em Curitiba e já foi acionado pelo banco
lência com o preço mínimo. deveria valer para todo o segmento da
outras cinco vezes para fazer negócioS semelhantes. "Ele
agricultura. da pecuária, enftm, de todos os: setores da agroiodúsme prometeu 5% do negócio se eu assumisse os riscoS
tria. Isto é o mínimo que um país JX>de desejar. Não há iricentivo
de espécie- alguma. Paga-se correção monetária integral. Dever.--seda operação", conta. O processo está há sete anos na Justiça, tem Ritti como iéu, mas não saiu de sua fase iniciaL
ia ter pelo menos respeito por esse preço mínimo. Quem pede pagar um empréstimo se, depois de um ano que se produziu o bem.
Ritti, que ganhou 6.500 dólares de comissão pelo negócio. está sendo defendido por um advogado contratado
esse bem tem 70% do valor a ser pago-com a coneçio monet!ria?
pelo Bam.erindus. Aos 56 anos, o paranaense José
É isto o que está aconteCendo: um ano depois. o preço mínimo é
pratiCamente o mesmo. enquanto a TR teve aUmeiltado o seu-valor
Eduardo Andrade Vieira é uma personalidade quatrifacetada. Muitas vezes. suas facetas de banqueirO, político,
em 30%. Ninguém tem condições de sustentar uma situação como
essa. Se o Governo está pagando a TR com recursos destinados ao
fazendeiro e administrador público se confundem. Na
financiamento da agriculOJra. está cometendo um erro. O setor
Assembléia Legislativa do Paraná, O Bameriridus, de
propriedade de Andrade Vieira, deu empréstimos na úlagrícola não deve abrir mão nesse processo de negociação, não
tima legislatura a cinqüenla dos 54 deputados. Foram
deve - usando uma expressão popular - afrouxar. Deve ser extremamente duro com o Govem_o, porque quem eStá erriido nesse
empréstimos. a juros c:aliiliilldas. de 15.<XXJ a 30.00J reais.
processo todo_é o Govemo, que faz uma-políticãOcOnômica sec:oocedidos pelo político petebista ou pelo banqueiro'?''
guindo orienração dos países imperialislas do Primeiro Mundo, seEssa reportagem está na revista Veja da semana passada.
Nio vou fazer comentários, porque eles são desnecessários.
guindo orientação do Fundo Monetário Internacional. Nossa politica não pode deixar de ter em vista o setor produtivo brasileiro, A conclusão fica por conta de cada um dos Senadores. Apenas
principalmente o setor agrlcola. De forma que devemos ser fumes quero reafumar que, deste jeito, não acredito que o Governo possa
nessa questão, mesmo contra o próprio Governo.
ter uma política agricola que atenda aos interesses dos pnxlutores,
O SR. OSMAR DIAS - Agradeço o aparte de V. Ex" e _ porque banqueiro como Ministro da Agricultura é o cabrito cuipeço aos Senadores que analisem o projeto que encaminhei.
dando da horta.
Muito obrigado. (Muito Bem!)
Também gostaria de justificar o meu pcssiiiUSino em relação à política agrlcola nacional, agravado pela leitura de uma teO SR. NEY SUASSUNA -Sr. Presidente. peço a palavra
portagem publicada pela revista Veja desta semana. tratando de para uma comunicação.
um assunto muito grave, envolvendo o atual Ministro da AgriculO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Tem a palavra V.
Exa, poi Cinco minutos.
·
-tura. Gostaria de lê-la para que a conclusão se;.t de V. Ex-5
. O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para uma comuniA reportagem intitula-se: ''Negócio de Índio. Banco do Ministro da Agricultura vende Teuas Proibidas."
caçio~ Sem.revisão do orador.)- Sr. Presidente, sz--s e Srs. Sena~
dotes. há poucos minutos oovia-pelo seiViço de som a acusação de
"Minístro da Agriculrura e da Reforma Agrária, o
Senador José Eduardo ,Vieira. do PfB, tem uin .i:m.tigo
que estava havendo um acordo de minha parte para contemporizar
problema fundiário nas costas. Em agosto de 1982, o
composições do Governo e relatar leis de patentes não s6 às carreiBamerindus. terceiro maior banco do Pais. de proprieda- ras como também cedendo a posições de consciência.
de do Ministro, ·vendeu ao empresário Alcino Oliver PeEu queria deixar patente, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadorez duas fazendas em Câceres, no intenor-de Mato Gros- res, que, primeiro. estou relatando nesta semana porque já ia fazêso. Num total de ~.000 hectãres, as terras são_ apropria- 1<:> na_ semana passada~ segundo, não há, de maneira alguma, da miquenos e médios.
Por isso, encaminhei o projeto.
O Sr. Ademir Andrade - Senador Osmar D_ias, V. Ex• me
concede um aparte?
O _SR. OS MAR O_IAS- Concedo o aparte, com satisfação,
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nba pe.rte nenhuma cessão das posições da minha consciência. Até
Acredito que é uma _mc;d~_~na~ em_!2d~s os senti_dos.
por uma razão: estou relatando em consooânêia OOm' b inteit!sSe · Primeiro. que· um só Estado impeça a manutenção de um benCficio
nacional e, na minha cabeça e no meu posicionamento, interesse a uma çlasse pobre, a qual me ligam laços estreitos de amizade
nacional não é modismo, não é coisa passageira. pelo contrário, é porque serVe ao povo -de m.iDha terra e ao povo bmsileiro em todos
uma diretriz permanente em toda mi.Dha vida. Eu mono, o Pais os Estados. Tal medida impede que os taxistas possam servir me. continua, e não podemos., de maneira alguma.. tomar nenhuma melhoc a JlOF'llação mais pobre de Salvador e de IOdo as nossas regiões,
dida que possa vir a escravizar gerações futuras.
prejudicando aos mais carentes que não possuem aul®l6veis.
Leio artigo de um cronista político:
Por isso. faço um apelo ao Governador Eduardo Azeredo
"O Relator çl.a Comissão de Constitui_çã.p, Justiça para que, na próxima teuili.ã.o do COt'WAZ. reconsidere a posição
e Cidadania, Senador Ney Suassuna, promete aptesentar do seu Estado, e assim possamos retomar com a isenção do ICMS
seu parecer e$ta semana", isso era semana passada, ''mas em favor dos taxistas de todo o Brasil, que prestam relevantes serhá indicadores de que fará uma peça de acentuado sotaviços a sociedade brasileira. Estou certo de que o Governador de
que nacionalista. De qualquer fonna, a proposta passará Minas Gerais deve en.t.rar em sintonia com os governadores dos
depois pela Comissão de Economia, cujo Relator, fulaoo outros Estados e, em particular, com a Bahia, permitindo até mesde tal. tem completa sintonia com o Planalto. Eventuais mo esse fmancia.tD.ento no seu Estado como no existe no meu, prodestemperos de Suassuna.. com o espírito da abertura piciando que os homens do povo que dirigem os táxis possam reeconôm.ica, poderão ser conigidos."
novar a sua frota.
Ligado como sou aos taxistas do meu Estado, que me têm
." Ora SÔ1.i aCusado de ser extremamente nacionalista, ora sou
acusado de estar fazendo acordos. Não sou homem de acordos, como patrono e como amigo, faço esse apelo, porque nio encontro
não sou nem nunca serei. Nos meus 53 anos de vida tenho lutado outra maneira de favorecê--los. Já fiZemos os fmanciamentos atrapara dar exemplos. Não posso aceitar nenhuma acusação e· insi- vés dos Bancos ol1eiais. mas eles só poderão, evidentemente, menuação de que eu possa estar fazendo acordos.
lhorar ·as condições de seus veículos se tiverem a isenção do
Pelo contrário, um certo laboratório me mandou duas passa- - ICMS. Entendo ser uma medida salutar para todo o País e para a
gens de primeira classe para ir a um almoço com o dirigente de JlOF'llaçiO brasileira.
seu país. Mandei-as de volta com um "muito obrigado". Não aceiTenho vãrios outros assuntos para tratar, mas deixarei para
tei almoços e jantares de quem quer que seja. porque minhas con- amanhã ou quarta-feira. Dentre eles, ht inclusive alguns casos livicções são sempre as mais claras em defesa do interesse nacional. gados à Justiça. em que juízes, em um Estado novo do País, têm
Não vou ceder um_ centímetro do que acho que deva ser, de estabelecido_ co_mo ~muneração de advogados 138 milhões de
aconio com minha consciência. Não aceitan:i insinuãções nem Reais, acanetando ao Estado o pagamento de quase 500 milhões
acusações, porque sempre será este o espírito que irá me reger nes- de ReaiS. Se o Estado cumprir a decisão judicial "que.bra".
·
ta Casa. Não vim aqui precisando de absolutamente nada, vim
São essas coisas que a Justiça está praticando. Mas esse aspara defender e representar meu povo paraibano, o povo brasileiro. sunto fica para outro dia. Hoje o dia é em favor dos taxistas brasiNão vou, de maneira nenhuma, fazer por desmerecer essa confian- leiros e, em particular, dos sofridos taxisl,as da Bahia, que preciça que me foi depositada. Por isso, estoo inteiramente a disposição S3;ID da isenção do ICMS para renovarem o frota dos seus canos.
para qualquer indagação de quem quer que seja.
Durante o discurso do Sr. Antônio Carlos MagaMandei para ca,da laboratório, para cada setor interessado,
lhães, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da presidinseja da esquerda à direita mais eX-trema, cartas registradas pedindo
cia, que é ocupada pelo Sr. Ney Suassuna, Suplente de
infonna~s e confli'IlUlÇi5es das suã.s posições, como também fiz
&cretário.
ouvir todos os segmentos do Governo para saber quais seriam os
seus _interesses, e decidi o meu parecer de acottlo com a minha
O SR. PRESIJ;>ENTE (Ney Suassuna) - Concedo a palaconsciência.
~ vrn- aõ Senador Carlos Patrocínio.
Eu não sou daqueles que se vendem e se curvam. Eu posso
O SR. CARLOS PATROCINIO (PFL-TO. Pronuncia 0
até quebrar-me, J?as se eu ~~er ~certeza d'? que estou fazendo, de seguinte discurso. Sem revisão do oradof.) - Sr. Presidente, S~s
acordo com a minha consctencta. Sr. PreSidente, Srs. SenadoteS, Senadoras e Srs. Sena doces, no último sábado, o Estado de Tocaneu não arredarei nenhum cen~ímetro _sequer, doa a quem ck>er. tins Iecebeu a visita do E:tm0 St. MiniStro da Agricultura, do
Eram essas as palavras que eu tinha a d~.
Abastecimento e da Reforma Agrária.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Juwor) - Concedo a palavra
O Ministro José Eduardo de ADdrnde Vieira lói ao nosso
ao Senador Pedro Sil:non. (Pausa)
.
_
Estado fazer a colheita do anoz do Projeto Formoso, o maior proO SR. PRESJDE_NTE (Nabor Jún~or)- ConCedo a palavra jeto de irriga~o Qç a~ em teml$.cpntínuas lU\ A_rg;Çrica_ 4,tina.
ao nobre Senador Antoruo Carlos Ma.galhaes, por 50"minutos.
Na sexta~ feira. vários-irieinbros da Bancada federal do Estao. SR. A~ON_IO CARLOS ~GALHÃES (PFL-BA. do de Tocantins tiveram a oportunidade de conversar com os agriPronuncta ~ segumte dlSc:urso.) -.Sr. Prestdente, sn e Srs. Sena- cultores do Estado, dessa nova fronteira agricola, sobre uma das
dores, a minha fala é ~utlo restnta a um assunto: trata-se de um últimas medidas, a mais pàlêmica aprovada no Congre~so Nadoapelo ao ~ov~m? de ~s.
.
.
nal, que diz respeito à denubada da TR- Taxa Referencial- nos
, Eu msttbll, na Bahta - com o a~to prattcamente de todo o empréstirilos agrícolas. - P:ns. porque o C?~AZ aprovou-, a ts~çio de ICMS pam os taPudemos sentir que há, hoje, uma euforia e, principabnente,
x.IStas. Isso posstbthtou que. cc:m rman.cuu_nentos do Esta~·~-pu- uma esperança em cada produtor do nosso estado. O Projeto Fordessem renovar grande parte da frota de láx.IS do Estado, pnnctpal- moso. idealizado e implementado ainda no Governo do Sr. Ari
?Ient~ em Salv_ador. Agora, .porém. quando_ ir!amos prorrogar essa Valadão, com triilta e sete mil hectares de arroz irrigado, dá para
ISençao, que so. pode ser ~erta com a u~tdade dos Estados, o
alimentar toda a população do nosso estado.
CJ('"~-"t:rn.? de MI~S. atraves do .seu Secretário da Faze~ ~otou
Temos, seguramente, e de maneira contígua àquele projeto,
~ unpossibthtando .na Bahta, como em t<xlo o Brasil, a tsenmais de dois milliões de várzeas perfeitamente inigáveis. -prontas
çao do ICMS para os tax.tstas.
para o cultivo. prontaS- para o desenvolvimento de uma variedade
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que se adapte ao clima e às condições do nosso terreno. E

~io,

Sr. Presidente, que se desta vez implantarmos efetivaniente-a. poli~
tica agrícola de que tanco se fala no Congresso Nacional e no Pais,
haveremos de ter um excedente muito grande, ru1o somente para
alimentar os trinta e dois milhões - ou pouco mais - de famintos

do nosso País, mas também para ser exportado.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso anuncia a intermodalidade de transportes, através da viabilização da bidrovia
Araguaia.:Tocanti.ns, que, se interligando com a Fenovia_ Norte-

Sul,. haverá de propiciar fretes baratos e em condições de competitividade com os mercados produtores do mundo inteiro.
Tivemos oportunidade de cooversar com os homens do
campo e sentimos que existe pelõ menos a eSperlriça de que o
Congresso Nacional, o Governo Fedeml. as instituições de crédito
deste País e os produtores rurais sentem-se, defmitivameD.te, à
mesa para extrair-aquela que deverá ser a política agiicola do nossoPa~.
. .
_____ _
• Penso que deva sei'" criado um fundo nacional da awJcultura, à semelhança de tantos que já sC criaram. Aliás. já existe um,
porque, do empréstimo compulsório,- obrigatoriamente 25% do
que é recolhido ao Banco Cem.ral seriam destinados ao cr6dito
agrícola. Mas isso não vem acontecendo.
Entretanto. gostaria de ressaltar a boa vontade do Exm0 Sr.
MinistrO da Agricultura, através ele ruas afuma.Ções Oe que o Banco do Brasil não estaria retaliando os produtores rurais. Tenho
consciência de que isso está acontecendo, porque o Banco do Brasil, o maior fmanciador da agricultura do nosso País, sabe que estamos inicia.D.do a colheita da major safra da nossa história.
Hoje vejo estampadas nos jornais as palavras do Exm0 Sr.
Ministro de que, talvez, até a próxima quarta-feira, o Banco do
Brasil já estaria liberando os créditos, para que possa haver a comercialização da safra cuja colheita está em andamento.
Aproveitando esta oportunidade pam expressar a minha estranheza pelo fato de um acontecimento tão maravilhoso, com a
presença de toda a Bancada do Estado c;le Tocãntins. do Sr. Governador de Estado e dos Presidentes dos sindicatos rurais do &tado
de T oca.ntins. do Ex mo Sr. Ministro. mas não vimos- qualquer nota
nos jomaíS -do nosso País. O Estado de Tocan~. que possui o
maior projeto de arroz inigado em terras continuas do nosso País
ou da América Latina. não teve nenhuma referência nos jornais.
Bastou que o Sr. Ministro fosse ao Piauí, à cidade de Uruçui, e vimos todas as suas declarações ali emitidas nos grandes jornais de
cin:ulação do nosso País.
Gostaria apenas de alertfr os veíaJlos de co1llllllicação da
nossa Nação para o fato de que o Estado do Tocantins existe, é um
celeiro de grãos, uma nova fronteira da agriculb.Ira do n~ País e
precisa também do respaldo da imprensa bllisileira.
O Sr. Leomar Quintanilha- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. CARLOS PAtROCÍNIO- Com pnzer<uço V. Ex"

O Sr. Leomar Quintanilba - Ouvi com -muita ateriÇ.ão a
explanação de V. Ex• sobre a visita, no momento muito oportuno,
do Ministro da Agricultura quando processávamos a colheita DO
projeto de lavoura itrigada, pelo processo de inundação, em área
conúüua. a maior da América latina. Naquela região, cuja vocação econômica está centrada basicamente na agricultura 6, de fato,
uma siruação de enlevo e de importância para todos nós. CJ:tamame bastante a atenção as reflexões que V. Ex• faz sobre as preocupações que envolvem não só o Tocantins, mas todo o Brasil, em
relação à agricultura. Percebo que, de_ certa forma. este tema tem
provocado e despertado o interesse de _uma. parcela considerável
dos integrantes desta Casa. De fato é uma atividade econôrnica da
maior importância. da qual o Governo não pode nem deve se eximir. Espero que o Governo Fernando Henrique Cardoso, que, du-
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, ranUr sua campanha; destd.cou a"'agriadtum dentre os cinco itens
mais importallles e prioritários de seu Governo, certamente com a
contribuição desta Casa e da Câmara dos Deputados, venha _encontrar defmilivamente uma -pã1ítica tgricola clara. a médio e longo
pmzos, que venha minorar as dificuldades porque passam aqueles
que militam oo setor. O.unprimento V. Ex• pelas reflexões que faz
nesta tarde.
O SR. CARLOS PA tROCINIO .:. Agradeço o oportuno
aparte do eminente Senador Leoma.r Quintanilha. Gostaria de dizer
também que tive a oportunidade de conhecer anteontem a sua propriedade. onde S. Ex• cultiva. com muito esforço e tenacidade, alguns hectares de iavoora irrigada por inundação. Este é o melhor
sistema que há., porque nio se consome energia elétrica. Basta colocar os diques e a lavoura oio precisa de inigação por aspersão,
haveodo a possibilidade de trSs colheitas por ano. Usa-se no To·
cantins, no periodo de inverno, que engloba os meses de abril,
maio e junho, iDtercalar de plantio de anoz- colhido agora- e a
soja, que será plantada após .
Sr. Presidente, embora tocantinense. não coob&:ia todo o
Projeto Fonnoso em sua ·integralidade e também me impressionei.
Pude ver quando o Ministro disse que sentia orgulho de ser brasi·
leiro. Disse a S. Ex a em meu prom.mciam.ento, naquela oporb.lnidade, que sentia um misto de orgulho de ser brasileiro, devido à potencialidade que estávamos presenciando, mas também um certo
sentimento até de vergonha, por ver que, diante daquilo tudo, ainda lÍnhamos mais de trinta bilhões de brasileiros, que são os chamados cxcluidos.
Portanto, eminente Senador, agradeço o aparte de V. Exa.
Espero que desta vez haja uui aconld e1'll.re os diversos segmentos
interessados. A meu ver, deve~se criar um fundo naCional para a
agria.Jltura. com a participação do Governo Federal. dos próprios
empresários da atividade rural e, principalmente, c_om a participação do setor rmanceiro naciOnal.
__ _I2a o que tiDha a dizer. Muito obrigado,_ Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara) - Concedo a
palavra ao oob~ Senâdor Eduardo- Su_plicy pelo prazo de 50
minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Pronuncia o se·
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, embora
já tenha sido feito o registro nesta Casa, gostaria também de deixar
consignada uma holllell!i&em em mCm6ria do ex-Deputado Euzebio Rocb.a, autor da legislação relativa à PETROBRÁS.
- Tendo uma. pessoa que o conheceu Ião de perto escrito um
artigo de grande significado histórico, e dada a sua importância na
história da Imprensa e do pensamento político brasileiro, registro
palavras de Barbosa Lima Sobrinho, em homenagem a Euzehio
Rocha:
"Nio tivemos maior aproxiinação na Assembléia
Constib.linle- .<fe- 1946; a que· ambos pertencemos. Mas
depois, com as campanhas que Euzebio Rocha promovia, o destino nos identificou, com as causas que junto
def~. sobretudo oom a instalação da PETROBRAS. que ele havia. de certo modo, criado, e_ que eu
passei a defender, pela sua import!ncia no pauimônio
público brasileiro. Uma identificação tão profunda, que
nem ptecisbamos de qualquer consulta. Como no Acordo de Garantias, em que me coube escrever o prefácio,
para o livro que ele publicou. E assim por diante, até a
elaboração da Coostituiçio de 1988, em que eu fui a
Brasília, com a delegação _gratuita da Associação dos·
Engenheiros da PE1ROBAAS. para a defesa de seu monopólio, que acabou aprovado, até então_, numa votação
inédita de 441 votos contra 6 e sete abstenções. A mes·
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ma votação que se repetiria. no processó de impeachmeot do Sr. fefiUI!JdO Çollor de Mello. O que estava
longe de ser uma simples coincidência.
Euzebio Rocha nos deixou uma confissio de sua
pn:sença no projeto da criação da PETROBRÁS. Como
todos sabemos, surgiu como substimtivO 80 projeto que

o próprio governo de Getúlio V arg.as enviara -ao- Congresso Nacional. estabelecendo, de alguma forma. um
monopólio vulnerável. pela possivel intervençio dO capital estrangeiro. E como Euzebio Rocha não aceitasse
essa vulnerabilidade, e pertencesse ao Partido Trabalhista, de que era Presidente Getúlio Vargas. entendeu que,
por uma questão de lealdade partidária, não poderia dei·
x.8r de haver um entendimento com o ·chefe do Govez:no,
pois que não- abria mão· de sua intenção de concom:r

pàra a elaboração de um wbstitutivo de inspiração nacionalista. O res1,!tado desse entendimento é assim nar:rado 'pelo próprio Euz.cbio Rocha. no seu livro Brasii:
Pais Ameaçado e o Aoordo de Garantias. "A primeira ~ez, quando da apresentação dO EstatuiO da PETROBRAS, em boo bora BiqUivado, graças à

opiriiãO pública, devidamente mObilizada e, SOOretud.O,
ao patriotisrii:o e- Cõiilpteensão do eminetil.e Presidente
Euric() -Gaspar Dutm. A segunda vez, Da oportunidade
da nova mensagem sol:re a PETROBRÁS, menos de 24

horas depois desta ter dado entrada na amara. fui ao
Presidente Getúlio Vargas, informá-lo que ~ justificaçio
era. efetivamente. nacionalista. mas o projétO-permiUa -:f
eleição de membros das companhias estrangeiras de petróleo, pam a dil'etoria, quebrando assim a tradição de
nosso cfueito. Demonsttoo-se o PlesÍ<le!U Vaxgas SUip!"eSO
pelo falO de não t<r sido infoanado do texto da mensagem.
detetminando ao= ......,.., Dr. Rllmulo de Almoida, que
f = ao meu escrilério dar as necessárias inf<lllii8Çiies. De
falO, pouco depois. naquele local. mmfamoo
General
Horta Batbooa, Leitão de Carvalbo, eu. o assessa- da Presi·
dência, e mais dois dos a!lligos auxiliaiCs.
Compreendido, de minha parte. e dos dois eminentes generais, o etTO em que incidia o Rômulo de Almeida. voltei ao Presidente Gerúlio V argas. Expliquei a
opção, a que levava o projeto, em desacotdo com todo o
seu passado, por mim coDhecido. Tive, então, a sua palavxa., decisiva e clara que desejava fosse o projeto efetivamente nacionalista. descanso, reunindo a melbQJ' equipe possivel. debatido a redação do projeto, dei conta 1
nação dos entendimentos mantidos çom o Presidente
Vargas,em discurso de 2S e 28 de janeiro de 1952. apresentando, então substitutivo, reajlStando o projeto da
mensagem aos termos de sua sustentação. Em 7 de março, pouco mais de um mês da dala de apn:sentaçlio do
projeto, que se deu em 28.0 1.52, em tempo sutpreendentemente ri.pido. O projeto,. por nós a~entando, que tomou o número 1.595/92. em unanimemente aprovada na
Comissão de Segurança, pesidida pelo presidente Artur
Bernardes. autêntica glória nacional A partir desse instante, fui procurado pelo Lider da maioria, Deputado
Gustavo Capan.eiila, que demonstrou desejo de dar solução modificadora., dentro dos direitos nacionalistas, consubstanciados em nosso projeto. O :resto é uma longa
história, que oporturiãmente-será cotJ.tada. Importa saber
que o governo e oposição se uniram. na aprovação do
projeto, escrevendo uma das mais gloriosas páginas do
parlamento brasileiro, oo.de ficou provado que nossas di-
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vergências nio vão além do interesse nacionaL Este une
a todos, sob a mesma ~deira. e na defesa dos mesmos
princípios. Recotdo que, profundamente preocupado. oo
dia 25 de janeiro de 1952, quando subi ATnbuna da Clmara. para missão tio decisiva, humildemente pedi. naquele pronunciamento, a Deus, que inspimsse minhas
palavms, pam que elas unissem todos os brasileiros.
_ Sob a inspiração desses sentimentos, recordou
Euzebio Rocha. um episódio do clima de gue:m. cootra
Hitler, quando um almirante americano, insisttmtemcmte,
pergunlava a um brigadeiro bmsileiro quando o Bnsil
cederia, IIDS Estados Unidos, as bases do Notdeste. A reposta não se fez esperar. E nio passava de uma só pala~
vm: Nunca, respondia, o brigadeiro Eduardo Gomes.
V ale apenas recordar que o almirante, que flZeill a pergunta. tettucaiil, dignamente, que nio esperava rutra
resposta de um militar brasileiro.
·Episódios e palavras que não podem ser esqueci·
das, no momento em que registramOs algumas recorda~
-- Ç&s da Vida que nos legou Euzebio Rocha,_ um brasilei~
ro.autêntico. Custa coosolar-me ciom a sua ausência, nas
vezes em que o procumva, no seu apertamento, na Avenida Paulista. Ou quando vinba ao Rio de Janeiro, sua
-tem. natal, nio apenas para uma. visita aos ·seus pãrentes,
como para puticipar de comemorações cívicas. em que
sua palavra se tomava indispens6.vel.
De tal maneira oos ideoi.ifJC&JDOS, que eu sentia com
ele saudades de .sua fdha. Ayala, que o casamento levara.
oom o maridó, pam a Pamfbo. ultimamellle pora .Ribeirlo
Preto. ainda tio longe da capital da capital poulisla:
Guardo, nas minhas estantes, já encadernados,

seu livro sobre o Acordo de Ganznlias, assim como
Princípios de Economia, elaborado a pedido de seus ahJ.noS das Faculdadt's de Direito do interior paulista. em
São Carlos ou em Sio José dos Campos. quando ele se
multiplicava. para cumprir seus deveres de pro:essor.
Tive- a homa de escrever o prefácio para o seu li·
vro sobre o Acordo de Gamnrias. Espero ter deixado,
nele, o meu entusiasmo pelo apostolado de Euzebio Rocha, no seu profundo empenho de servir 3.o Brasil. sem
_qualquer eiva de demagogia ou de propaganda pessoal,.
com aquela sinceridade de que nos falara Carlyle, amm.~
canelo do peito os sentimento& que o inspiravam. Tio
sincero que oontagíava o plblico · que IICOIDpiiilbava.
Mesmo nos pleitos eleitorais. o v<:W e os aplausos Jbc
eram indiferentes._ Q que o empolgava era a oportunida~
de de comum.c:. a sua mensagem de amor ao Bmsil. Em
um lutador em quem a adversidade tinha o efeito de estimulo, e não de desânimo, para fazer crescer o seu ânimo
de combatente.
Certâ vez se entregou a um momento de R:flexio.
Teria sido ..:ítil o seu esforço? Atenderia ele :ls necessida- •
des do imenso trabalho a que se dedicam?
Não deixava de examinar se não falhara,. se nio
em culpa sua nio ter alcança.OO todos os ~esultados que
tanto desejara. como reflexo de sua luta, cu como o prê-mio de seu esforço. Nada mais que um instante, pois que
já no dia seguin1e voltava às suas batalw, como um lutadoc que nio sabia distanciar-se do ringue das compeliçi>es.
Confesso que me comoveu eSse pequeno trecho
de suas memórias. Porque já no dia seguinte voltara ao
tablado de_ suas lutas, com os seus d.íscw:soS;- com as
suas confe:~ncias, com i
palavra inf1a.mada e vit:rin-
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te, sempre em defesa dos interesses do Brasil, objeto de projeto supramencionado, que trata da regulamentação de imposto
um culto que não tiDha limites. Chego a ter a impressão criado há 7 anos, cuja arrecadação gerarii iCcilrsOs imediatos. sem
de que. se quisesse lraduzir o seu patriotismo, teria que- -precisar protmgar o Fui:Ldo Social de Emergência, permitindo uma
tomar, per modelo e inspiração,/ Fioretri, de São Frandiscussão mais ampla e democrática sobre a proposta de reforma
tributária do_Govemo.
cisco de Assis.
Cabe leinbrar-que iSse projeto teVe como Relãiores os Srs.
Sr. Presidente, essas palavras de Barbosa Lima Sobrinho
nos faz lcmlxar da importância de se resguardar a dignidade da Gomes de Calvalho e Robedo Campos. Esw último, hoje Depulado
Fedem!, muito poderia coottibuir pocter coohccimento da matáia.
Nação brasileira.
Na próxima semaila, o Presidente Fernando Henrique CarE óbvio que, se tivermos estas informações. estaremos em
doso se dirigirá aos Estados Unidos da América. E será iniport.aD!:e melhores condições para examinar a quest.io, que pArCCC estar senque aqueles que lutaram pela defesa de dignidade da Nação brasido cogitada pelo Governo, ou seja, a prorrogação do Fundo Social
leira, em episódios tais como os registrados em seu artigo por Bar- de Emergência, bem como ter elementos sobre a proposta de reforbosa Lima Sobrinho, sobre as ações de Euzebio Rocha. sejam aqui ma tn"butária e fisCal.
Sr. Ptesidenle, tenho dialogado com técnicos auditores da
lembrados.
À família de Euzebio Rocba. ao seu Partido, o PDT, aS nos- Receita Federal, sei quão difícil é saber o valor do patrimônio por
sas homenagens porque ele foi um brasileiro que dignificou, com ocasiilo das declarações, seja pelo valor bistóriro de seus ativos. seja
pela atualização por UFIR ou o que seja. mas justamente por cada
o excpJPlo de sua vida, a Nação brasileira.
_ -Sr.· Piesidente, gostaria de encaminhar à Mesa dois requericotllriOOfute ter; aO longo dos anos., utilizado métodos diferentes.
A informação cJue temos, por hora, é a de que a Receita Fementos de. infotiilliÇio.
O primeiro, ao Ministro da Fazenda. solicitando informaçõderal teria enorme dificuldade em saber que tipo e qual o volume
es ~lativas aos estudos elaborados pela Secretaria da Receita Fede an:ocadação poderia ter.
deral sobre a renúncia f1SC8l e crédito subsidiado. concedidos atraPor outr9lado. atnt.yés_de m~dida provisória, o Governo env6s da SUFRAMA e da SUDENE, detalhando o valor da renúncia caminbou ao Cong[esso Naciooallegislaçio pela qual, a partir de
fiscal, dos cr6ditos subsidiaçlos_concedidos, suas vantagens e des1996. os contribuinles deverão registrar o valor concto abJalizado
vantagens.
__ _
de seu_ patrimônio na declaração de bens. Uma vez atualizado o
Ontem e boje o joma1 O Estado de S.Paulo tratou de pro- vala-, o que certamente demandará aperfeiçoamentos e uma legisblemas decorrentes da forma segundo a qual são providos os di- laÇão -para ·que lia-:ja exatamelitt: -o ·valor mais adequado possível, aí
versos instrumenlos de renUncia fiscal, de incentiVOs os mais diteremOs condições de avaliar como se distrib.li o patrimôo.io neste
versos na Zona Franca de Manaus, muitas VCZC$ havendo ali disPaís, em que medida as pessoas que detêm patrimônios líquidos
toxções .mas.
_
consideráveis estão_~ _condições de contn'buir, ~ que medida
É muito importante que tenhamos o cálculo aperfC-iÇOOdo do estão con_tribuindo com o hnpõstO de renda.
va1or da renúncia fiscal, dos subsidios fiscais, dos créditos subsi.
Lembro que o projeto de imposto sobre grandes fortunas é
diados~ quais suas vantagens e desvantagens.
moderado: aqueles com pattimônio líquido acima de l milhão e
É bem certo que isto está preVisto na Constituição bmsileira .soo mil ~ até 3 milhões e 600 mil n:ais, em moeda de hoje,
e em legislação, mas é necessário que teilhamos as informações passariam a contribuir 0,3% do patrimônio líquido; progressivaprecisas sobre o monut.nte dessas renúncias ql!-e, segundo estimati- mente, aquelet com patrimônio acima de 7 milhões e 200 mil reais
vas preliminares - gostittíamos de confll'llUli--, chegariam até a passariam a contribuir com 1%, que seria a alíquota máxima.
Ora, trata-se de um projeto que prevê o deSCO!lto daquilo
3% do ProduiD Interno BruiD.
A resposta aqui solicitada permitirá melhor avaliação da que o contribuinte tiver destinado como Imposto de Renda sobre
atua1legislação sobre isenções e subsídios.
ganhos fmanceiros, ganhos c;le capital e assim por diante. Então,
Finalmente, Sr. Presidente, também ao 1\tfini.stério da Fazen- trata-se de uma medida moderada. mas que pennitiri. um avanço,
da. solicito sejam encamirihadas cópias dos esb.ldos elaborados até que se tenha uma i~éia me~or sobre como o _P:Strimônio está:
pela Secretariã. da Receita Federal, com base no Projeto de Lei distribuido nesle País e como cada pessoa com recursos contribui
Complementar n• 202189, na Climara dos Deputados. e PLS para que possa a Nação brasileira realizar justiça, Para que o Esta162189. -no Senado Fedem!. de autoria do ama! Presidente da Re- do possa realizar suas funções básicas de melhoria de bem estar,
pública, Fernando Henrique Cardoso, especificando quais seriam de educação e de saúde à população.
os seus efeitos, o número dos prováveis contril:uiritC~ a anecadação prevista, suas vantagens e desvantagens.
Durante o dísiurso do Sr. Eduardo Supücy, o Sr.
Seria in:iportanie que pUdéssemos ter os estudos sobre os
Ney $uassuna,_ Supknte de Secretário, deixa a cadeira
projetes que regulamentam o Imposto sobre Grandes Fortunas,
da pnsidincia, que é ocupada pelo Sr.l.Acío Alcântara.
que se encontram tnlmitando na Câmaia dos Deputados, apensados àquele citado PLP n° 202/89.
_,
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcânwa)- kMesa se assoDesde 1989. o então Senador Fernando Henrique Cardoso cia à homenagem póstuma que o Senador Eduardo Suplicy presta
vem tentando regulamentar o Imposto solm: Grandes Fortunas. à flgurã. do grande brasileiro Euzebio_~ Rocha e atenderá. na forNaquele ano, o projeto fOf apresentado e aprovado no Senado e, . ma regimental, à transcrição do artigo de autoria de Barbosa Lima

desde então, tramita na Comissão de Finanças da Câmara. Ao referido projeto foram apeDSados mais 4 projetes versando sobre o
mesmo item da Constituição, qual seja, o art. 153,- inciso VD.
O Governo alega não ter recursos suficierites pãia implementar as políticas sociais e econômicas necessárias ao ·ciéscimento desta Nação. Considernndo que o Fundo Social de Emergência
se extingue ao fma.l deste ano, aqui queremos saber se o Governo
não deveria envidar esforços no sentido de agilirM a aprOvação do

Sobrinho.
As matérias objeto do requerimento serão lidas na. sessão de
amanhã.
Ccmcedo a palavra ao nobre_Senador José Eduardo Outra.
SR. JOSÉ EDl'AliDO OUTRA (PT.SE. Procuncia o
seguinte discurso. SeQJ. revisão do omdor.)- Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, o CoJ:Teio Bra>iliense. de hoje. publica uma matéria
que me deixoo bastante smpreso. Na cohma Ca:mo Ecooômico·diz

.o

Abril de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

297

É fundamental tam.~m que o Congresso Nacional elabore
cma legislaçA:o que permita uma maior trans~ncia nas empresas
estatais, que implante o ch~do controle social, que possibilite a
DIIIO. O Governo quer acabar com a figuia -aos--díretores
presença de rep~seotantes dos empregados na direçlo dessas em· · eleitos pelos funcionários das estatais. Esse cugo existe
ptesas, o1o apenas um diretor repre$CD.taDdo os empregados, mas
em m.~itas empresas públicas e decorre de negociações à
também dos usuúios, da sociedade civil pam que ai, sim. com.eceqx,ca dos dissidios. Embora sem di!1:ito a voto, os tucanos mos
a transformar as empresas eStatais em empresas- pó.blicas sob
·.···.dmn que a experi8nc:ia tem sido um desastre absoluto o controle
da oociedade, can a porticipoçio dos usumoo, oom a portiJlll1L o <lavemo. A maioria dos eleitos é ligada à CUT".
cipoção dos trabalbadoces, com a panicipoçio de todoo aqueles que
F".q..ei surpreso porque, pesquisando os arquivOs-- desta - sio respollSiiveis, para que as empresas estatais sejam verdadcimmenCaa, eDCOIIlrei um projeto aprovado pelo Senado, em junho de te eflci.eotes, competitivas, produtivas e que- venham a desenvolvet'
,1993 •.,.. diz;
um trabalho voltado pomos inl=sses damaiodada popllaçio. O Sr. Eduardo Supllc:y - V. Ex' me permite um aparte?
"O CoogfeS:s:o Nacional decreta:
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Concedo o aparte ao
Art. 1°- As empresas píblicas e as sociedades de Senador Eduar<lo Suplicy,
O Sr. Eduardo SupUcy- É da maior impo<tincia que V.
oconomia mista, vinculadas à União, manteria, obrigatoriamente, em suas din:torias. pelo menos um rqn:e- Ex.• esteja alertando para o risco anunciado de se retroceder em relação ao que foi um avanço no processo de democrltizaçio da
iaUanle dos respectivos empregados.
"A Central Única dos Ttabalbadcres (CU'!) pode'li ter de engolir um sapo preparado no Palácío do Pla-

. eco~ tn,sileim. A representaçio dos trabalhadores DO Conse-

Art. 3• - A integração do empregado na direção
da empresa far-se-á para cargo especificaineD.t.C criado
pom tal fiDl. na CODdiçio de diiotor n:pt<:seDlanie dos
1\Jnciooirios.

A:rt. se~ - Os direitos, deveres e responsabilidades
dos din:tores eleitos sob o regime desta Lei serio idêntica~ aos demais diretores das C'lllp['eSas p.íblicas e soci.e-d.dc de economia mista."
Eacs pojeto foi aprovado no Senado. encontra-se em tm~
loçlo 110 Cbwa dos Deputados e é de autoria do eulio Senador
Fuiiiüdo Hellrique Clldoso, atual Ptesidente da República.
•..,.
l ~E .o: Correio Brazilleosc agora noticia que o Governo

quer acabar inclusive com os cargos existentes em algumas empre...._ ocupados por representantes dos funcionários. Será que
estamo~ diante de mais um daqueles famosos casos de "esqueçamo que eu cscrevi";"esqueçam o que eu propus", "esqueçamo

que w falei". etc.?
No momento em que o Govemo. por intermédio de seus de-

mt,. hatule draconiaoos- diga-se de passagem-, impõe diver- ..,.triçi!eo h em1=sas estatais, eslá, na prálica, novogaudo uma

elos poox:u coisas boos implantadas na época do governo Collor: a
8Ft'& doi cmtratos-gestlo. Assinados inicialmente com a Compa.llbio Vale do Rio Doce e, depois, com a PETROBRÁS visavam
dlr maior autonomia, maior competitividade, maior eficiência,
maior modemidadc is novas empresas estatais. criticadas pela im.,.... e per diversos outros setotes de qu~. às vezes, são cabides
de Olllplel" ulilizodas pai& manobra politica dos governos.
E - projeto do eotlo Senador Femaodo Heuriquo Cardo.,. . propõe a obrigatoriedade de haver em todas as empresas eslalail um dhe«r eleito pelos seus empregados. vem. segundo nos.., ...mJDCDto. ao encontro da modemidade, da competitividade
c~~dasem1=sas.

Parece que, mais uma vez, o Governo Fedetal da Senhor
Faldllii:ído Henrique Cardoso - se (()[' verdadeira essa notícia de
.,.. o Govomo eati quenondo acabar com o cargo de diretor repredolempnogados, onde já existem- iit utilizar aquela fmoo: -.-maquilo que já havia sido aplicado, aquilo que já havia
sido JIIOPOIIO.
Elpemnos que a CAmara dos Deputados aprove o n:lafs rapidomealo pooslvel esse projeto do enlio Senador Femaodo Heurique Catdolo. aprovado nesta Casa- repito-. e que prevS a obriga~ da eleição de pelo meuos um direto.- pelos fUncionários
doo -tais. Mu Dio 6 só isso.

lho de AdminiStraÇio, rià ·dúiiÇio ·das empre$as estatais, constitui
algo boje que é comum em muitos paisea europeus. E nio apenas
..no âmbito cJ,as empresas estatais, mas também nas gmndes C'l2lpl'esas privadas. Hoove ~temente um episódio intereSsante aqui

__no

~:quando

se votou a autorizaçJo para que se efetuasse o

edital de licitaÇio p4ra a privatizaçio da EMBRAER, o Senado
estipulou que haveria no Conselho de Administraçio da empre-

sa, mesmo privatizada, um membro repw;escntando os trabalhadores. Sei}& muito estranho que houvesse agora tentativa. de retrocesso. E conhecido o ponto de vista do Presidente Fernando
Henrique Ca.rdoso no sentido de se assegurar essa.:participaçio
dos trabalhadores no conselho ou na dircçio das empresas estatais. De fato, isso proporcionaria melhor controle público. Con-

sidero que deveriam.os ter a representaçlo dos trabalhadores na
diteção de qualquer empresa, nio apenas nas estatais. Se quisermos avançar na direçlo de maior participaçlo entre capital e trabalho na sociodade bmsileim essa é a dircçlo que deveremos a.cJo..
tar para toda a nossa economia.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA- Muito obrigado. Senador Eduaroo Suplicy.
Sr. Presidente, se essa ~ria. do Correio BrasUieose realmente procede, eu gostaria de sugerir que o Governo do ~sidente
Femaudc Henrique Cardoso fmosse uma coosulta ao proprio projeto do entlo Senador Femando Henrique Cardoso, que trata dessa
matéria. para evitar, inClusiVe que tenliamos um maior retrocesso
na questio de dcmocratiz:açio das empresas estatais.
Muito obrigado. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ll!cio Alcllllam)- Na !=seDie sessão, lerminoo o prazo pamai=seotaçio de emendas ao Projeto de
Resolução n• 41, de 1995, de autoria do Senador Júlio Campos,
que altera dispositivo da Resolução n• 58, de 1972 (RegulaiDCDto
administtalivo do Senado Fedem!).
Ao projeto, nio foram ofCI<Cidas emeudas.
A matéria será remetida ao Gtupo de Trabalho pom Modernização Administrativa do Senado Fedcml.
O SR. PRESIDENTE (Ll!cio Alclnlara)- Na P=Cille sessão, terminou o prazo pom apreseDiaçio de emendas ao Projeto de
Resolução n• 42. de 1995, de autoria do Senador Odacir Soam!,
que a=sceuta parágrafos ao art. 383 do Regimento Jntemo do Se-

lllido Fedem!.
Ao projeto, foi oferecida uma emenda...
A maliria senl. despachada à Comissão Temporiria. criada
através do Requerimento n°201, de 1995, dcstioa::fa a elaborare
apresentar projeto de resolução nofonnando o Regimento !Diemo.
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É a seguime a Emenda apresentada:
EMENDA N-O!

zo do art. 1° do Decreto-Lei n° 2.120, de 14 de maio de 1984, além
da comissão constanle do desparoo inicíal de distnOuição, seja ouvida, também. a de ConstitUiÇão, Justiça e Cidadania.

08-se ao art. 1° do Projeto de Resolução D0 42, de 1995, a
seguinte redação:

·

§ zoOs chefes de missão diplomática que estiverem SCIVindo no exteria- em postos do Grupo A, conforme classificaçlo do
art. !4da Lei n• 7 .501, de 27 de julho de 1986, devetio apresentar,
anualmente, relatório escrito de suas atividades perante a Coniissio de Relações Exteriores do Seoado Federal, que, se necessário,
podem, também. solicitar um relat6rio oraL

Justlllcação
Das mais elogiávCiS- i. intençlo do nobre Senador Oda.cir
S~ em fazer cem que os chefes de nossas representações dipJo...
máticas no exterior façam um relatório anual perante esta Casa. A
obrigatoriedade, contudo, do relal6rio oral 6 <lispeosáve~ pois o
desl<Xamento de diplomatas at6 Brasília, prop:m:ionaria altas despesas f1D8Dceiras aos cofres do Governo. Dai, minha sugestão de
exigirrelal6rio oral somente nos casos docididos pela Comissão de
Relações ExteriO<CS do Scuado Fedenll.
,
Sal• de Sessões, 10 de abril de 1995.- Senador G<:non
Camata.
(À Comissão Temporária criada atrovés do Requerimento n° 201195.)

O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara)- Na presente sessão, terminru o pmzo pita apresentação de emendAS ao Projeto de
Lei da Cimara n• 41, de 1991 (n" 1.626/89, na Casa de origem),
que dispõe sobre a protcçio do trabalho doméstico e dá outras providBncias.
Ao projeto, nio fomm oferecidas emendas.
A maléria seri. incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcânram) - Nada mais havendo a uatar, a Presidéncia vai encenar os trabalhos, designando
para a ftssão ordiná.riÃ -de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1REQUERIMENfO N" 450, DE 1995
Votação, em turno único. doRcquerimeDl.O D0 450, de 1995,
do Senador Iris Rezende, solicitando. nos termos do art. 258 do
Regimento Interno do Senado Federal, a tn.mit.a.çio conjunta dos
ProjeiOs de Lei da amara n"s. 133, de 1991, e 34, de !993, por
versarem sobre a mesma matéria.

-lREQUERIMENTO N" 455, DE 1995
Votação, em tumoúnico, do Requerimento n°455, de 1995,
do Senador José Agripin.o. solicitando, nos termos regimentais,
que, sobre o Projeto de Lei do Senado n• 36, de 1995, de antoria
do Senador Gilberto Mimnda, que altera a redaçio da alínea a do §
2°do arL l 0 do Decteto-Lei 0°2.120, de 14de maio de 1984, além
da comissão constante do despacho i.nic1al de distribuiçio, seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-Estrutura.

-3REQUERIMENfO N" 45ú, DE 1995
Votaçlo, em rumo único. do Requerimento n° 456, de 1995,
do Semdor Hugo Napoleão, solicitando, nos termos regimentais,
que. sobre o Projeto de Lei do Senado D0 36, de 1995, de autoria
do Senador Gilberto Miranda, que altera a redaçio da alínea a do §

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 6, DE 1992
Disrussio, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara na
6, de 1992 (n" 8.055/86, na Casa de origem), de iniciativa do Presid.enle da República. que autoriza a reversão ao MuniCípio de São
Paulo do Potengi, Estado do Rio Grande do Norte, do teneoo que
menciona, tendo
Parecer favorável, sob D0 96, de 1995, da Comissão de
Constitui.Çio, Justiça e Cidadania.

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 84, DE 1992
DiscusSão, em rumo 6nico, do Projeto de Lei da Câmara no
84, de 1992 (n° 4.439/89, na Casa de origem), que altera o § 2° do
art. 213 da Lein"6.015, de 31 de dezembro de 1973, oondo
Parecer, sob n° 102. de 1995. da Comissão de Constib.lição,
Justiça -e Cidadania, favorável ao Projeto Com emellâa de redação
quea~enta.

-6PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 101, DE 1992
Discussão, em rumo único. do Projeto: de Lei da Câmarn n°
101, de 1992 (n" 894191, na Casa de origem), que acrescenta alínea ao inciso II do art. 275 do Código de Processo Ciyil, tendo
Pãrecer favorável. sob n° 98. de 1995, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.

-7PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"IIO, DE 1994
Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
11 O, de 1994 (n° 1339191, na Casa de origem), que concede adicional de periculosi<Iade aos carteiros, alteiaD.do o a.rt. 193 da Consolidação das Leis dO Trabalho, tendo
P:irecerJavoiável. sob 0° 260, de 1994, da Comissão-de Assuntos Sociais.

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 60, DE 1993
DiSCUssão. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 60, de 1993 (n" 180/92, na Cimara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Latino-Americano de Co-Produção Cinematográfica, assinado em Caracas, em 11 de novembro de 1989.
pelo Brasil e pelas Repúblicas Dominicana, Argentina, Colômbia,
CUba. Equador, Nicarágua, Panamá. Venezuela, Peru e Estados
Unidos do México, tendo
Parecer favorável. sob n° 116. de 1995, da Comissão
- de R dações Exteriores e Defesa NadonaL

_,_

PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N" 16, DE 1994
Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto Legislati- vo no 16, de 1994 (n° 341/93, na Câmara dos Deputados), que
·aprova o texto do Acordo sobre Cooperação Turlstica celebrado
--entre o Governo da Replblica Federativa do Brasil e o Governo da
República do Olile. assinado em Santiago. em 26 de março de
1993, lendo
Parecer favor.ivel. sob n° 117, de 1995, da Comissão
- de Rdações Exteriores e Defesa NacionaL -
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-14)ji'T() DE DECRETO LEGISLATIVO N-97, DE 1994

-10P:{OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 90, DE 1994

Discussão, em turno únicO, do Projeto de Decreto Legislati·. tr' 90, de 1994 (n" 343/93, na Câmara dos Depilados), que
-··· ~'."1 o texto do Acordo sobre o Exercido de Atividades Remu."'-~ por parte de- DepCnd.entes do Pessoal Diplomático, Consu-

,.. "":hllnistrativo e Técnico, celebrado entre o Govemo_da_Repú: .•!t'.! F':'Uerntiva do Brasil e GovernO da República do Chile, em
1:ui. go, em 26 de mal\'O de 1993,_tendo
_
_ __
Parecer favorável, sobn° 119, de l995, da ComisdO de
- Relações Exte1~ores e Defesa NacionaL

Discussâl), em turno únicó. do Projeto de Decreto Legislatido 1994 (n" 430/94, na Câmara dos Depilados), que
a o texto do Acordo de Cooperação Turística, celebrado en~
noverno da República Federativa do Brasil e o Governo da
liça Ja Co$1a Rica. em Btuília. em31 de maio de 993,tendo
1-'n.rl•cer favorável, sob D0 123. de 1995~ da Comissão
--:.de R dações Exteriores e Defesa NacionaL
''SR. PRESIDENTE (Lúcio Alcântara)- Eatá encerrada a

.,, n
11

(Uvanta-se a sessão às 17h54min.)

-11- ·•nJETO nE DECRETO LEGISLATIVO N-92. DE 1994
ATADA22'SESSÃO,REALIZADA
EM 21 DE MARÇO DE 1995

~ DiscuSsãO. em tJJin-o únicO, do Projeto de Decreto Legislali-

·..• "' O?., de L994 (n" 358193. na Câmara dos Depilados), que
, ·a c, textn do Acordo sobre Cooperaçlo para & Prevençio do
;,_-x, ~ndevido e Çombate ao Trágico Il!cilo de Eiit:ctpecentes e
~;-~r. .tii.n<.:ias PsicotróPicas, Celebrado entre o Gç:Nemo da Rapóbli. : · ~ J!!rativa do B,_síl e o Governo da Rcpíblica Argentina. em
;~-~ ~uos Aires. em 26 de maio de 1993,tendo
Parecer favorável, sob D0 120, de 1995, da Comisslo
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL

-12-

>

·~oJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N-94, DE 1994

Di<:cussão. em tumo único do Projeto de "'()caeto Legislali~

(Publicada no DCN, Soçio II, de 22-3-95)

REI'IFICAÇÃO

Na página 3407, t• coluna, na comunicação da Presidência
R:laúvamente à aprovação de requerimentos pela Mesa do Senado.
Onde se lê:
.•• (cm anexo o de n" 342, de 1995), 299, 30.4 a 327, 330,
331 e 334 de 1995,-.

Leia...:

., " ,o 94, de 1994 (n" 409/94, na CAmaaa dos Deputados), que

•: ··uva o.te.xJo_do ...t\cordo, por troca de Notas ReversaiB, estabele:1L!o a lota\·ão de Funcionários consums f:?msileiros em Consu~
~ Ja Argentina e. de funcionários consulares argentinos em
· .. ··u !ado.<> d<.J B~sil; ·celebrado entre o Governo da Repíblica Fe:-.a do Rrasil e o Governo da República Argentina. em Bue~
. i1e.<>. cm 26 de maio de 1993, tendo
Parecer f'avorável, sob n° 121, de 1995, da Comissi.o
-· d1• Relações Exteriores e Deresa NacionaL

1.'',

.
••• (em anexo o de n" 342, de 1995), 299, 304 a 327, 330,
331 e344de 1995,._

•••••-••o••-••-·•---·•-•·-·--•••-·----

ATADA3l'SESSÃO, REALIZADA
EM 31 DE MARÇO DE 1995
(Publicada no DCN. Seção II, de 1"-4-95.)

-13, ''OJI'TO DE DECRETO LEGISLATIVO 1'1"96, DE 1994

1)\o.;cu ssão. cm turno único, do Projeto de Decreto Legislati. • ll6, Ut• JIJ94 (n" 426/94, na Câmara dos Deputados), que
.,.a<) lcxto do Protocolo de Reforma da Carta da Organivção
·:·;taJ()o.; Amcrlçanos (Protocolo de Washingtod.), fumado em
,·: 1Jing!nn. ~:m de7.embro de 1992, p<r ocasiio do XVI Perlodo
-·~mjinário de Sessões da Assembléia da OEA tendo
Pare<:c-r (J.tvorável. sob n° 122. de 1995, da Comissão
- ele R dações Exteriores e Defesa NacionaL

RETIFICAÇÃO
Na página 4431, 1• coluna. após o despacho referente ao
Requerimento n° 440~ de 1995, inclua-se por omissão o seguinte
Ubllo:
REQUERIMENTO N" 441, DE 1995

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

~·-·-

..·-.. -....................
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Ata da 388 Sessão, em 11 de abril de 1995
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Renan. Calheiros, Antônio Carlos Valadarese Romeu Tuma
ÀS /4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhães - Antônio·
Carlos Valadares_- Arlindo Porto- Artur da Távola,. Benedita da
Silva - Beni Veras- Bernardo Cabral- Carlos Patroclnio- Carlos
Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Loblo Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernandes - Epittcio
Cafeteira- Emandes Amorim- Esperidião Amin- Flãviano Melo
- Francelina Pereira - FreitaS Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata ..:. Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Humberto Lucena lris Rezende.- Jader Barbalho- João França- Jocl de HollandaJonas·Pinlieiro- Josaphat Marinho- José Agripino -José AlvesJosé Roberto Anuda- José Bianco - José Eduardo Dutta- José
Fogaça - José lgnácio FetTCira - José Samey- Júoja.' MariSe.:..Leomar Quintanilha - Lucídio Portella - Lúcio Alcilltaia- Lúdio
Coelho - Luiz Alberto de Oliveira - Marluce Pinto - Miwfo Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Osmar
Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Calhei-

ros - Roberto Freire - Roberto Requião - Romero Jucá - Romeu
Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha- Sérgio Machado- ValmirCampelo- Waldeck Omelas.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A lista de presença acusa o compareciinento de 66 Srs. Se_nadores. ~vendo núrnero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a prot.eção de Deus, iniciamos nossos traballios.
O Sr. 1° Secretário em exercicio, Senador Nabor Júnior,
procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE ·
AVISO
DO MINISTRO DA AERONÁUTICA
24, de 4 do con:ente. encaminhando informações sobre
os quesitos constantes do Requerimento n° 320, de 1995, de m:toria do Senador Giberto Miranda.
~

As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.

N" 168, de 7 do cótronlc, encaminhando informações som

os quçsitõs Çqn.S_tantcs do Requerimento n° 206, de 1995, de autoria do SenadoT Gilberto Miranda.
As infonnações fomm encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.

N" 170, de 7 do ootm!lc, encaminhando informações somo
os quesitos constantes 00 Requerimento D0 190, de 1995, de autoria do SenadoT Eduardo Suplicy.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao"teqnerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.

N<' 171, de 7 do cOirente, encaminhando informações sobre
os queSitos coo.stantcs do Requerimento n, 207, de 1995, de autoria do SenadoT Gilberto Miranda.
As ínfOl'IllaÇões foram encamiDbadas, em cópia,
ao teqnerente.
O Requerimento vai ao- Arquivo.

AVISO
DO MINISTRO DA PREVID~CIA.
E A~NCIA SOCIAL
N° 183, de 3 do corrente. encaminhando infotm.ações sobre
Os quesitos constantes do Requerim.eniD n° 306, de 1995. de autoria do SenadoT Gilberto Miranda.
As infonDaÇões foram encaminhadas. em cópia,
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.

AVISO
DO MINISTRO DAS COMUNICAÇÕES
ND 105. de 7 do corrente, encamjnba:ndo informações sob:e
os quesitos coostantcs do RequerimeniD n° 317, de 1995, de autoria do Senador Gilberto Miranda.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao requerente.
O RequerimeoiD vai ao Arquivo.

AVISO

AVISO

DO MINISTRO DE MINAS F. ENERGIA

DO MINISTRO DA AGRICULTURA DO
ABASTECIMENTO E J)A REFORMA AGRÁRIA

N° 165, de 7 do corrente, encaminhando informações sobre
os quesitos constantes do Requerimento n, 308, de 1995, de auto-ria do Senador Giberto Miranda.

As informações foram encami.Dbadas, em cópia,
ao requerente.
• O Requerimento vai ao Arquivo.
N° 166, de 7 do corrente, eocami.Dhando informações sobre
os quesitos constantes do Requerimento n., 182, de 1995, de autoria do Senador João França.

N" 171, de 6 do corrente. encaminhaMo informações sobre
os quesitos constantes do RequerimeniD D0 319, de 1995, de autoria do Senador Gilberto Miranda.
As informações fom.m encaminhadas. cm cópia.
ao requerente.
O Requerimento vai ao A.Iquivo.

OFÍCIO

DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂ~DOSDEPUTADOS
As informações foram encaminhadas, em c6pia,-~ 91195, de 7 do corrente, comunicando a aprovação do
ao requerente.
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n, 62, de
O Requerimento vai ao Arquivo.
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1990 (n' 3.516189 na Casa de origem). que dispõe sobre a utilização de meios ~c;ionais para a prevenção e repressão de ações
praticadas por organizações criminosas.
(Projeto enviado à sanção em 7-4-9S)

PARECERES:
PARECERN'187,DE 1995

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n°
052, de 1994 UO 118191, na Câmara dos Deputados,
que "Aprova o Acordo-Quadro de Cooperação cde.
brado entre o Governo da Rcpúbllca Federativa do
.Brasil e o Governo da RepúbUca Portuguesa", usf..
nado em Brasília, em 7 de maio de 1991.

. Relat9r: Senador ~d_i~

C_~lbo

I -Relatório

Com fulcro no art. 49. inciSO I, da Carta FundamentaL o exPresidente da República, Senhor Fernando Collor de Mello, por
via da Mensagem n°322. de 28 de junho de 199l. submeteu l consider.Lçio dos membro do Congresso Nacional o texto do "Acordo-Quadro de Cooperação entre o Governo da República Federativa do B:rasil e o Governo da República Portuguesa", feito em Brasília. em 7 de maio de 1991. O aludido documeniD está acomponhado da competente Exposição de MO(ivos DB-llDAJ/298/PAIN
LOO H24. de 24 de junho de 1991. do Ministério das Relações
Exteriores, assinada pelo enlão Ministro de Estado, Doutor Francisco Rezek.
2. Quando de sua regular tramitaç!O
CliDJMO dos Depu·
tados. a matéria obteve aprovação unlnime das suas Comissões de
Relações Exteriores, de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, de Economia. Indústria e Comércio e de Constituição e
Justiça e de Redação. Ainda na Câmara Baixa. e já como Projeto
de Decreto Legislativo n° 188..C. de 1991, a matéria foi discutida
em Plenário. em Turno Único, e ali aprovada. o mesmo oCorrendo
com a sua Redaçio Final. Cb..:ga, entio. o PDL a este Senado federal (fls. 28),já com o n°052,de 1994, para exame e emissão do

na
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6. No que concerne à cooperação política entre as duas Partes, o Artigo 1° do Acordo-Quadro lnlta das eoncordâncias na in~
te~ificaçi.o _de visitas recíprocas das autoridades governamentais
de ambos os paises, com o objetivo de fortalecer e consolidar o
diAlogo político. Além do mais. Jl"lPÕÕ a realização dO cimeiras
llD!Iais dos Olefes de ambos os Govemos, pam a discussão de qu~
es bilaltrais e problemas de iilt-= comum em nível intemaciooal.
7. Em suma, enxergamos nas parle$ substantiva e adjetiva
do presente Acordo-Quadro, ora submetido ao crivo desta Câmara
Alta. os instrumentos eficazes para- que o Bmsil e Portugual aprofundem. cada vez mais, as suas relações de amizade.
8. Em face do exposto. somos pela aprovaçl.o integral do
ProjeiD de [}ecfeto Legislativo em questão que "Aprova o AcotdoQuadro de Cóopenlçio. eelebmdo entre o Governo da Rrepública
Federativa do Bmsil e o Governo da República Portuguesa, em
Bmsilia,em 7 de maio de 1991.
É o Parecer. sub censura.
Sala das Comissões, 6 de abril de 1995. - Antonio Carlos
Magalhies, Presidente - Lúdlo Coelho, Relator - Pedro Piva Romeu Tuma - Bernardo Cabral- Jocl de HoDanda - Flaviano Melo -Pedro Simon- Hugo Napoleão - Benedíta da SilvaSebastião Rocha- Geraldo Melo CasDdo Madalner.
PARECER N" 188, DE 1995

(Da Comissão Diretora)
Redação rma1 do Projeto de Decreto Legislativo D 0 65 de 1994 (D 0 427, de 1994, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apn:senta a redação fuial do Projeto
de DecreiD Legislativo n• 65. de 1994 (n" 427. de 1994. na Câmara
dos Deputados), que aprova o texiD da Convenção sobre Cooperação Intemaciocal e Proteção de Crianças e Adolescentes em Matéria
do Adoção lnlernaciooal. coocluídaemHaia, em 29 de maio de 1993.
Sala de Reuniões da Comissão, li de abril de 1995.- José
Samey, Presidente- Antônio Carlos Valadares, Relator- Renan Calhelros- José Eduardo Outra.

ANEXO AO PARECER N' 188, DE 1995
Redação final

compeymte parecer.

do Projeto de Decreto Leglslat~

vo D0 65, de 1994 (D 0 427, de 1994, Da Câmara dos

E o Relatório

II- Voto do Relator

3. O ProjetO de DecretD Legislativo em foco procura inserir
no cootextD legal páírio o produtD fmal de um amplo espectro de
medidas v9Itadas para a intensificação do.relacionamento BmsilPortugal. E o que se depreende do texto Ílllegral do presente ato
internacional, mediante o qual ambos os países procuram engajarse oficialmente em fótmlllas plenamente exeqfifveis de cooperaçio
reciproca no campo econômico. Pam tanto, as duas Partes envidarão esforços para atingir áreas específicas de iDteresse mútuo nos
seguintes campos (Artigo 6"): agricultura. pesca, xecursos oablrais
e ambiente, indústria. energia, turismo, comunicações e pesquisa
científica e tecnológica.
4. O presente Acordo-Qu~dro aponta pam um novo e importante marco de aproximação en~ o Brasil e Portugual, dentro
de um contexto econômico plenamente identificado por ambas as
'
_
Partes Conttala.Dtes.
5. Ressalte-se. por oportuno, a instituição, dintio do Acordo-Quadro (Artigo 7"). de uma Comissão Ministerial de Cooperação Luso-Brasileira. presidida pelos Ministros das Relações Exteriores de ambos os países, destinada a acompanhar, analisar e avaliar as relações reciprocas no âmbito cooperativo proposto.

Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovoo, e eu, , Presidente do Senado Federal. nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno. promulgo·o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N" • DE 1995
Aprova o texto da Convcuçi.o Sobre Coopera-

ção Internacional e Proteção de Crianças e Adolcsc:ent.Cs cm Matéria de Adoçio IntemacioDal, concluí·
da em Haia, em 29 de malo de 1993.
O Con~so Naciooal decreta:
Art. 1° É aprovado o texto da Convençio sçbre Cooperação
Inl=iooal e Protcçio de Crianças e Adolesc:Cllles em Matéria de
Adoção Imemaciooal. oooclufda em Haia. em 29 de maio de 1993.
Panlgrafo \\nico. Sio sujeitDs à apn>eiação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão à referida
Convenção. bem como quaisquer a tos que. nos termoS do art. 49.
L da Constituiçio Federal. acanetem. encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. ~ Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O expedieote
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serio lidos pelo Sr. 1o Se-

cretário eni eXercíciO, Senador Nabor Jtinior.
São lidos os seguintes

-

REQUERIMENTO N• 515, DE 1995
Senhor Presidcote,
Requeiro, nos -termos dos artigos 50, § 2° e 5°, mctsO
x:xxlll da Constituição Federal e artigo 216 do Regimento Interno do Senado Federal, seja fornecida pelo Presidente do Banco
Central do Bmsil, Sr. PéiSio Arida, almvés do Ministro da Fazen-

da. Sr. Pedro Sampaio Malan, a seguiDte infonnaçio:
1- Qual o conteúdo iDtegral da Resolução n• 814193 da Comissio Especial de Recursos, que manifestoo-se pelo indeferimento do :mcurso do muruário José Alves Neto, na operação n°
89~,9. de 16 de marÇOde 1993?
Justlllcação

O ~erim.ento de informação faz-se necessáriO para qUe se
saiba quais as razões alegadas pelo Comissão Especial de Recursos do Banco Central quando indeferiu o Rocurno impetra.dà pelo
m.umário José Alves Neto, no processo que envolve a Proa.gro.
Acontece que já havia no Ba..oese, um pedido para que o
mutuário aciriia-rileilcionado fosse beneficiário de uma cobertura

do Proagro, uma vez que houve problemas com a produção de
abóboras, assim como com a de melancia, que eram as culturas
que o fmanciamcnt.o do Banco previa incialmente. Entretanto, o
Banese, rejeítCMJ" ii Cobertura pleiteada., tendo em vista que a disposição contratual inicialmente acordada, oão foi levada a termo pelo
muruário. Este por sua vez, não satisfeito com a posição dO Ba.ne.se, ICCOireU, como lhe é de direito, ao Bacen. Ocone que a pOSição
do Banco Central foi pelo indeferimento do teet~no, mantendo-se
desta fomta, a decisão anterior do Banco do Estado de Sergipe.
O que veio causar perplexidade, foi o fato do Baoese, após
reiteradas decisões de 'não acatar a solicitação do mutuário, tanto
intemamente quanto pelo Banco CeDtml, ICSOlvcr atendê-lo, fazendo a indevida cobertuia de ctédiiO através do Proagro. Por tais
razões, é importante que se tome conhecimento dos molivos alega·
dos pela Comissão Especial de RecuiSos quando indeferiu o pedido.
No aguaitlo do pronto atendimento,
Atenciosamente.
Salas das Sessões, 11 de abril de 1995. - Senador José
1
Eduardo Outra.
(À Mesaparadeci.são)
REQUERIMENTO N• 516;DE 1995
Senhor Presidente, l
Requeiro nos termos dos artigos 49, inciso X, e 50 da ConstiniiÇão Federal combinados com o artigo 216 do Regimenlo Interno do Senado Federal sejam solici!Jldas ao Minist&io da Fazenda
as seguintes informações: 1
1. Enviar cópias dos estudos elaborados pela Secretaria
da Receita Federal com ba1e no Projeto de Lei Complementar
n° PLP 202/89, na Câmara dos Deputados (PLS 162189 no Senado Federal), de autoria do atual Presidente da República. especificando quais seriam., seus efeitos, o número dos proviveis
contribuintes, a anecadação prevista. suas vantagens e desvantagens.
2. Enviar cópia dos estudos sobre os projetes que regulamentam o Imposto sobre Grandes Fortunas os quais encontramse tramitando na Câmara dos Deputados apensados ao PLP

202/89.

.

Justi6cação
Desde 1989 que o eotào Seuador Fernando Henrique Cardoso vem tentando regulamentar o imposto sobre grandes fortunas. Naquele ano o projeto foi apresentado e aprovado no Senado
Federal e desde então tramita na Comissão de Finanças da Câmara
dos Deputados. Ao ~ferido projetO estÃO apeilsados maiS quatro
projetas versando solm: o mesmo item da Constiruição Federal,
qual seja. o artigo 153, vn.
.
O Govemo Federal alega não dispor de recursos suficientes
para implementar as políticãs soc:iais e eoonômicas necessárias ao
crescimento da Naçio. Considerando que o Fundo Social de
Emergência extingue-se ão fmal deste ano, questionamos se o Go- veinO nio deveria envidar esforços no sent.ido de agilizar a aprovação do projeto supra menciooado, que trata da regulamenlaçio de
um imposto criado bá sete anos atrás, cuja anecadaçio geraria recursos imediatos sem pmcisar pronogar o FSE, permitindo uma
disCIJssão mais ampla e democrática sobre a proposta de reforma
Uibutária do Governo. Em tempo vale lembrar que este projeto
teve como relatores os Senadores Gomes Carvalho e Roberto
Campos, este último sendo hoje membro da Câmara dos De!'IIA·
dos em muito poderia contribuir por ter conhecimento da matéria.
AI. informações ora solicitadas permitido io Congresso Nacional uma melhor avaliação sobte a provável prorrogação do
Fundo Social de Emerg8ncia e a reforma tributáriL
Sala das Sessões, 11 de abril de 1995.- Seuador Eduardo
Matarazzo SupHcy

(À Me.sa para decisão.)
REQUERIMENTO N• 517 DE 1995:
Senhor Presideote,
Requeiro nos termos dos artigos 49, inciso X, e 50 da Constituiçlo Fedeml combinados com o artigo 216 do RegiDteoto Interno do Senado Federal sejam solicitadas ao Ministério da Fazenda
as seguintes informações:
1. Enviar cópia dos estudos elaborados pela Secretaria da
Receita Fedenl sobre a renúncia fiscal e créditos subsidiados concedidos através da SUFRAMA e da SUDENE, detalhando o valor
da renúncia fiscal e dos créditos- subsidiado& concedidos, suas vantagens e desvantagens.

Justi6cação
Sistematicamente a impiensa vem noticiando frandes, contrabando, sooegaçlo e conupçio na Zooa Franca de Manaus. Benefícios CODCCdidos no Norte e Nordeste através da SUFRAMA e
da SUDENE tem sido colocados oomo de eficácia duvidosa. As empresas bcoeftciárias das isenções nào qu=m mudanças. As infonnações disponíveis estimam em ~ 3% do PIB tais tomlnccias. fiSCBÍS.
As infO<IIIIIÇÕeS aqui soficitadas possibililaiào ao Coogresso Nacional
uma melhor avaliação da atuallegislaçio .00.. isenções e subsldios.
Sala das Sessões. 11 de abril de 1995. - Senador Eduardo
Suplic:y.
(À Me3tlparadecísão.)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Os ~erimen
tos lidos seria despachados l Mesa pua decisão, nos termos do
inciso m do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário em exen:icio, Senador Nabor Júnior.

É lido o_ seguinte:
REQUERIMENTO N" 518, DE 1995
Senhor Presideote.
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ali se formam cm conseqUência das condições adversas vigentes,
que expulsam o trabalhador da Zona da Mata cm diieção ao Centro-Sul e ãs maiores cidades nordestinas. pressionando a já limitada oferta de serviços públicos boje dispooívcl no Pais, e cootri·
buindo para exacerbar. cada vez mais. as enormes dificuldades por
que passa atualmcnte o Brasil.
A avaliação do processo de desenvolvimenlO do Nordesterealizada pela SUDENE, em seminário intemãclonal, do qual participanun representantes de diversas entidades c agências de de.
senVolvimento nacionais e inletlla.Ciooais, utilizando análises e esrudos compa.I81ivos de experiências de desenvolvimento regiooal
!ntemo.
Sobre a mesa, índicação que será lida pelo Sr. 1° Secretário de diversos países. como-Cbina, França. Itália, Venezuela e Estados Unidos - evidencia a necessidade de o Governo brasileiro dar
em exerclcio, Senador Nabor Júnior.
--prioridade e estabelecer ttatamento especial para o processo de deÉ lida a seguinte
senvolvimento ecooômico-social de algumas sub-regi.ões nordestinas, com -ênfase especial para a Zona da Mala.
INDICAÇÃO N' 4, DE 1995
Trata-se, portanto, de prioridade reconhecida não apenas
·Nos termos regimentais. propónbo que a ala onde estão lopor políticos e técnicos:·nbrdestinos, assinf cómó JX'T todos os que
calizatlos Os Gabinetes de mímeros ~ a 3 do ~cio Principal. :tértêm consciência e~etiva da gravidade da situação regionaL Mas
reo, seja denominada AlaS~ Dinarte Mariz.
-essa prioridade é confu-mada e 'ratificada pOr especialistas internaJustillcação
cionais no campo do desenvolvimento econôm.ico-e social, o que
É incontestável a inlportâucia do Senador DiDarte ciO Me- conobõra o acerto da medida que a SUDENE está adota.ndo ao
deiros Mariz. exemplar homem público e caso raro na vida politica instituir a Comissão para o Desenvolvimento da Zona da Mata.
Apesar de a Zooa da Mata nordestina ser uma das mais rido País. Foi Governador do Estado do Rio <Jnmde do Norte e, por
quatro vezes, Senador da República. Participou durante 9 anos da cas regiões do BrasiL do ponto de vista das por.encialidades agricoMesa Diretora do Senado Fedcml e por essas razões, .nada mais las, como ~a tímida, com precipitações pluviométricas regulares
justo do que homenageá-lo, denominando de Ala Senador Dinarte e com média anual acima dos 1000 milímetros, distribuídas em um
Mariz a uma das dependencias da Casa onde prestou relevantes período seco e outro cbuvpso, de aproximadamente seis meses
cada um, dispondo de solos de boa qualidade, recursos hídricos
serviços em prol da sociedade brasileira.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1995. - Senador José abundantes e situação geográfica favorável ao desenvolvimento
auto-sustentável, apesar de tudo isso é na Zona da Mata onde se
Agrlplno.
q:mcentram os maiores contingentes de pobres e indigentes de
(À Comissão Direiora para decisão.)
todo o Nordeste do Brasil.
.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB, eleO SR. PRESIDENTE (Renan Cafueiros) - A indicação
geu, como tema para a Campanha da Fraternidade de 1995, "Os
será publicada e remetida à Comissão Diretma.
excluídos da sociedade": pobres, miseráveis, favelados, marginaliHá oradores inscritos.
zados, em suma, todos os despossuídos desta nossa sociedade tão
Concedo a palavta ao nobre Senador Joel de Hofianda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o se- desigual e desumana.
Infelizmente, a Zona da Mata canavieira, como área de conguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. desej:> congratular-me com a dimção da SUperintendência do DesenVOlvimento do centração de milliares e milliares de sereS humanos "excluÚJos",
NOideste - SUDENE, na pessoa do Sr. Superintendente, General poderia ser eleita símbolo dessa situação humilhante para o Brasil
NiliOn Moreira Rodrigues, pela oportuna iniciativa de criar a Co- e objeto de preocupação legitima da CNBB e de todos nóo que temissão P"" o Desenvolvimento da Zona da Mata do Nordeste, mos responsabilidades sociais e compromissos com todos aqueles
cujo objelivo principal é estabelecer esuatégias e ações efetivas que nos elegemm.
. Suqneende a todos quanlos têm um IIlÍiliirio de sinceridade
para o desenvolvimento sustentável da Zona da Maia nordestina.
Dentre as metas a serem atingidas, destaca-se t:eduç.W do social o dramático contraste entre o homem empobrecido da Zona
desemprego estrutural e estaciona.l, em qUe a SUDENE deverá da Mata e uma oab.Jreza fértil, de grande riqueza agricola, com
amar principalmente através de ações coordenadas e negociadas abundância c;le água., fator que muitos acreditavam ser a principal
entre o Governo. industriais do açúcar, plantadores: de cana e tra- limitação do desenvolvimento económico do Nordeste.
A análise acureda da complexa problemática da Zooa da
balhadores. sem descurar da articulação com as demais sub-regiõMata demonstra o equívoco de um antigo diagnóstico aos· problees econômicas nordestioas.
O desenvolvimento cconômico-social. da Zona da Mata nor- mas nordestinos, que imaginava ser a falta de água a raiz de todos
destina representa meta de mais alta prioridade, deeorrênçia ilatn- os males do Nordeste.
Sr. Presidente, SO e Srs. Senadores, é importante- ressaltar
ral de responsabilidades governamentais para com uma população
de mais de 5 milhões de habitantes, distribuidos em 183 Munici· que a falta de água não é o principal fator explicativo do subdesenpioS, ocupando área geográfica equivalente a 42.955 qÍiilômetros ~ volvimento do Nordeste: o verde e a riqueza da Zona da Mata dequadrados, abrangendo parte dos Estados de Pernambuco, Rio monstram ..].Ue a complexã problemática econõmico-social do Nordeste necessita urgentemente modernizar suas estruturas sociais e
Grande do Norte, Paralba, Alagoas, Setgipe e Bahia.
Os problemas da Zona da Mata constituem preocupação económicas e adotar estratégias de açio integradas que conduzam
permanente de IOdos os politicas responsáveis do Nordeste, che- ao desenvolvimento de maneira barmônica e global, principalmengando a extmpolar os limites do Nordeste lnsileiro, principalmen- te em beneFicio do sofrido__e castigado trabalhador nordestino.
A agroindústria açucareira tem sido, historicamente, a ativite em d.ecorrência das condições de miséria absoluta em que vive
grande parte de seus trabalhadores f' das correntes migratórias que dade econômica predominante na Zona da Mata, e sua principãl Nos termos do art. 74, a, do RegimenlO Interno, requeiro a
constituição de uma Comissão Temporária Interna cODJposta de 11
membros para, no prazo de 120 dias, estudar a reforma político~
partidária.
Sala das Sessões, I O de abril de 1995. -Sérgio MachadoÉlclo Álvares - Jádcr Barbalho - Valmir Campelo - Eduardo
Suplk:y- Espcrldião Amln.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O requerimentro lido será incJuido em Ordem elo Dia oportuna:uiente, nos termos do disposto no arL 255, inciso IL letra c, D0 6 do Regimento
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camcteristica social é o elevado índice de desemprego estacionai
da força de trabalho, utilizada princípalmente no período de entressafra. o que contribui para o agiavamento do quadro social,
agudizando o já elevado desemprego estrutura! existente em todo
o Nordeste brasileiro.
A economia açucareira da Zona da Mala viveu seu peri!Xk>
áureo em passado distante; em tempos recentes, ao longo das últimas quatto décadas, a economia do açúcar ingrissou em grave
processo de decadência e crise ec:Onômico-ímanceira crônica.. provocada nctadamente pela política de aviltamento de preço do açúcar e do álcool praticada pelo Governo FederaL Em mzio disso e

dos juros asttonômicos cobrados pelos be.ncos nos empr6stimos
agrícolas, além do aumento continuado do custo dos i.D.Stimos,
grande número de usinas estão profundamente endividadas, defasadas tecnologicamente, com elevados custos operacionais, sem
condições competitivas, utili?Alldo mão-de-obra de baixa produ.tividad~.

com remotas possibilidades de reciclagem e adaptação em

outros setereS econômicos.
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As lições dos fracassos anteriores devem servir de alerta
para não incOrrermos no erro de estabelecer planos irrealistas ou
desvinculados da situação critica do Nordeste brasileiro.
Além da crise cambial, o Brasil enfrenta ab.Jalmente diversas outras graves crises: a crise- da Educação, a crise da Saúde, a
crise da Previdência. a crise económica nacional, a crise das ímanças públicas, sem falarmos da crise que se convencionou chamar
de "década perdida".
A maior de todas as crises, no entanto, 6 a crise da falta de
coragem e decisão pant combater a miséria absoluta.
O povo do Nordeste não sofre dessa crise de falta de coragem; basta o apoio governamental, pois ao povo nordestino sobra
-coragem para vencer todos esses desafws, como bem sintetizoo
nosso poeta. cantor maior: ''Pagaremos até os juros sem gastar
nossa coragem''.
Sr. Presidente, _Sr"s e Srs. Senadores, apesar de todas essas
crises, o Nordeste brasileiro, e particularmente a Zona da Mata,
dispõe de todas as condições necessárias pani atingir um nível de
desenvolvimento econõm.ic.O_ sustentável, permanente.
Não pedimos a adoção de políticas meramenfe assistencialistas. populistas, nem tampooco clientelistas para a Zona da Mata

Não caberia aqUi uma análise histórica da economia açucareira da Zona da Mata nem tampouco a investigação da imensa
gama de variáveis responsáveis pela ab.ial situação. cujo símbolo é
o desemprego aberto e disfarçado de aproximadamente 300 mil nordesilna.
Defendemos uma política social e econêmica ativa. integratrabalhadores dependentes do complexo canavieiro, um grande número de industriais endividados e muitas usinas totalmente inecuda e objetiva para o desenvolvimento do Nordeste brasileiro, para
que o Bmsil não seja "oportunidade perdida de_ desenvolvimento
perá.veis do ponto de vista económico- financeiro.
O só fato de, anualmente, durante todo o perlodo de entres- humano", a despeito de sua posição elevada entre as principais
----safra. de abril a agosto, 300 mil trabalhadores na agroindústria economias mundiais.
açucareira sofrerem o estigma- do desemprego ou do desemprego
Nossa herança histórica de imensas -desigualdades sociais,
disfarçado, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, é suficiente - princípalmente no Nordeste brasileiro, representa um imenso enpara deixar o Brasil em situação humilhante internacionalmente.
trave, nio solucionado pela políticas públicas adota.d:ls.
O ''Relatório de Desenvolvimento Humano", de 1990. do
O peso maior de todas essas crises enfrentadas pelo Brasil
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD, ao longo dos últimos anos recaiu, de maneira perversa, principalcoloca o Nordeste brasileiro entre as regiões mais subdesenvolvi- mente soOO. os ombros das camadas mais pobres da população e,
das do mundo, em situação comparável â. dos países pobres da <f<lntre os mais pobres, sobre os pobres da Zooa da Mala do NO!desle.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Brasil, que pretende
ÁfriCa-e da Ásía, situação inaCeitável sob qualquer ponto de vista.
máxime em se tratando de país que disputa a décima col_ocação se to.mar uma nação moderna e competitiva internacion8.lmente,
dentre as principais eConomias do mundo.
necessita conferir elevada prioridade ao problema social, no qual
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores., o Brasil Dào pode perse destaca o Nordeste.
O combate à pobreza e à distribuição perversa da renda demitir a perpewação dessa situação vergonhosa de ter grande parte
de sua pop.llação em condi~s comparáveis às dos países mais vem ser perseguidos de fonna contínua e perseverante, pois o Brasubdesenvolvidos do mundo. E necessArio encontrarmos uma so- sil s6 será um país digno quando tiVermos uma perfeita integxaçio
lução imediata que permita a modem.ização de sub-regiões, como das dimensões oconfwnica social e polftíca do seu desenvolvimento.
Precisamos urgentemente reduzir a imensa heterogeneidade
a Zona da Mata, evilalldo-se que nossos trabalhadores rurais fiquem totalmente desprotegidos. em simação de miséria absoluta, regional. representada pela dicotomia de um tBrasil industrial mosendo obrigados a emigrarem, tornando-se "excluídos", "despos- demo e um Brasil sUbdesenvolvido:._ é impossíVel a manutenção da
suídos", marginalizados, favelados e inchando as periferiaS das política de crescimento com desigualdade crescente.
O Brasil precisa. imtes de mdo, reduzir a pobreza absoluta,
grandes cidades.
·
mefuorar os principais -indicadores sociais, tomando a distrib.JiçãÕ
É urgente e inadiável a necessidade de o Governo -lXaSil.eirO
de renda mais eqüitativa e elevando o nível de bem-estar social,
tomar uma decisão politícã. determinada e objetiva para corrigir o
diminuindo as desigualdades entre regiões, evitando os desníveis
que se pode chamar de vergonha nacional.
entR: a zona rural e urbana.
As ações desenvolvidas pelo Governo Federal em relação à
O Sr. Geraldo Melo- Permite-me V. Ex a um aparte, nobre
Zona da Mata se têm caracterizado pela falta de inlegmção das po- Senador?
líticas económica e social, pela descontinuidade ao longo· do temO SR. JOEL DE HOLLANDA - É com muita alençào
po e pela falta de persistência em alcançar os objetivos estabeleci- que ouço o aparte do nobre Senador Geraldo Melo.
dos, contribuindo para a perpetuação das condições de pobreza abO Sr. Geraldo Mdo- Congratulo-me com V.Ex•.senador
soluta e de grande desigualdade social.
Joel de Hollanda, pela fonna competente e séria como estl coloConhecemos o fracasso de experiências pretéritas de desen- cando não apenas a questão da superação da crise da Zona da
Mata- que s6 poderá fazer-se a partir do momento em que se amvolvimento da Zona da Mata, tais como o antigo Programa de Aspliar essa nova visão que a SUDENE n:solveu liderar no Nocdeste
sistência às Populações Pobres da Zona Canavieira. do Nordeste PROCANOR, que teve uma curta duração, assim comd -o Grupo em relação à indústria açucareira. que não seja uma visão preCOnEspecial'para Racionalização da Agroindústria Canavieira do Nor- _ ceituosa. mas uma ~isão_ çbjetiva. em que os assuntos sejam tratados dentro do interesse nacional- mas também a questão nordestidesle- GERAN.
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na. com as cores que o Nordeste devia ter colocado sempre. De
minha parte, como nordestino, com IriiJilo orgulhO, estou cansado
daquele discurso da ch~de_ira, do nordestino ap~er sempre, em
todas as platéias,' CO'I:D lágrimas nos: olhos, com uni leD.ÇO inolbado,
com uma cuia na mão. Na realidade, bastará ao Nordeste que lhe
seja dado o espaço a que ele tem direito no País; bastará ao Nordeste que ele seja visto como um grande parceiro das demais regiões; bastará ao Nordeste que ele seja visto, por exemplo, como
um grande mercado, um mercado que já existe e que maioc ainda
será quando houver renda no bolso dos nordestinos. Seremos, então, um mercado cada vez maior para as áreas afluentes do Pais., o
grande mercado do Cenaro..Sul, um mercado maior do que a França.. se a nossa poptllaçio tiver dinheiro no bolso. Péllll is_sp, o Nordeste precisa, primeiro, ser entendido; segundo, ser respeitado; e,
terceiro, não precisa de favores, nem de esmolas, mas de uma j.Jsta
retribrição à contribuição que dá ao desenvolvimenJ:o nacional. V.
Exa contrib.J.~ co~ o seu discurso para aj.J.dar a quebrar aquele pires que tivemOs na mio durante tanto tempo. Já é hora de nos sentarmos com os nossos irmãos do resta.Dte do País, conven;.ando de
igual para igual. sabendo que a miséria, que antes er:;\ privilégio
nosso, hoje está espalhada sob~e os jardins de Brasília, por baixo
dos viadutos de São Paulo e do Rio Janeiro. Portanto, é unt tema
que todos os bnt.sileiros conbec_em. A emoção com que querlamos-que o Brasil olhasse para nós é a emoção com que todos temos que
olhar agora para todos os brasileiros. Penso que o discurso de V.
Exa abre um momento novo para o Nordeste na discussão do seu
fublro com o resto do _País. Parabéns a V. Ex•!
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Agradeço ao nobre Senador Geraldo Melo a gentileza do seu aparte, que enriqueceu de
forma- subst.antiva_o_modesto_pron___un_ç_iJl~p.~ que faço n~sta ~·
V. Ex", Senador Geraldo Melo, é um coohec:Cdof profundo da problemática do Notdeste, tem uma larga experiência como político
probo e sério na resolução, na contribuição de soluções efetivas
para os nossos problemas. Em recente pronunCiamento que fez
nesta Casa.. V. Ex_• não somente situou os principais eritraves que,
boje. a Região vive, mas SUgeriu alternativas, como o encontrti de
contas entre o Governo Federal e os empresários da -área açucareira - solução com a qual concordo plenamente.
Se os empresários do setor_ açucareiro têm crédito a receber
do Governo, é justo que haja um CllCODlro de contas entre aquilo que
os empresários têm a receber e aquilo que o Governo deve aq setor.
Essa solução nós vamos defender e tenho muita esperança
de que agora. com a entrada da SUDENE, essa equação seja montada e o setor saia da siblação dificil em que se encontra.
O Sr'. Waideck Ornelas - Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Joel_de Hollanda?
O SR. PRESIDENTE (Reoan Calheiros) - Lámenoavel·
mente, Senador Joel de Hollanda., o tempo de V. Exa está esgolado.
O SR. JOEL DE HOLLANDA -Sr. Presidenle, estou na
parte fmal de meu pronunciamento e não poderia me privar de ouvir o nobreSeftãâor Waldeck Omelas, que me pediu um aparte.

O Sr. Waldedr. O melas- Nobre Senador Joel de Hollan·
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das política:. que visavam apenas o caráter assistencial. enquanto a
Região ficava à margem das políticas econômicas, que são as que

contam, as que deflnem. as que pesam no estabelecimento de novos rumos para o futuro. De modo que esse pronunciamento de V.
Ex• traz essa mesma caracteristica que os outros pronunciamentos
trooxeram. Do mesmo modo que a economia canavieira ~_encon
traem crise, também a economia cacaueira permanece, ainda hoje,
sem ter deftnido as suas questões do_ ponto de vista econômico~ e,
em relação à economia cacaueinl. eu diria ainda que estamos colocando em risco uma reserva de Mata At.lânlica da ordem de 600
mil bed8res, que não está teildo sequer a atenção devida do ponto
de vista am.bieDlal. Creio que o Nordeste tem que ca:miuhar na discusSão das suas questões dentro dessa linha_ de participar da poliUca econômica, de ter mecanisrilos de política econômica que venham a conesponder às suas necessidades. Por esse caminho, reduziremos esse problema de desequilibrios muito mais do que com
as migalhas das políticas compensatórias. que sempre e freqüentemente ganham as manchetes dos jornais, dando a falsa impressão
de que se está aplicando muito no Nordeste.
SR. JOEL DE HOLLANDA- Nobre Senador Waldeck
Omelas, concordo plenamente com as obsetvações que V. Ex•
acaba de fazer, que são lúcidas, pertinentes e oportunas. V. Ex• co- IOCQU, com muita propriedade, que todos DÓS, nordestinos, que temos a honra de representar nossos Estados aqui no Senado, estamos buscando soluções estroturadotas, definitivas, e não medidas
assistenciais, paliativas. que não conduzem à solução efetiva dos
problemas do Nordeste. Por isso, quero agradecer a V. Exa a gentileza. do aparte e dizer que concordo plenamente com as observações que fez.
Prossigo, Sr. Presidente, para encerrar, dizendO que não desejamoS um Nordeste tratado como mera 1'iâbrica âe pobre~"._-àe-;.
·sejamos um. Nordeste integrado social e economicamente a um
Brasil dinâmico e moderno.
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, a gravidade dos problemas da Zona da Mata exige a adoção imediata de providê:ãcias
urgentes por parte das autoridades econômicas governamentais.
Estoo certo de que o Senhor Presidente da República, como
bOn:iem de alta sensibilidade social. determinará a imediata adoção
das providências necessárias parn. garantir à Zona da Mata o ttatamento tnen:ddo por seu brnvo e sofrido povo.
Desejo, mais uma vez, congratular-me com a di.reção e funcionáriOS da Superinteridência do Desenvolvimento do Nordeste,
pela importante iniciatiVa de criação da Comissão do Desenvolvimenta da Zona da Mala e tenho a certeza_ de que o Senado Federal
dará todo o apoio necessário a esse imporlante passo. que poderá
se constituir num m.arCo histérico rumo ao desenvolvimento econômico-social do Noo:lesle do Brasil.
É o meu pensamento. Sr. Presidente.

-o

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin, como Líder, por cinco

da. o pronunciamento de V. Ex•, nesta tarde, se insere no çontex.to
de um debate espontâneo que tem oconido nesta Casa em tomo da

minutos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Como Líder. pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi-

questio nordestina. Ontem. o Senador Lácio Alcânt.ara fazia uma
análise dos aspectos macroeconômicos das polítiCãS de incenJ:ivos.
de estímulos de crédito, etc. Já o Senador Geraldo Melo havia falado especificamente sobre essa questão -da Ccóno~ açucareira,
canavieÍlil; e V. Exa, boje, trata da Zona da Mata como um todo. O
Senador Antonio Carlos Magalhães já bavia trazido, aqu1. a ques:--tão do cacau, que também se insere nesse contexto da Zona da
Mata. O que eu vejo é que a Bancada Nordestina. nesta Legislatura, não está batendo mais na tecla iias políticas compensatórias,

dente, Sr"s e Srs. Senadores, desejo apenas aditar às infom:tações
que aqui tive a oportt.iriidade de prestar, compleme~ando aquelas
já. feitas por inúmeros parlamentares, e, por dever de justiça, quero
sintetizar essa reparação na pessoa do Senador Osmar Dias, que,
na última sexta-feio., já protestou em nome do Congresso contra a
-abUSiva -manipulação da opinião pública que Governo e seus sócios estão fazendo a_respeito da derrubada do veto no§ 2° do arL
16, do então Projeto de Lei n° ll,de 1994- o famoso veto do descasamento.

~
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Desejo que ficjue -regiStrado nos Anais do Senado o teor do
veto do então fuSidente Itamar Franco- a maior êlemoostração de
que o Congresso agiu com a cotreção e a coerência que estão faltando ao Governo.
Enceno, Sr. Presidente, solicitando_ que seja considerado
como lido o inteiro teor da poça que vou entregar. E peço a atenção de todos para este pequeno parágrafo, razão do veto que foi
derrubado:
"Com o objetivo de preservar o principio CDuilCiido na versãO iriiciãl do Projeto de Lei de Conversão da MP 457/94,. .•" ---~
agora peço a atenção de V. Ex•s- " .• .negociado com·o CongresSo
Nacional, o Executivo incluirá. na regulamentaçio relativa à transformação dos contratos, de Cruzeiro Real para Real, um diq>OSitivo que assegure o equilíbrio oconômico-fmanceiro entre oS termos
do Ciédito agrlcola e o da política de preços mínimos, ou se}a, a
equivuléncia entre os indicadores de um e do outro."
.Portan_to. Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Congresso
não wmoo essa decisio impatriótica que muitos queiem lançar
contra ele. O Congresso apenas lembrou que o Governo deu a palavra e dela se esqueceu. Isso vai ser bom para o Governo e bom
para o País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ESPER!DIÃIJ AMIN EM SEU PRONUNCIAMENTO:
MENSAGEM N"168, DE 1994-CN
(N" 411194, na origem)

Senhor Presidente do Senado Federa~
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1° do
art.. 66 da ConstitUição Federal. decidi vetar parcialmente o Projeto
de Lei n• 11, de 1994, que ''Dispõe soln o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, instibJi a Unidade Real de Valor- URV, e dá outras providências''.
O veto incide s.obrc: o§ 2° do art.. 16 e art. 41.
f 2" do art. 16
"Art.l6. ··-.. -~----·-··--·--·-··-·--·--·----·····--·

§ zoNas opetaçôes referidas no inciso IV, a atualização monetária aplicada àqueles coDlratos será equivalente ã dos preços
mínimos em vigor pam os produtores agricolas."
Ouvido, o Ministério da Fazenda assim se manifestou:

''O parágr.úo § Z' do art. 16 do PLV n• 11/94, na
forma como está redigido, inclui os contratos já assina·
dos, interferindo em a.tos juridicamente perfeitos, co:i:ttntriando jurisprudência consagrada pelo STF, que rejeita a
'quebra. de contratos' (ofensa ao ato jurldico perleitoart. 5°, incisO" XXXVI. da Constituição Fedeml).
O referido § Z' contnlria, ainda, o disposto na Lei
n• 8.177, de 1"-3-91, art. 22, que assegura às operações
lastreadas em recursos da Poupança Rural o m<Smo fator de ab.lalização monetária dos depósitos em Caderneta
de Poupança. ou seja, a TR.
Com o objetivo de preservar o princípio enUnciado na versão inicial do Projeto de Lei de Conversão da
Medida Provisória n° 457/94, negociado-com o Congresso Nacional, o Executivo iri.cluirá, na regulamentação relativa à transformação dos contratos, de Cruzeiro Real
para Real, um dispositivo que assegure o equilíbrio ecoDÕ1;Iri00-fmancefro entre os teimós -do ctidito agricola e
os· da política de pmços mínimos, ou seja, a eqUivalência
entre os indicadores de um e do outro."
Art. 41 """""""""""'""'"'-"'
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Art. 41. O art. 872 e seu par.ígr.úo único da Con-solidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo DecretoLei 0° 5.452, de 1° de maio de 1943, pasSam 8 vigol'ar
com a seguirite redação:
Art. 872. Celebrados os acordos. convenções ou
cootratos coletivos de trabalho cu transitada em julgado
a sentença normativa oo a decisio homologat6ria de
acotdo em di.$sídio coletivo, seguir-se-'- o seu cumprimento, sob as penas estabelecidas nesse Titulo.'"

Jorge W. Gomes Schdb
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A SRA. MARLUCE PINTO - Sr. Presidente, com base
no art. 14 do Regimento Interno, peço a palavta para uma comnni·
caçOO inadiável.
OSR.PRESIDENTE(RenanCalbeiros)-Tem a po.lavra
V. Ex 6 , na formado art. 14, inciso VII. do Regimenl.o Interno.
A SRA. MARLUCE PINTO (PTB-RR. Para uma comuni·
caçio inadiáveL Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr-& e
Srs. Senadores, na quarta-feira passada. dia 5 de abril, fui surpreendida por uma nota do Jornal do BrasiL na coluna ''Informe
m", que plblicava o seguinte:

''Mala cheia
Ao chegar aos Estados Unidos para embarcar JlUIIl cruzeiro
a bordo do navio Qu..., Ellmbdh, o ex-Governador dç Roraima,
OttOI!lllr Pinto, quase teve uma mala coofiSCllda pela aHiindega continha 50 mil dólares. Foi salvo pela intervenção de um dipk>mata brasileiro"•
. É lam;entável que_ um vef~lo joma)istico da en~-ergadura
do Jornal do Brasil lance notícias dessã narurezã sem primeira-

mente verificai a veD.cldade dos fatos.
Não usei no mesmo dia da tribuna para Itlivindicar do jornal
que infonnasse a fonte da nota porque desejava trazer a esta nob:e
Casa uma confamaçio. Desse modo, encaminhei o recorte do Jornal do BrasU à. Embaixada dos Estados Unidos em Nova Iorque,
onde o ex-Governador havia desembarcado, na manhi do dia 19
de janeiro, para =lizar o cruzeiro a bonlo do Qu..., E~zabclh,
perrnaneoendo até hoje. Solicitei da Embaixada que me respondesse se no desembari:ple do ex..Qovemador On.omar Pinto hruvera
alguma complicação. Passo a ler para V. Ex's a xespoota que '""'bi:
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que recebe a menor taxa do FPE. conseguiu construir 300 km de
eslmda fedetal na BR-174, com reausos de seu poSprio Estado. Ainda
mais, coostruiu uma hidrelétrica. também com mcursos próprios.

Poderei depois fazer um relato disso aos nobres Senad~s.

Tenho certeza de que pessoas inescrupulosas vão usar muitas vezes desse expediente. agindo no anonimato, para querer não só
atrapalhar o meu tmba.lho nesta Casa como denegrir a imagem do
meu esposo, o ex-Governador Ottomar Pinto.
Muito obrigada. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O requerimenoo
de V. Ex• será atendido IlJl forma do Regimento.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° SecmiriO cm exercício, Senador Casildo Maldaner.
São lidos e aprovados os seguintes
REQUERIMENTO N• 519, DE 1995

s"'. Presideote,
Com base no art. 13. § 1° do Regimento Interno do Senado
Federal roqueiro a Vossa Excelência que seja considemdos "licença autorizada" a minha ausência aos trabalhos desta Casa no dia 4
do corrente mês.
Nestes termos.
Subscrevo-me,
Sala das Sessões 11 de abril de 1995. - Senador Emandes
Amorim.

VIAÇÃO AÉREA SÃb PAULO S.Ã.
Brasília-DF, 6 de abril de 1995

''SeDhom Senadora.
Acuso rocebimento do oficio or 097/95-{)SMP, tra.osmitido
via fac-símile, pelo qual Vossa Excelência. ao anexar cópiã- de artigo intitulado 11Mala dlcia", confonne publicado na coluna INFORME 1B da ediçio de quarta·feilll, S de abril de 1995, do Jornal do Brasil, solicita-me manifeste meu testemunho ao veiculado
pelo periódioo carioca referente i. po.ssagem do Brigadeiro Oitomar de Sousa Pinto por este país.
Em resposta, infonno Vossa Excelência de que meu depoimento so~ os fatos oconidos durante o desembaique do Brigadeiro Ottomar de Sousa Pinto nesta cidade, na manhã de 19 de i•·
neiro passado, na minha presença, é o seguinte:
a) o ex.{)ovemador apresentou soa deelaraçio de bagagem
às autoridades aHandegárias e respondeu aos requisitos do formu.
lário aduaneiro norte-americano;
b) confumou o conteúdo da bagagem que o acompo.nhava;
c) teve suas malas liberulas sem qualquerconsll1Ulgimen!D;
d) nio presenciei qualquer fato que fugisse i. rotina do desembarque de passageiros nos aeroportClS iritemacionais deste país.
Apresento a Vossa Excelência a expressão de elevado apreço e distinguida consideraç.io.
MICHAEL FRANCIS GEPP
Cônsul-Geral Adjunto"
O Cônsul infotmou-me que aguardou a chegada dc.Ottomar
a Nova Iorque, tendo permail.CICido com ele até a hora de seu embarque no navio. Ottomar chegou pela manhi c saiu às 19b, horário de Nova Iorque.
Solicito ao ,Sr. Presidente que isso flque registrado nos
Anais desta Casa. E incrível que as pessoas que hoje fai.cm política lenham seus nomes levados l opinião pública como sendo inesponsâveis.
Muitos dos Senacloies aqui presentes conhecem o trabalho
de Ottomar Pi.Dlo. Após quatro anos de seu Governo em Roraima,
sendo este o Estado com a menor renda per caplta do nosso Pais e

Dedaração
Declaramos para os devidos fins, que o vôo da VASP de
número 250 no dia 4 de abril do corrente ano. no intinetário POR·
TO VELHO/ CUIABÁ/GOIÂNWBRASÍLIA. foi cancelado por
motivo de mau tempo, e que o- Senador Era.nandes Amorim. tinha
reserva conímnada no referido vôo.

Por ser verdade, firmamos a presente,
Atenciosamente, Viação Aérea São Paulo S/A V ASP

REQUERIMENTO N• 520, DE 1995
Senhor Preside!lle,
Requeiro nos termos do art. 13, parágrafo primeiro do Regi.
menta Interno do Senado Federal licença autorizada por estar
ausente de Brasillia e da Casa, no dia 10 do conente mês, por
estar no Rio de Janeiro para atender a compromisos políticos
init.diiveis.
Sala das Sessões. 11 de abril de 1995.- Senadora Bencdita
da SOva.

REQUERIMENTO N- 521, DE 1995
Senhor Presidente.
Nos termos do diposto no§ 1• do art. 13. do Regime!llo ln·
temo. requeiro scãa considerada como licença autorizada os dias
10, 11, 12, e 17 do ootTe!lle mês, quando estarei afastado dos tra.
baJhos da Casa, para tratar de assuntos de interesse partidhio no
Estado do Rio Grande do Norte.
Sala das Sessões, 7 de abril de 1995. - Senador Fernando

Bea:rra.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Aprovados os

requerimentos, flC8lll: ~as licenças solicitadas.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1• Secretário
em exetclcio Senador Casildo Maldaner.

É lido o seguinte
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PROJETO DE LEI DO SENADO N• 119, DE 1995
Altera o art. 1.744 da Lei n• 3.o71, de 1° de J•·
nelro de 1916 -Código ClvD,para excluir a d...,nestldade da filha que vive na casa paterna dentre as causas que autorizam a dcserdação dos dcsceodentes por
seus ascendentes.

O Congresso Naciooal decreta:
Art. 1• O art.l.744 da Lei n• 3.071, de 1• de janeiro de
1916, passa a vigorar com a seguinte ~çio:
"Art. 1.744. Além das causas mencionadas no
art.l.595 autorizam a deserdação dos ~ndentes por

seus ascendentes:
I- ofensas flsicas;

n- inj6ria grave;

. m-

relações illcitas com a madrasta., ou o pa.-drasto;
IV- desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfcrmidade. 11
Art. 2° esta Lei entra em vigor na data de sua publica~
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Justlllcação
O projeto de lei em epígrafe, que ora submetemos à elevada
apreciação do Congrosso Nacional, tem como fmalidade extirpar
da lei civil, dentm as C8U$11S que autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes. a desonestidade da filha que vive
na casa paterna.
Tal dispositivo consagxa flagxante preOOiloeito social nio
mais concebível na úkima década do século XX, além de ferir,
froõ.lalmeote, o prinCípio ccinstitucionãl de igualdade entre hanens
e mulheres em direitos e ObrigaÇões, estabelecido no art. 5°, inciso
L da Lei Maior.
E, ainda, é de se pergu ntBI'!
O que é desonestidade
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OSR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- üprojeto será
publicado c remetido à comissão competenle.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre·
tário em exercício, Senador Casildo Maldaner.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 522, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos terinos do art. 215. inciSO ll, letra b, do Regimento Interno do Senado Federal, e tendo em vísta notícias veiculadas nos jornais Correio Brazillense e Jornal do Brasll, cujas
cópias- seguem anexaS~ esClarecimentos sobre os gastos efetivamente realizados com a manutenção dos apartamentos localizados
naSQS309.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1995.- Senador Lúdio
Coelbo.
SENADO PODE DEVO LVER APARTAMENfOS À UNIÃO
O Senado deve devolver à União os 72 apartamentos da
SQS 309 que são ocupados boje pelos senadores. Segundo o presi·
dente do Senado, José Samey (PMDB - AP), o destino dos aparta·
ioentós -está seD.âo estudado por uma comissão, e será decidido em
COO.j.Jnto pelos 81 scnadon:s.
A id6ia inicial é abrir mão dos apartamentos e compensar os
senaclcms com um auxilio-morádia no valor-de R$ 3 mil mensais.
Hoje, um grupo de 2S senadores que ocupa apartamento já tecebe

a quantia.
"O Senado não foi feito para administrar imóvéis", disse
Samey. Na próxima quarta-feira ele lerá reunião secreta com os

senadorCs para discutir o assuntO.
-- Um dos objetivos de Samey é ganhar JX)DlOS positivos Com
a opinião pública.
Segundo ele, os apartamentos não podem ser "vitrine de
VUinetBbilidade do Senado".
Hoje, s6 a manutenção de cada um dos apartamentos custa
R$ 15 mil mensais à União. Isso representa um gasto de R$ 1.08
milhão com os 72 apartamentos.
Da filha que vive em Casa:?
- -- --- -- -Se pagasse o auxUio-moradia aos 81 ser.adores o custo saiÉ perder a virgindade
ria por R$ 243 mD por mês. ou seja, haveria uma redução de RS
Antes da data que casa?
Eis as razões pelas quais se afigura neCes5á.ria e· u·rgeDte a 757 mil mensais.
Se o Senado enlregar os apartamentos c assumir os custos
supressão proposta, a despeito de se encontrar em andamento TCdo auxílio-moradia, ele terá uma despesa quatro vezes, menor, seformulação globo! da legislaçio'civil pitria.
Em face do exposto. contamos com o endosso dos ilustres gundo conclusão da comissão que eslá levantando o assunto. Correio BnmBeme,
Pares no Congresso Nacional para aprova.çio do presente projeto.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1995.- Senador Rooaldo
DEVOLUÇÃO DE IMÓVEIS

25-3-95.

Cunha Lima.

CÓDIGO CIVIL
LEI N"3.071, DE l 0 DEJANEIRO DE 1916

Bmsília - Por cDleder que "o Senado não foi feito para ad-

ministrar imóveis", o presidente do Congresso, senador José Sarney (PMDB·AP), defenderá que os 72 apartamentos funcionais à
disposiçio da casa sejam entregues à União. O assunto será levado

a discusslo em plenário, na- quarta-feira, cm sessão secreta, quando os senadores decidil'io a questão.
··---M:·i~744.-Ãiém--~·;;;;;·;;;cl~-~-;L-i":S9-5-.-.;_~~-Em vez de apartamentos, os senadores poderão receber autorizam a desetdação dos descendentes por seus ascendentes:
xílio-oxndia no valor de RS 3 mil, com qual poderio viver em
1 _ ofensas fisicas;
hotéis ou alugar seus JrÓpri.OS ·apartamenlOs. Hoje, a manutenção
n _ injUria gravei;
dos 72 apartamentos de que o Senado dispõe custa, em média,
m- desonestidade da filda que vive na casa paterna;
R$J..8milbão. A idéia da ajlda de rosto reduz esses~ em R$757
IV _ relações ii!citas com a madrasta, ou 0 padruto;
por mês. Estão P"'Vistas reformas em 32 apartameillos, todos de qua·
V - desamparo do ascendente em alienação mensal ou J!Ill· tro quartos. nas quadms mais nolxes do Plano PDoto de Braslüa.
ve enfermidade.
'SENADlNHO' VAI ACABAR
Código ClvD.I

(Ã Comissão dt: Constituição,- Justiça e Cidadania -Decisão Terminativa.)

O destino da representação do Senado Federal no Rio co-

meçou a ser traçado ontem. numa visita que os serl.adores Renm
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Calbeiros (PMDB-AL) e Ney Suassuna (PMDB-PB)
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fi....mm ào ·.. tós do processo n• 960-l/140, oferecida cootra o Senador Roberto

Palácio Rio Brancp, no Centro. Dependendo do relalório a ser
ap:esentado à Mesa Diretora. õ Senado poderi. votar, ainda este
ano, proposta de extinção do chamado Senadinho, que conta hoje
com uma esb'Utura de 66 funcionãrlos, 25 funções gratificadas. 15
automóveis, 21 linhas telefônicas, e consome mais de R$100 mil
por mSs s6 com pagamentó de salários.
A estrutura é herança do tempo em que o Rio de Janeiro era
Distrito Fedend. Depois da transferência da Capital, em 1960, passoo a funcionar como um escritório burocrático, tratando basicameDle das viagens dos senadores. Calheiros defende uma representaçio no Rio iqual à da Câmara dos Deptuados: uma sala no
aeroporto inlemacional. Suassuna, no entanto. propõe uma soluçio

intermediária: extinguir a reprcsentaçio em dois anos e meio, para

Requião.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeíros) A Presidência
teeebeu, do Supremo Trib.mal Federal, o Oficio n° 3.3795, de 21
de março último, encaminhando, em aditamento ao Ofício D0 S/2,
de 1995 (n• 45/95, na origem), cópia do parecer da ProcurndoriaGeral da República.
O expediente será anexado ao processado da matéria em re~
ferêncía e -encaminhado à Comissão de Constiruição, Justiça e adadania.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- A Presidência
comunica ao PleDário que recebeu, do Governador do Estado do
Rio Grande do SuL o Oficio n• s/14, de 1995 (n• 283/95, na crigem), solicitando a :retificação da Resolução D0 75, de 1994. que
autorizou aquele Estado a emitir, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul-

aguardar o tempo de aposc:nwioria da maioria dos funcionários,
princi.palmentc do diretor do escritório, Deusdedit Miranda. A comissão tem prazo de 20 dias para apresentar relatório sobre a situa- LFT- RS, cujOs reciltsos-setão destinados à rolagem de 88,10% de
çio aOJal do Senado à Mesa Ditetora. -Jornal elo Brasil, 25-3-95. sua divida mobiliâria, venável no primeiro semestl< de 1995,
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- A Presidência
O expediente lido será anexado ao Processo do Projeto de
defere o IeQUerimento que acaba de ser lido.
Resolução D0 102, de 1994, e encaminhado à Comissão de Assun0 SR. PRESIDENTE (Rcnan Calheiros)- Em sessão an- tos EcQn6micos.
terior foram lidos os Requerimentos n•s 494 a 497, de !995, dos
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Há o.-.dores
Senadores Carlos Patrocínio, ArtUr da TávÕla, Gilvãrii Borges e inscritos.
Carlos BeZCITa, solicitandO, nos termos do art. 13, § 1°, do RegiConcedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
mento Jntemo, sejam consideradas como licenças alnoriladas suas
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Mr. Pronuncia o seguinausências dos trabalhos da Casa, nos pedodos menciooados.
· - te discurso,) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, a partir dos
Os Requerimentos deixaram de ser votados, naquela opor- anos 70, o processo de ocupação do interior do Brasil foi estimulanm.idade, por falta de quorum.
do por incentivos govemamenmis, entre os quais destaca-se o créEm votaç.io do Requerimento n° 494. de 1995, do Senador dito rural, os contidos Dos prognunas especiais, os investimentos
Carlos Patrocínio.
em extebsão ruml, a pesquisa agropecuária. eletrificação rural. arOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permàliecer sen- mazeoagem e esltadas., tendo como agente principal o Governo
tados. (Pausa)
Federal e como eil<o de penetração as g.-.ndes rodovias de integ.-.Aprovado.
çllo nacional
Em votação o Requerimento D0 495, de 1995. do Senador
Vinculoo-se, por asfalto, à fronteira oeste e nOrte com aReArtur da Távola.
gião Centro-Sul do País e abriu-se, assim. os espaço do interior do
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pemtanet:er sen- - Pais para que se articulasse com o centro hegemônico da economia
tados, (Pausa)
nacional.
Aprovado.
Assim. induzidos pelas políticas oficiais, esse territ6rlo-inteEm votação o Requerimento n° 496, de 1995, do Senador riorano serviu COillO incotporador de levas de migrantes de outras
Gilvam Botges.
regiões, que para IA se dirigiram na expectativa de melhores condiOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- ções de trabalho e de vida, diminuindo as tensões em suas áreas de
tados- (Pausa)
origens.
Aprovado.
Sr. Presidente, Sr*s e Srs. Senadores, acompanhei de perto
Em votaçllo o Requerimento497, de !995,doSenadorCar- esse processo ji que, oomo técnico do Serviço de Extensão Ru.-.1

los Bezena.
Os Srs. Senadores que o aprovam qqeiram pem:18llCCCI' senlados. (Pausa)
Aprovado.

Ficam concedidas as licenças solicitadas.
0 SR, PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- A PresidSncia
reoebeu do Supmno Tribunal Federal o Oficio n• S/13 de 1995,
que vai à Comissão de Constiluiçio, Justiça e Cidadania.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
- O SR, PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Coocedo a pelavra ao nobre Sena.doi' Esperidiio Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR-SC. Pela Oldem.)- Sr.
Plesidente. gostaria de coc1iccer o teor do oficio.- O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) - A PresidSncia
:recebeu, do Supremo Tribunal Federal, o Oficio n° S/13, de 1995
(n° 326/95, na origem), de 7 do com:JJle, solicitando, nos termos
do art. 53, § l •, da Constituição Fede.-.4 o pedido da necessária liceaça pdvia para que possa apreciar a denúncia, constante dos au-

do meu Estado Mato Grosso, me envolvi de maneira intensa nesse
esforço. inclusive como cOOidenador estadual do Programa de Desenvolvimento dos Cerrados- POLOCENTRO e como Presidente
da EMATER-Mr.
Acompanhei e venho aoompanbando todas e5S!lS transformações oconidas nos últimos anos nessas regiões e, de maneira
particular, no Estado de Mato Grosso. Estado onde pela fettilidade
de suas tmas, pela sua potencialidade, pela determinação de seus
habitantes colhe, na presente safra agricola, principalmente, em
Mato Grosso, cerca de 7 ;2 milhões de toneladas de grão~ o que o
coloca como ~sponsável por c=a de 22% da produçllo de soja
brasileira c 9% da produçio nacional de cereais, leguminosas e
olea&in<>sasA agriculnua em Mato Grosso passoo a ter uma posição
cada vez mais ativa na dinamizaçllo das relações intersetoriais, já
que as atividades econômicas, a montante e a jusante da agricultu·
ta constituem a makr fonte de renda e emprego da população local Aliás, essa é uma carncr.rlstica ainda própria das regiões Centro-Oeste e Norte do País.
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EntretanlO, em que pese o expressivo volume da produção tendo à frente o suplente de Senador Blairo Maggi e o seu pai. o
agrícola e a produtividade física obtida nas lavooras ser das mais empresário André Maggi, desenvolveram um projeto específico
elevadas do Pais, os agricultotu da :região Centro-Deste e. notada- para. em pan::eria com a União, os Esta_dos e os Municipios, immente, do Estado de Mato Grosso, ressentem-se da perda da lucra- plantar um projeto inédito para o transporte de produtos agócolas,
tividade de suas lavouras e explorações, sobretudo como canse- notadamente grios, utilizando-se de um sistema intetmodal inteqüência do aumento dos custos de produção e queda acentuada. grado com as rodovias e as hidrovias disponíveis.
O projete visa implaolar um novo "corredor de e1tportação",
nos preços dos. seus produtos.
Nesse particular, a por do elevado custo dos fmanciamCntos através da bidrovia Madeira-Amazonas. Ele abrange as áreas a
e perda das suas relações de troca. que constituem assuntos à par- oeste do Estado de Mato Grosso, o Estado de Rondônia, a parte
te, sobre os quais não me envolverei nesta oportun.idade. vem cooocidental do Estado do Ama:z.ooas. com reflexo no E.Udo do Acre.
tnbui:odo, de forma expressiva, no aJto custo do frete em deoorrênO projeto prevê uma utilização mais m:iuzida do transporte
cia das prccarlssimas condições da rede viária. fortemente agravarodoviário e a utilização do potencial hidroviário dos rios Madeira
da pelas elevadas distincias dos centros de industrialização, con- e Amazonas. Prevê o transporte rodoviário a~ Porto Velho, em
sumo e portos de exportação. Isso porque a expansio da chamada Rondônia, e, de IA, descer o rio Madeira em comboios constitufdos
"agricultura de fronteira" não foi seguida de uma necessária mu- de empunadores e de batt:aças até o rio Anlazonas, mana distância
dança."nopadrão-lletransPorte.
- - -- ---de aproximadamente 1 mil e 500 qUilômetros, onde, com a ade. Continua-se, Sr. Presidente e Srts e Srs. Senadores, a se ter quação do porto de ltaquatiara. o carregamento ser:á. transferido
que escoar os crescentes volumes de produção quase que exclusi- para navios de longo curso, destinados ao mercado de exportação.
vamente por via rodoviária, num processo que· vem se mostrando
O Sr. José Bianco - Senador Jonas Pinheiro, permite--me
como totalmente inadequado, devido ao grande volume de carga a V. Ex• um aparte?
ser transportada, as grandes distâncias a serem oobertas e as preca. O SR. JONAS PINHEIRO - Com prazer, concedo um
rlssima.S coo.dições das estradas.
··
aparte ao Senador José Bianco. do Estado de Rondônia.
Dificulta esse processo de escoamento o fato das demandas
O Sr. José Bfanco - Senador Jonas Pinheiro, mais uma vez
por cami.Dhões serem concentmdas nos periodos de safras e adis- V. Ex• traz a esta Casa um anunto· da maior importância para o
ponibilidade deles ser limilada nessas regiões e ainda mais por se- Pais, sobretudo, o de hoje, para a região que aqui representamos.
rem antigos, já que muitos contam cOm riiais de 10 anos de uso. Certamente, esse projelo a que V. Ex• se refere cbega num moImaginem a djmensio dessa demanda. já que para se eSCOlU' a pro- mento muito oportuno, aquele em que Sua Excelência o Senhor
duçio agrícola do Estado do Mato Grosso são necessárias cerca de Presideme da República entendeu de privilegiar a regiãõ -amazôni250 mil viagens em cam:tas de 28 toneladas.
. __ .ca com a sua presença e a de diversos dos seus Ministros; mimPor exemplo. os custos com o transporte dos produtos agrí· momenro em que todos sabemos que ex.iste um clima que realcolas das regiões produt.oms do interior de Mato Grosso até Roter- meole se faz necessário Deste Pafs, o_ do entrosametilo, o do entendan. via porto de Pamua.guá ou Santos, chegam a atingir mais de dimeoto entre o poder p~blico e a iniciativa privada. É neste mo100 dólares por tonelada, ou seja. 6 dólares por saco, duplicando, meolo, então, que V. Ex• traz à baila que um grupo empresarial se
no caso da soja, o seu preço .final. já que na presente safra esse prochl- propõe desenvolver um projeto, conjuntamente com os goVemos
to vem sendo comercializado llll foote de produção a esse preço.
da nossa região, o do Estado que V. Ex• tio bem representa, nesta
Dessa maneira, os expressivos ganhos de produtividade que Casa, o Mato Grosso, o do meu Estado, Roodônia., e com influênos agriculton::s dessas regiões obtêm nas suas lavouras, alualmente cia no Acre e no Amazonas. Queremos aqui fazer p;uceria com V.
uma das mais altas do País, sio praticamente anulados pelOS Cres- Ex• e aflilll3l", para que fique registrado nos AnaiS desta Casa:
centes e elevados custos do transp:nte.
Rondônia tem o maior interesse nesse projeto, que V. Ex• infonna
Assim, os produtos agdcolas dessas regiões vêm sendo já estar aprovado pela SUDAM- o que queremos confmnar, porcom.petitivos at6 a "porteira", perdendo completamente essa vanta- que disso também temos conhecimento. Esperamos das nossas augem depois, devido ao elevado custo dos fretes.
torida.des feder.a.is, da Superintendência da SUDAM que realmente
A mudança na matriz do transporte é, portanto, uma das dêem a esse projeto a atenção que ele merece, pocque ele é da
prioridades a serem atacadas. Não é mais concebivel que o Brasil maior importância não apenas para Mato Grosso, mas também
ainda tenha que escoar os seus produtos de uma maneim mrógm- piUa lvlato Grosso do Sul. e espccif"ICAIIlCtlte para Roodaoia. Acre c
da e oner~ absolutamente incompatível çom o ambiente de am- Amazooas. Parabenizo V. Ex• ~ agradeço o a:p-arte que me concedeu.
placompetiçãointemacionalemquese~.
O SR. JONAS PINHEIRO- Incorporo, com muito praSr. Presidente, sn e Srs. Senadores, como manter os prozer, o aparte de V. Ex• ao meu humilde discurso.
O Sr. Ademir Andrade- Senador Jooas Pinheiro, V. Ex•
dutos agdcolas brasileiros competitiv05 no mercado intemacional
se eles ainda têm que ser transportados em '1ombo de caminhão"?
me permite um aparte?
E mais, como implemeniM projetos iuéditos e alternativos
O SR. JONAS PINHEIRO - Concedo o aparte ao Senapara o transporte de produtos das regiões; interioranas se os Gover- dor Adem.ir Andrade.
nos federal e estaduais ressentem-se, cada vez mais. de recursos fi~
O Sr. Adcmlr Andrade - Senador, tenho esrotado com
nanceiros para manter um prognuna minimo de recuperação das atençio os discursos de V. Ex• nesta Casa, e inclusive os tcoho reM
estradas, que se deterioram de maneira acelerada?
cebido em meu gabinete. São discursos importantes, que 16m ser~
O que se assiste, na realidade, 6 a quase total impotencia do v ido de subsfdio para nós em matérias extremamente importantes.
setor público para. atender de per si os reclamos mínimos e para Aquele pronunciamento sobre a agricultura, inclusive, eu o estou
promover uma solução alternativa de transporte cooiiável e econô- estudando, porque ele COD1ém dados muito atualizados e muito im.M
mico, que seja capaz de fazer fluir os crescentes volumes de pro- portantes para todos nós. Com relação ao projeto a que V. ex• se
refere - não escutei a começo do seu pronunciamento -. puecedução de maneira competitiva.
Cabe. pxtanto, ao sctcr privado tomar a iniciativa. E, em me que já há. no Estado do Pará. uma oposição, porque seria mais
boa bom, a. ''Hennasa Navegação da Amazônia S.A. e o Grupo lógico- e eu tenho uma audiência com o Ministro dos Transportes
Maggi Uda", entidades idôneas, com larga experiência no ramo, amanhã.. para justamente esclarecer esse assunto- que OCOiresse a
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transferôncia da safra agricola do Centro-Oeste pela SantarémCuia.bá, para chegar ao Porto de Santarém. Este seria _Uf!l percurso
inuito mellior, muito mais econômico pai3 o escoamento dessa
produção. Seria apenas necessário- o asfaltamento do restan~ da
Sanl:alim-Cuiabá do início-do Pará até o Município de Santarém. e
aí se daria o emba.Ique em navio. para oode se destinar, da produção do Centro-Oeste. Parece-me ser muito mais lógica esta solução do qn a tmnsfetencia da produçio do Centto-Oeste jlopl Rondônia. e, atrav6s do rio Madeira, fazer-se o escoamento. E muito
mais distante e parece-me mais oneroso. Não estru ainda totalmente inteirado da situaçio, portanto gostaria que V. Ex• me esclarecesse, pois é coohocedor do problema, e voo ouvir um pouco
mais e procurar ter acesso ao pronunciamento de V. Ex•, porque
esta é uma questio que interessa a todos nós do Estado do Pará e,
como jo1 disse, estA genndo a reaçio dos poraenses, principalmente
dos mOradores do MuniclpiO de Santarém. que 6 o ségundo do
meu Estado. . .
- O SR. JONAS PINHEIRO - Nobre Senador Ademir AJJ.dradc:, de fato V. Ex• tem um pouco de razio. Enl~to. o Mato
Grosso é um Estado tio grande quanto o Pará. Essas regiões produtoras são extmnamente distintas e o mais iri:lporta.nre é que essa
ligaçio passa pelo Oeste de Mato Grosso, entra pelo Estlido de
Rondônia, atende o Estado do Acre e também toda a :regiio ocidenoal do Estado do Amazonas, que está fOia do alcance da ligação com o porto de Santarém. O porto de Santarém 6 um ponto de
honra também para nós, mato-grossenses, lllJlS essa ligação vai
passar per uma região fora do alcance do nosso querido porto de
Sanrarém.
O projeto ptevê um investimento global-O SR- PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Nobre Senador
Jooa.s Pinheiro, desculpe·me interromper V. Ex•, mas a Presidência vai protrogar per mais 5 minutos a Hora do Expediente, a fun
de que V. Ex• possa concluir o seu proDllnciaiilento.
O SR. JONAS PINHEIRO - Muito obrigado, Sr. Presidente. Cootinuo. ·
O projeto ptevê·um investimento global da ordem de aproximadamenoe 100 milhões de dólares, em tres elapas.lnicia!mente,
na primeim etapa.. deverão passar pelo novo cOirCdor de exportação em... 250 a 300 mil toneladas de grãos per ano. Esse volume
deverá ser ampliado pelO SOO mil toneladas, na segunda etapa. at~
alcariçar; na 3• etapa, 1 milhão de toneladas por ano.
Dessa maneim, além de viabilizar um novo canal para o escoomento da produçio local pom os mercados inlemacionais, esse
projeto ir.í cautribuir, de: maneira Diarcanle. para iotegrar comercialmente as regiões sul e ocidenoal da Amaziloia Legal, ampliando as possibilidades de aproveitamento ~ encnnes potencialidades regionais.
A consolidaçio desse novo ~de transporte da hidrovia Madeira-Amazonas certamente induzirá o desenvolvimento da
rcgiio, pennitindo que importantes """" agricultáveis localizadas
a oeste da Chapada dos Pareeis, em Mato Grosso, nas proximidades de Porto Velho, bem como dcpovas áreas no Estado de Rondônia, Acre e Amazonas sejam integradas no processo produtivo,
fortalecendo a sua base econômica.,.l
É evidente, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, que uma
iniciativa dessa complexidade e magnitude necessitã- de profundos:
esbldos e amplos debates. O projeto básico, COm. os deta.lhamentos
e requerimentos necessários das d'tvcrsas etapas, foi aprovado pela
SUDAM e vem sendo apresentado, inclusive já foi objeto de discussão com os representantes dos órgãos federais e governos dos
Estados de Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amamnas.
Isso porque demandarão investimentos em trechos de acesso rodoviário, nas bases portuárias de Porto Velho, em Rondôoia,
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de Itacoatiara, no Amazonas, além de todo um complexo pr-ocesso
de dimensionamento e investimentos nos equipamentos de transporte fluvial bem como de medidas de proteção ambientaL
O Sr. Mauro Miranda- Permite-me V. Ex.- um aparte?
O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Ex• um apa:rte?
O SR JONAS PINHEIRO- Ooço, inicialmente, o aparte
do nobre Senador Mauro Miranda e, posterionnente, o aparte do
nosso eminente Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Mauro Miranda - No.bre Senador Jonas PiDheiro, 6
com prazer que ouço V. Ex•. neste momento, falando sobre o estabelecimento desse corredor de exportação ligando o Centro Oeste
à Amazônia. l'aiabeniz.o o povo de Mato Grosso per este gnnde
feito, mas nós, políticos, temos que responder com a.ções concretas
nessa área. A falta de rodovias está atmpa.Ibando o desenvolvimento e a interiorização do Centro-Oeste. E por isto que quero, nesta
hora.. parabenizar V. Ex •. Num momento em que o Brasil tem uma
safra recorde, a Rede Fenuviária Federal e a Vale do Rio Doce reSOlvem subir em 25% as suas tarifas para levar os nossos produtos
at6 o Porto de Tubarão, numa arbitrariedade, cont:ra:riando o Governo Federal na sua política de estabíliza.ção. sacrificando os produtores exatamente quando estamos disp~tando com o_ mercado
intemai:ional o preço da sojB- É desejo de todos do Cenlro-Oeste
melhorar a nossa infra~C!strutnra.. optando por ferrovias, hidrovias,
-erifun,: melhorãr o transporte para viabilizar o crescimento da rcgiio Centro-Oeste. Meus para.~ pelo seu pronunciamento.
O SR JONAS PINHEIRO - Muito obrigado pelo seu
aparte, nobre Senador Mauro Mirando. que incorp:no ao meu modesto pronunciamento.
Ooço, agma, o nobre Senador Bemardo Cabia!.

O Sr. Bernardo Cabral- Senador Jonas Pinheiro, eu estava daqui a observar V. Ex•, não tanto CODl a atenção que lhe dispensa o Senador Esperidião Amin, que eU vejo ali ao lado da Pre_sidêocia, nllriindo V. Ex• com uma-inveja eootme de quem gostaria, assini cotno eu, de pronunciar este discurso. O que me chamoo
a atenção, e provavelmente do Senador Esperidião Amin, foi a indagação de V. Ex•, absolutamente procedente, e eu a anotei aqui:.
como manter os produtos agrlcolas brasileiros competitivos no
mercado intemacional se eles ainda têm que ser transportados em
lombo de caminbão? Essa reflexão de V. Ex•. quando convoca Senadores do Acre. do Amazonas, do Mato Grosso e de Roodônia
para se aliDharem a V. Ex• nesta cruzada, me traz a confu:tnação
de que V. Ex' não abandonoo a posição de Constituinte de !988.
Continua sendo o defensor intim.oralo das causas que afetam o
povo braoileiro, e para as quais V- Es' pede soluçio. A afumação
de V. &.-, Senador Jonas Pinheiro? de que a abertllra desse novo
canal_é capaz de fazer com que os custos de transportes, até Rottetdan, possam ser reduzidos de 25 a 3S dólares por tooelada, s6
isso já demonstm a preocupação que V. Ex• tem com a ma.léria.
Quero dizer a V. Ex• que conte com o nosso ~poio.
O SR- JONAS PINHEIRO- Muitoolrigado, nobreSenada.
Sr. Presidente, peço um pooCO de pad&lcia para concluir
apenas mais: uma págiDa do meu discurso.
Essas discussões e esses entendimentos se consolidaram a

partir de uma reunião realizada no reo6m-criado Municipio de Sapezal, no Estado de Mato Grosso, no dia 05 de novembro. com a
ptesença do Governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira, do
Governador de Rondónia, Valdir Raupp, do Vice-Govemador do
Amazonas, Alfredo Nascimento, de empresários ligados ao empreendimento, parlamentares, prefeitos, lideranças políticas e produtores rurais da região.
Na ocasíão, foi firmada a "Carta de Sapezal". defmindo os
compromissos básicos das partes envolvidas e os pas,sos subse-
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qüentes a serem seguidos, com vistas à viabilização dessa impor·
tante e estratégica iniciativ-a.A expectativa generalizada é muito grande, ppis esse empreendimenlO está sendo visto como uma nova possibilidade de
reocupação- di região e de ampliação das suas possibilidades econõmicas, atualmente limitadas.
A título de exemplo, Sr. Presidente, calcula-se que, com a
abertura desse oovo canal de exportação de produtos agricolas
pelo Madeira-Amazonas, os custos de transporte até Ronerdan
possam ser reduzidos entre US$25 e US$35 por tonelada. o que

repxesenta aproximadamente 30%, aumentado, assim, as possibilidades de competição dos produtos agrícolas da regílo e, como
conseqü&lcia.. a lucratividade.
Entendo, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, que o Senado Federal. consciente da sua responsabilidade e seu papel iJ:::;titucional.,·tem. a obrigação de se envolver nessa iniciativA, sObrebldo
por se .tratar 4e uma iniciativa pioneira e inOVadora. atraVés da par-
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Conselho de Admin.istração da Associação Nacional de Jamais.
Inúmeras foram também suas atividadcs. na área social
Sr. Presidente, com o falecimento de José Costa, Minas Gerais pettleu uma presença incansável em todas as causas; o jcmalismo, uma das figuras mais proeminentes, e a comunicaçio, um
empresário que sempre este com os olhos volt.ados para Minas e
para o Brasil.
Os interesses de José Costa sempre estivemm dim:ionados
para a comunidade, para o aperfeiçoamento da vida pública e da
democracia. Por mais de 60 anos, soobe mais do que ninguém dar
espaço para a discussão dos problemas mineiros, ofeiecendo as p(ginlls de joma! para o debate das idéias.
- · ·
Fez do Diário do Comércio um instrumento de defesa da

economia mineira. Foi condescendente nos momentos em que era
benéfica a transigencia e inflexível quando a ocasiio o exigia:
Sua obra é exemplo de coragem, de empellho e de visão do
futuro, = o de competência e de personalidade elllp!<Cildedom.
ceria ontre·o setorprivado e o setor público. De maneira particular, E apesar de todas essas qualidades, em visto como um homem
os Senadores dos Estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso e
simples e extraordinário, cuja postura e conceito moral e &ico fiRondônia, pelo efeito direto que esse projeto provocará nos Esta- zemm dele merecedor do respeito e acb:niração dos mineiros.
do$ que- represeolam.
Deixa uma obra que bem retrata sua grandeza de cidadio e
Quero, p:ntanto, nesta oportunidade, conclamar meus'Pares de boniem criàiiVo, uma obra imorredoura. exemplo de seriedade.
desta Casa a se engaj&Iem nesse importante e111ptt'Ondimento: to- capacidade e empenho.
mando conhecimento, debalelldo, discutindo, criticando, propondo .
Como jornalista, sempre propugncu pelo ideal de que um
sugestões e dando o imprescindível apoio político para a sua viabi- gr.mde joma! não pode ater-se apenas aos fatos e sobte eles dar inlização.
-- formações. mas deve ser um veículo de reflex.io ~n:nanente sobre
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
a narureza da sociedade, sobre o momento histórico vivido e sobre
o funno que aguarda por todos.
Dura-nu o discurso do Sr. Jonas Pin/u!iro, o Sr.
Foi cõm essas características que assinalou de focma indel6Renam Ca/Miros, 2"' Secretário, deixa a cadeira da pre- vel os enipxeendimentos que realizou. Seu joma1 é Uma realidade
sidência, que é ocupada pelo Sr. Jos~ Samey, Pn:s_iderw.
vitoriosa; tomou-se um instrumento de infcmnaçlo ecooômica e

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex" a polavr.L
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Líder: Pro-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senado~s. no dia 27 de março, Minas Gerais perdeu uma das suas fígUias
mais representativas: o jornalista José Costa._
_
Nascido em Cantagalo, José Costa fiXoo-se em Belo Horizonte, em 1930, e aos 1O anos de idade, após o falecimento do pai,
assumiu praticamente a direçio de sua família. Ao chegar em Belo
Horizonte, empregou-se na empresa encarregada oa construção do
estádio do Atlético Mineiro. Foi sócio e diretor da Uniio dos Emptogadoo do Comércio de Belo Horizoote, entidade que ajldoo
transfonnar em sindicato, tendo sido membro de sua diretoria.
Com a evolução de suas atividades ~mp:esariaiS, ings:essru
na União do Varejistas de Minas Gerais, e. mais tarde, tOmou-se
membro da Associação Comercial de Minas onde também ocupou
cargos até os últimos días de sua vida.

Em 1932. fundoo o Boletim !nfonnadcc Comercial, de considedvel importância, divulgando informações I1:llllivas à chegada
e à saída de mercadorias de Belo Horizonle pelo ainda Leopoldina.
Fundou também um serviço de cadastro de informações para ocomércio e a indústria, naquele tempo de iniciativa pioneira. sendo
único no gênero e considerado por todos como o mais completo da

capital mineira.
-Seu grande sonho sempre foi fazer jornalismo,

~

que

sentia irresistíveL Na esteira dessa vocação, transformou o Infor-

mador em Diário do Comércio. Mais tarde fundou o Jcmal de
Casa, semanário .considenldo dos mais importantes veiculas da
imprensa mineira.
Fundpu o_·sindicato dos Proprietários de Jamais e Revistas
de Belo Horizonte e, em dezembro de 198_0, foi eleito membro do

empresarial indispensável aos homens de negócio do Estado, seja
pela qualidade da informação, seja pela competência t&:nica, seja

pela fidelidade e imparcialidade das análises.
MiDas Gerais petdeu um gr.mde cidadão e um paradigma de
proflssiooal. Pennanece. pccém. a obra, os nobres ideais- que sem!"" lhe pautaram a cooduta. O legado que deixa hoje é patrimôo.io
da família mineira. ·
Para n6s quC tivemos a opOrtunidade de cOrih-e:<::ê~lo e com
ele conviver, José Costa se tomou um referencial para Minas. Refenmcial de trabalho, de iniciativa, de austeridade; exemplo de honestidade ~soai e profiSsi.ónal.
No contexto do momento histórico que vive o Pais e a pt6pria humanidade, contexto caracterizado pela ruptum entte passado e presente em face da velocidade e da profundidade das transformações tecnológicas e sociais, José Costa _foi um1dealista e um
vencedor.
A vida e suas obms consttóem-se vagarosamente, com trabalho e constância. José Costa nos deixou esse exemplo. Certamente, seu filho Luiz Carlos Costa. din:tor do Diário do Com&cio
e Jornal de Casa, segue seus passos consolidando definitivamente
o ideal de seu pai.
Minhas condolências A família e mi.Dha homenagem a esse
grande mineiro e brasileiro, a esse militante indomável da J.iberda...

de de pensamento e de infotmllÇio, a homenagem ao joma!ista
José Costa, em nome de seus companheiros da ~nsa mineira
que, como eu. sempre ItlCOOhecemos seu talento, sua detemJ.inação
e sua vocação dciDOCiãtica.
Com essas palavms. Sr. Presidentey registro o falecimento
do grande Jornalista José Costa. Convivemos com ele dumnle
muitos anos. Aqui está o Deputado Tilden Santiago, jõinalista
como eu, que também teve a oportunidade de militar no jornalismo ao Wdo de José CoSta:.
-
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Era o que linha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa associa-se
às manifestações de pesar de V. Ex• pelo falecimento do jornalista
José Costa.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa. requerimeolD -que será lido pelo Sr. 1o Secretário em exercício. Senador Reoan Calbeiros.

É lido e ap-ovado o seguinte

Projetas de Lei da Cimara n"s 133, de 1991, e 34, de 1993, por
versarem sobre a mesma mat6ria.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peananecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Os projetas tramitaria em conjmto, na fOIDJa da delibera~
çio do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 2.

REQUERIMENTO N• 523, DE 1995

REQUERIMENTO N" 455, DE 1995

Senhor Presidente.
Requeiro, nos tennos do art. 118, ponl.grafo 2•, ln tine, do
Regimento Jntemo do Senado Fedem!, nova prorrogação do prazo
da Comissão de Constiwição, Justiça e Cidadania, por mais vinte
dias, a contar do dia 18 de abril p. vindooro, JlOlll apreciação dos
PLC ,;• 101, de 1993 (que "fiXa Dir<triles e Bases da Educaçio
Naciooal',e.PLC n•4S,de 199l,que tramitam em conjllllo.
• Salil das Sessões, 7 de abril de 1995. - Senador Irls Rezeu·
de, Presidente da Comissio de CoositituiÇão, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Séri. cumprida a detenninação do Plenário.
-· - Sobre a. mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício. Senador Renan Calheiros.

Votação, emblmoúnico, do Requerimento n• 455, de 1995,
do Senador Jos~ Agripino, solicitando, nos termos regimentais,
que, sobre o ProjeiO de Lei do Senado n• 36, de 1995, de autoria
do Senador Gilberto Minmda,que altera aredaçiodaalínea ''a'' do
§ Z' do art. 1• do Deaolo,lei o• 2.120, de 14 de maio de 1984,
além da comissão constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-Estrutuia.
Sobre a mesa. ~erimento Que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício. Senador Renan Calheiros.

É lido e aprovado o seguinte.
REQUERIMENTO N• 5:14, DE 1995
Senhor Presidente.
Requeiro, baseado no artigo 43, incisoU. do Regimento lntemo. licença para afastarpme dos trabalhos da Casa. no período de
13 a 20-4-95, pam tratar de assuntos particulares. quando estarei
me ausentando do País.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1995.- Senador Ney Susuna.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Fica concedida a licença solicilada.
.
Sobre a mesa. connmica.ção que Será lida pelo Sr. 1° secretário em exeroício, Senador Reoan Calheiros.

É lida a seguinte

Bms!Iia, 11 de abril de 1995
Senhor Presidente,
Pelo presente, e de acosdo com o artigo ·39 al!uea a do Regimento lntemo, comunico a V. Ex• que estarei me ausentando do
país no periodo de l3 a 20-4-95 com destino aos Estados Unidos
da Amérci.a do Norte.
Na oportunidade, reitero a V. Ex• mCus prc:testos de elevada
estima e distinta consideração.
Atenciosamente. Senador Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A C(>!l!lmic•çio lida
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Esgotado o tempe
destinado ao Espediente.
Presentes na Casa 66 Sis. S~s.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
REQUERIMENTO N• 450, DE 1995

Votação, em rumo único, do Requerimenlo D 0 4SO,de 1995,
do Senador Iris Rezende, solicitari.~ nos temtos do art.. 258 do
RegimentO ID.temo do Senado Federal. a tra_mitação con)lnta dos

É lido e &froV&do o seguinte
REQUERIMENTO N" 525, DE 1995
Senhor Presidente,
· Nos tetm<l6 ciO lut. 3Is; combiriado ca.n a al!uea c do art. 279
do Regjmeltto Intemo. requeiro adiamenro da votação do Rcquerimenton0455/95, a ftm de ser feita Da sessão de 18 de abril de 1995.
Sala das Sessões, 11-4-95, Jader Barbalho.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O Requerimento
455 seri. ineluido em Otdem do Dia da sessão ordinária do dia 18
do corrente.
-0 SR. PRESIDENTE (José Samey)-,Jtem3:
REQUERIMENTO N• 456, DE 1995
·
Votação, em blmo único, do Requerimento n• 456, de 1995,
do Senado< Hugo Napu!eão, solicitandO. nos termos regimentais,
que, sobre o Projeto de Lei do Senado n• 36, de 1995, de autoria
do Senador Gilberto Miranda.. que altera a rcdaçlo da alínea "a" do
§ 2• do art. 1• do Deaolo,lei o• 2.120, de 14 de maio de 1984,
além da comissão constante do despacho inicial de distn"buiçio,
seja ouvida. também. a de Constiblição,Justiça e Cidadania..
Sobre a r;u_~ requerimento _qtie será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercicio, S~ Renan CaJbeiros.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 526,. DE 1995
Senhor Presidente,

Nos termos do art. 315, combinado com a alínea c do art.
279 do Regimento Intemo .. requeiro adiam.emo da. votação do Requerimento n° 456/95, a fim de ser feita na sessio de 18 de abril de
1995.
Sala das Sessões, 11-4-95. Jader Barbalho.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Requerimento
seri. incluido em Ordem do Dia da sessão onlinária do dis 18 do
com:nte.
O SR. PR E Sir. ENTE (José Samey)- Item 4:
PROJETO DE L.EI DA CÂMARA N• 6, DE 1992
Discussão. em rumo único, do Projeto de Lei da Câmara no
6, de 1992 (n• 8.055/86, oa Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República. que autoriza a teVersão ao Muoicipio de São
Paulo do Potengi, Estado :lo Rio Gnmde do Norte, do terreno que
menciona.. tendo
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Parecer favorável, sob n°96, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadaola.
Ao projeto não foram oferecidas- einendas.
Em discussão.- (Pausa)
Não havendo quem poça a palavra, encerro a discussão.
EmvolaÇão.
Os Sci. Senadores que o aprovam queiram pemíanocer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 6, DE 1992
(N° 8.055J86, na Casa de origem)
(De ioicíativado Seobor Prosideote da República)
Autori:ra a reversão ao Município de São Paulo
do. Poleogl, Estado do Rio Graode do Norte, do l<r·
'reno que menciona.

O Congresso Nacional docreta:
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a promover areversão ao MuniCíPIO de São Paulo do Potengi, Estado elo Rio
Gru!do do Norte, do terreoo com a área da !.013.635,()()mo (um
milhão, treze mil e seiscentos e trinta e cinco· metros (Juãdrados),
que constin.li a propriedade denominada "Jurem.al", situado naquele MunicíPio, doado 'à Uni&o Federal através da Lei Municipal D0
7, do 25 do dezembro do 1954 e da Escrifura Pública do Doação,
do 26 do oumbro do 1955, ratificada em 13 de julho do 1981, reglstmda sob o n• 1.468, às !Is. 126v a 127, do Livro n• 3-C, do
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo do Potengi- RN, em 26 do oumbro do 1955.
Art. 2° O Município de São Paulo do Potengi:.. RN, obrigase a indenizar a União Federal, pelas benfeitorias por CSta.-erlgidas
no temmo a que se refere o artigo a.nteriOl'.
Art. 3° Esta lei entta em vigor na data de sua fllblicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESID-ENTE (José Samey) -Item 5:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 84, DE 1992
Disalssão. eril tümO único, do Projeto de Lei da Câmara no
84,do 1992 (n• 4.439/89, na Casa do origem), que altera o§ 2°do
art. 213 daLein°6.015, do31 do dezembro de 1973, tendo
Parecer, sobn•102. do 1995,da ComisSão
- do Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto com emenda de redação que apresenta.
Ao projeto não fomm oferecidas emendas~ nos tennos do
art. 235, II d, do Regimento lnlemo.
Em discussão o projeto e a emenda de redação em turno
llnico. (Paosa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto sem prej.Iízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanc:.Cc:r sentados. (Pausa)
Aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 84, DE 1992
(N° 4A39189, ua Casa de origem)
Altera o f 1/' do art. 213 da Lei n• 6.015, de 31
de dezembro de 1973.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° o § 2° do art. 213 da Lei n• 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a ter a seguime redação:
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"An.213 .•...•••• -····-····-----··--···--·---···

§ 2° Se da retificação resultar alteração da descricLi área do ini6vel, serãõ Citados, para
se manifestar sobre o requerimento em 10 (dez) dias, to-

ção das divisas ou

dos os confrontantes e o aliena..m:e ou seus sucessores.
dispensada a citação destes últimos se a data da tianscrição ou da matricula remontar a mais de 20 (vinte) anos."
Art. 2° Esta leí eut.rn em vigor-na data de sua p.~blicação.
Art. 3° Revo8ani-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobmeterei a emenda à docíaão do Plenário.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram 'Oel'Dla.Decer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projelo irá à Comissão Din:tora para a redação fmal.

É a seguinte a emenda aprovada:
EMENDA N" I - CCJ
Dê-se ao art. I o do projeto a redação abaixo:
0
"Art.l--............................
~-··--·--··-----------·
----

§ ZO Se da reii1icação -resuhar aheração da descrição das divisas ou da área do imóvel, setão citados, pam se manifestar sobre
o requerimento em 10 (dez} dias, todos os confrontantes e o alienante ou seus suoessores, dispensada a citação destes últimos se a dala
da transcrição oo da matrlcula remontar a mais do 20 (vinte) aoos."
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Irem 6:
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N• 101, DE 1992

-·

.

.

Discussão, em tumo úniCo, do Projeto de Lei da Câmara n°
101, do 1992 (n• 894191, na Casa de origem), que acrescenta alinea ao incisO U do art. 275 do Código de Processo Civil, tendo
Parecer favorável, sob D0 98, de 1995, da Comissão
- do Coustitulção, Justiça e Cidadania.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavm, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram petm.anecer sen·
tados. (Pausa)
Aprovada.
Ama léria vai àsançãopmsidenciaL

É o ~eguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 101, DE 1992
(N" 894191, na casa do origem)

Acrescenta alínea ao inciso II do art. Z75 do
C6dlgo de Prooesso ClvB.

O Congresso nacional decreta:
Art. I • O iDCiso ll do art. 275 do Código do I'It=sso Civil,
aprovado pela Lei n° 5.869, de 11 de janeiro dC 1973. passa a vigomr acrescido da seguinte alínea o:
''Art. 275- ·--·-··----··---··-··-·-·-··------1____________________ _
··-·'·----~·-"'""'

n- ---------------------------------·-·-.
n) que versem sobre a revogação de doo.çio, fim.
dada na ingratidão do donatário.''

A.rt. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 7:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 110, DE 1994

de Lei da Câmara D 0
110. de 1994 (n• 1339/91. na Casa de origem), que concede adicional de periculosidade aos carteiros. alterando o art. 193 da ConDiscussio, em turno ánico, do Projeto

solidaçlo das Leis do Tmbalho, tendo
Pareeer favatáveL sob n• 260, de 1994, da Comissão
-de Aamntos Sociais.
Easa IIUI!6ria constou da Ordem do Dia, na sessão otdináiía
de ontem. quandn teve sua discussão adiada pua hoje.
Em discussão o projeto. (Pausa)
O SR. EDISON LOBÃO -Sr. Ptesidentc. peço a palavra
pata discutir a mat«iL
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex" a palavra.
O SR. EDISON LOBÃO_ (PFL-MA. Pam discutir. Sem
revid!) do "!"dor-)- Sr, Presidente, peço o adiamento da discussão desse projeto.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- P""' a V. Ex• que
formalize o seu pedido. (Pausa)
Sobre a mesa. :requerimento que será lido pelo sr. 1o SecretArio. em exercfcio, Senador Renan Calheiros.

É lido c aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 527, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, alinca c, do Rcgimenli> Interno, requeiro adiamento da discussió do Projeto de Lei da Cimara n•
1 UY94, afunde ser feita na sessão de 11-5-95.
Saladas Sessões, li de abril de 1995.-EdbonL<>bão.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requcri.tne.lll:o. a matéria serA incluida na Ordem do Dia cm data estabelecida pelo PletWio.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 8
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 60, DE 1993

Discussão, em tumo lÍilico, do Projeto de Decreto Legislativo n• 60, de 1993 (n• 180/92, na Cimara dos Deputados), que
aprova o texto do ACOido Latino-Americano de Co-Produção Ci. nematogrifu:a, assinado em Cuacas, cm 11 de novembro de 1989,
pelo Brasil c pelas Repúblicas Dominicana, Argentina, Colômbia,
Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá, Venezuela, Pem c Estados
Unidos do M6xico, tendo
'

Parecer favodvel. sob n° 116, de 1995, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defeaa Nacional
Emdiscussio. (Pausa)
Nio havendo quem~ a palavm, eDCem) a discussão.
Em votação.

Os Srs.. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
I ~
_
.
Aprovado.
A matéria vai à ComiSsão Oiro- pua redaçio fmal
O SR. PRESIDENTE' (José Samey)- Item 9
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N•t6, DE 1994

Dis<:ussio, em tumo tlnico, do Projeto de Decroto Legislalivo n• !6, de 1994 (n• 34f/93, na Cimara dos Deputados), que
aprova o texto do ACOido sobre Cooperação Tudstica celelmldo
emre o Govemo da Rcp:iblica Federativa do Brasil e o Govemo da
Rcpúbliea do Chile, assinado em Santiago, em 26 de março de
1993, tendo
ParocerfavatáveL sobn•!!7,de 1995, daComiss!o
-de Rdações Exteriores e Deresa NacionaL
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Em discussão.(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen·
tados. (Pausa)
~
Aprovado.
O projeto Vai à Comissão Diretora para redaçio fmal.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 10
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 90, DE 1994

Discussão. em tumo único. do Projeto de Decreto Legislativo n• 90, de 1994 (n• 343/93, na Cimara dos Deputados). que

aprova o texto do Acordo sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em
Santiago, cm :[6 de olarço de 1993. tendo
Parecer favorável. sob D0 119, de 1995. da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
Em discussio-o prójeto.-(Paus.a)
f:'lão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Emvotaçio.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados.(Pausa)
~
Aprovado.
O projeto vai A Comissão Direlora para rcdação fuial.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 11:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 92, DE 1994

Discus-são, em turno único, do Projeto de oecrCto Legislativo n• 92. de 1994 (n• 358/93, na Cimara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação para a Prevenção rlo
Uso Indevido e Combate ao Tráfico IlíCito de Entorpecentes e
SubstAncias Psicotrópicas, celebrado entre o Goyemo da República Federativa do Brasil e o Govemo da Repúbli~ Argentina, em
Buenos Aires, em 26 de maio de 1993. tendo
Parecer favoráveL sob n° 120, de 1995, dã ComisSão
de Relações Exteriores e Defesa NadooaL
Em diswssão o projeto. (Pausa)
Nio havendo quem peça a palavra, encetro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão DiretOiã para redação final.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 12:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 94, DE 1994

Discussão. em mmo único. do ProjetO de Decreto Legislativo n• 94, de 1994 (n• 409/94, na Câmara dos Deputados), que
aJr(JVa o texto do Acado, por troca de Notas ReversaiS. estabelecendo a lotaçlo de funcioriários consulares brasileiros em Consu-

lados da Argentina e de funcionários coosulares argentinos em
Consulados do Brasil. celebrado entre o Goverilo da República Federativa do Brasil e o Govemo da República Argentina, cm Boenos Aixcs. em26 de maio de 1993, tendo
ParecerfavatávcL sob n°12l,de 1995, da Comissão
-de Relações Exteriores e Deresa NacionaL
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa)
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O Projeto vai à Comissão Diretora para redação ftp.al.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)-ltem 13: PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 96, DE 1994
Discussão. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n° 96, de 1994 (n° 426/94, na Câmara dos Deputados), que
apuva o texto do Protocolo de Reforma da Carta da Organização
doe Estados Americanos (Protocolo de Washington), rliD13do em
Wa!hingiOD, em dezembro de 1992. por ocasiio do XVI Periodo
ExtraordinArio de Sessões da Assembléia da OEA, tendo
Parecer favorável, sob n° 122, de 1995, da Comissão
-de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
Em disrussão o projeto. (Pausa)

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O§ 2" do art. 213 da Lei n'6.0!5, de 31 de dezem-

b:ro de 1973, passa a viSorar com a seguinte redaçOO:
''Art. 213. ······-·:-··-··.:.--·---~·-··---··--··-§ 2" Se da retillcaçiio resultar alteraçiio da descri·
ção das divisas ou _çia á.tea do imóvel, serão citados, para.
se manifestar sobre o requerimento em dez dias, todos
os confrontantes e o alienante oo seus sucessores, dispensada a citação destes últilllOS se a data da lranscriçio
ou da matricula remontar a mais de vinte anos."
Art. 2C> Esta lei entra em Vigor na data de sua publicaçio.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N" 190, DE 1995
(Da Comissão Diret001)

Nio havendo quem peça a palavra, enceno a c!iscussão.
·Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

_ RedaçãO final_ do Projeto de Decreto Legislativo o 0 16, de 1994 (oe> 341, de 1993, na Câmara dos
Deputados.)

ladoo; (Pausá)

A Comissão Diretora apresenta a redaçi.o fmal do Projeto

Aprovado.

O projeto vai à Comissão Diretora para redação fmai.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Sarney)- Item 14:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 97, DE 1994

Discussão. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo D0 97, de 1994 (n° 430/94, na Câmara dos Deputados), que
apova o texto do Aconlo de Cooperação Turística. celebrado en,tre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Replbüca da Costa Rica, em Brasília, em 31 de maio de 1993,

-
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de Decreto Legislativo n' 16, de 1994(ii'341, de IW3. na Câmara
dos Oepu_tad~;>s), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação
Turisti6a-celebradO entre 0- Gov_emo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Chile, em Santiago. em 26 de
março de 1993.
Sala de Reuniões da Comissão, 11 de abril de 1995.- José
Saroey, Presidente - Antônio Carlos Valadan:s, Relator - Renan Ca!helros- José E ~uardo Dutra.
ANEXO AO • ARECER N" 190, DE 1995

-de Relações Exteriores c Defesa NacionaL

Rediçãl> final do Projeto de Decreto 'LegblatJ.
v o n° 16, de 1994 (n° 341, de 1993, na· Câmara dos

Em discussão o projeto. (Pausa)

Deputados~

Parecer favorável, sob D0 123, de 1995, da Comissão

Nio havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em volaÇiio.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~
ladoo. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para redaçio final.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada a
cmstante da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecetes da Comissão Diretma qUe, nos ter~
moc do art. 320 do Regimento lotemo, se não houver objeção do
Plenhio, serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercicio, SCnador

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu. Presi-

denle do SeDado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regi-

mento Interno promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995
Aprova o tex:to do Acordo sobre Cooperação
Turística celebrado entre o Governo da Rep6blk:a
_Federativa do Brasil e o Governo da RcpúbU<a do
CbDe, em Santiago, em 26 de mãrço de 1993.

matma

Renon Calbeiros.
São lidos os seguintes:

O Congiesso Naciooal decreta:
Art. I" É aprovado o texto do Acordo sobreCoopemçio Tu·
ristica, celebn\do entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repdblica do O.ilc, cm Santiago, 26 de março

de 1993.

PARECER N" 189, DE.199S
(Da Comissão Direton)
Redação ftnal do Projeto de Lei da Câmara n°
84, de 1992 (n° 4.439189, na Casa de origem).

Parágrafo úniCo. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaísquer atos que possam implicar modificaçio do referido Acordo, bem como quaisquer ajtstes complementares que,
nos termos do art. 49, I. da Constituição Federal, acarretem encar-

A Comissão Diretora apri:senta a redaçio fma! do !'rQjeto gos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2e> Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
de Lei da Cimam n• 84, de 1992 (n' 4.439/89, na Casa de origem),
nova redaçio ao§ 2" do art. 213 da Lei n• 6.015, de 31 de sua publicação.
PARECER N' 191, DE 1995
dezombrodel973.
(Da Comissão Direttta)
SaladeReuniõesdaComissiio, 11 de abril de 1995.-José
's.iucy, Pn:sideote- ADtôoio Carlos ValadarU, Relator- Re- ·
Redaçiio final do Projeto de Decreto LeglslatJ.
ua Calhclros- José Eduardo Dutra.
vo o 0 90, de 1994 (oe> 343, de 1993, na Câmara dos
ANEXO AO PARECER N' 189, DE 1995
Deputados~

"'"di

Redaçio 6oal do Projeto de Lei da Câmara n•

.84, de 1992 (n' 4A39189, na Casa de origem), que dá
d:ova redação ao § Z0 do art. 213 da Lei
31 de dezembro de 1973.

0°

6.015, de

A Comissão Direttta ll!'l"senta a redaçio fmal do Projeto
de Decreto Legislativo n"90. de 1994 (n' 343, de 1993. na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sObre o Exercício
de AtiVidades Remuneradas p:»: parte de Dependentes do Pessoal

-------------~~~~-----------
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DiplomáticO;- Consular, Administrativo e Técnico, CClebra(io entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Govemo daRe-

pública do Cbile, em Santiago, em 26 de mArço de 1993.
Sala de Reuniões da Comissão, 11 de abril de 1995. -José
Sarney, Presidente- Antônio Carlos Valadares, Relator- Re-nan Calheiros- José Eduardo Outra.
ANEXO AO l' ARECER N" 191. DE 1995

Redaçio rmal do Projeto de Decreto Legislativo o0 90, de 1994 (n° 343, de 1993, na Câmara dos
Deputados~

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
• Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995 .

.

Aprova o tn.to do Acordo sobre o Exercício

de Ativldades Remuneradas por parte de Depeod·
entes do Pessoal Diplomático, Consular, AdminiS<o
trativo e Técnico, celebrado entl'e o Governo da
República Fedel"S.tiva do Brasil e o Governo daRe-pública do Chile, em Santiago, em 26 de marÇo de
1993.
O Con&t:CSso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do ACOido sobre o EXercício de
AtiVidades Remuneradas por parte de Dependentes do Pessoal Diplomático, Coosular. Administrativo e Técnico~ celebrado enlre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Repdblica do Cbile, em Santiago, em 26 de março de 1993.
Parágrafo único. Sio sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do :referido Acordo, bem como quaisquer ajlstes complementares que. noS
tetmos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos
ou compromissos gravosos aos pa.trimôni.o nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
·
Art. 3° Revogam- se as disposições em contrário.
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DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995

Aprova o tedo do Acordo sobre COoperação
para a Preveação do Uso Indevido e Combate •ao
Tráfloo llídlo de Entorpecentes e Substâncias PWoolrópicas, .,.lebrado entre o Governo ·da Rep6blk:a
Federativa do Brasil e o Governo da Rep6bti.ca Ar$en~oa, ~~__!lueno_s Aires, em 26 de maio de 1993.~
O Con~so Nacional decreta:
, ,
Art. 1• E aprovado o texto do Acordo sobre Coopemção
para a Prevenção do Uso Indevido e Combate ao Tráfico Dlcito de
Entotpecentes e Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil c o Governo da Repdblica Argentina, em Buenos Aires, em 26 de maio de 1993.
Parágrafo único. Sio sujeitos à apreeiação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem modiftcação do referido
Acordo, bem como. quaisquer aj.J.st.es complementares que. nos
termos do art. 49, I. da Constibliçlo l'cdeml, acarretem ellCOIJ!OS
ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art.
Este decreto legislativo· entra. em vigor .õa data de
sua publicação.
Àrt. 3° Revogam-se a5 disposições em oontrário. ·

zo

PARECERN"193,DE 1995
(Da Comissão Diretora)
.

R~

',·,

final do ProjetD de Decreto Leglslàll·

vo n° 94, de 1994 (n° 409, de 1994, na Câmara dos
Deputados.

A. Comissão IliilitOOi. apresenta a redação fmal do Projeto
de Decreto Legislativo n• 94, de 1994 (n• 409, de 1994, na CAmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo, por troca de Notas
Reversais, estabelecendo a lotação de funcionários consulares brasileiros em Consulados da Argentina e de funciooúios consulares
argentinos em Consulados do Brasil, celebrado entre o Govem.o da
Repiblica Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em Buenos Aíres, em 26 de maio de 1993.
Sala de Reuniões da Comissão, em 11 de abril de 1995.José Sarney, Presidente - Antonio Cários Valadan::s, Relator -- Rcnan Calheiros- José Eduardo Dutra.
·

l'ARECER N°192, DE 1995
(Da COmissão Diretora)

Redação rmal do ProjeiD de Decreto Legislativo o 0 92, de 1994 (N° 358, de 1993, na Câmara dos
Deputados~

A Comissão Diretora apresenta a redaçio final do Projeto
de Decreto Legislativo n° 92, de 1994 (n° 35&, de 1993, na Cl-

mara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo. sobre Cooperação para a Prevenção do Uso Indevido e Combate ao Ttáfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Piscotrópicas, celebrado entre o Govemo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 26 de
maio de 1993.
Sala de Reuniões da Comissão, 11 de abril de 1995.- José
Samey, Presidente - Antônio Carlos V Olãdaies, RelatOr - R
nan CalbeiMs- José Eduardo Dutra.

e..

ANEXO AO l'ARECER N" 192, DE 1995

Redação liDai do Projeto de Decreto Leglsaltlvo n° 92, de 1994 (N° 358, de 1993, na Câmara dos
Deputados~

FaçO saber que o Congresso Nacional aprovoo, e eu, , Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

ANEXO AO l'ARECER N" 193, DE 1995
R~

.

final do Projeto de Decreto Legblatk ·
vo n° 94, de 1994 (d' 409, c 1994, oa Câmana dos Deputados~

FaÇo saber que o Congresso Naciooal aprovou, e eu, Presideote do Senado l'ederal, nos tetmos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995

Aprova o texto do Acordo, por troca de Notas
Reversais, estabelecendo a lotação de funcionários
consulares brasileiros em Consulados da Argentbta ~
de funcionários consulares argentinos em ConsuJa..
dos do Brasil, celebrado entre o Governo da Repúbl~
ca Federativa do Brad e o Governo da República
Argentina, em Buenos Aires, em 26 de maio de 1993.
O Con~so Nacional decreta::
Art. t• E aprovado o texto do Acordo, por troca de NoW
Reversais, estabelocendo a lotação de funcionórios consulares ln·
sile:iros em Consulados da Argentina e de funcionários consubua
argentinos em Consulados do Brasil, celebrado entre o Govemo da
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Repíblica Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina. em Buenos Aires, em 26 de maio de 1993.
Parágrafo único. Sio sujeitos à aprovaçiO do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem mvisio do referido Acordo, assim como quaisquer ajUstes cõi:itplementares que, nos tennos
do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou com-

promissos gravosos ao património oacional.
Art. 2° Este
sua publicação.

~to

Legislativo entra em vigor na data de

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER N°194, DE 1995
(Da Comissão Diretora)

Redação final do Projeto de Decreto Legblotl·
vo n° 96, de 1994 (n° 426, de 1994, na Câmara dos
Deputados~

·A Comissão Dm:tom apreseola a redaçio fmal do Projeto
de D<ltteiÓ Legislativo n• 96. de 1994 (n• 426, de 1994. na Cimanl
dos Deputados), que aprova o texro do Prctocolo de Reforma da
Carta da Organização dos Estados Americanos (Protocolo de Wasbingron). fumado em Washington. ein dezembro de 1992. por i>caSíão
do XVI Perlodo Exti:IOrdinãrlo de Sessões da Assemb~ia da OEA. ~
Sala de Reuniões da Comissão, II de abril de 1995. - José

Sarney, Presidente- Antônio Carlos Valadara, Relator- Renan C~heiros- José Eduardo Outro.
ANEXO AO PARECER N" 194. DE 1995

Redação fmal do Projeto de Decreto LeJlslotl·
vo n° 96, de 1994 (n° 426, de 1994, na Câmara dos
Deputados~

Faço saber que o Congtesso Nacional aprovou, e eu, , Presidente do Senado Federal. nos termos do art. 48, item 28. do Regimento Interno. proululgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995
AproVa o ~,.;to do ITotocolo de Reforma da
Carta da Organização dos Estados Americanos (Protocolo de Washington), f"trmado em Washington, em
dezembro de 1992, por ocasião do XVI Período E:t..
traordinário de Sessões da Assembléia da OEA.
O Conp-esso Nacional decreta:
Art. 1o É aprovado o texto do Protocolo de Reforma da Car~
ta da Organização dos Extados Americanos (Prorooolo de Washington), fmnado em Washington. em deumbrode 1992. por ocas&
do XYI Penedo E'.xti:IOrdinãrlo de Sessões da Assemblóia da OEA.
Parágrafo único. São sujeitos à apteciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Protocolo. bem como quaisquer ates que. nos termos do art. 49,
I, da ConstituiÇão Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao pa.trimâ:rio nacional.
· Art. 2° Este Decreto Legislativo entm em vigor na data de
sua publicação.

PARECERN°195,DE 1995
(Da Comissão Diretora)

Redoção fmol do Projeto de Decreto Legislo!~
vo n° rn' de 1994 (0° 430, de 1994, na Cimara dos
Deputados).
A Comissão Direi""' apreseola a redaçio fmal do Projeto
de Docnoro Legíslalivo n• 97, de 1994 (n" 430, de 1994, na Cimanl
dos Deputados). que aprova o texto do Acordo de Coopenlção
:ruristica, celebrado entre o Governo da República Federativa do
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Brasil e o Govemo da República _da Costa Rica. em Brnsília, em
31 de main de 1993.
Sala de Reuniões da Comissão, II de abril de 1995.- José
Samcy Presidente- Antonio Carlos Valadare!l Relator- Renan
Colhdros- José Eduordo Outro.

ANEXO AO PARECER N•I95, DE 1995

Redação final do Projeto de Decreto Legislo!~
vo -.fl !11, de 1994 (n11 430, de 1~ na Câmara dos
Deputados~

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal, nos teJ:mOS do art. 48, item 28, do Regimenlo Interno, promulgo -o seguinte

DECREfOLEGISLATIVO N" ,DE 1995
Aprova o tato do Acordo de Cooperação Tu-

nstica, celebrado entre o Governo da República Federativa do BrasD e o Governo da República da Costa Rica, em Bi-asíUa, em 31 de maio de 1993.
O Conpso Nacional decteoa:
Art. 1° E aprovado o texto do_ Acordo de Cooperação Turística, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Costa Rica. em Brasllia, em 31 de
maio de 1993.
Parágrafo único. São sujeitOs à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referi~
do Acordo, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, L
da ConstituiçiO Federal. acanetem encargos ou compromissos
gm.vosos ao patrimônio nacional.
·
Art. 2° Este Decreto Legislar:ivo entra em vigOT na data de
sua publicação.

PARECER N°196, DE 1995
(Da Comissão Dm:ta:a)

RedoçãO fmol do Projeto de Decreto Legislai~
vo n° 60, de 1993 (D 0 180, de 1992, na Câmara dos
Deputados).
A Comissão Dm:tora apresenta a redação fmal do Projeto
de Decrero Legislativo n• 60. de 1993 (n• 180, de 1992, na Cimanl
dos_ !)eputados), que aprova o texto do Acordo Latino-Americano
de Co-Produção Cinematográfica, assinado em Caracas, em 11 de
novembro de 1989, pela ReWblica Federativa do Brasil e pelas
Repúblicas Dominicana, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador,
Ni=igua. Panamá. Vene2llela. Peru e Estados Unidoo do México.
Sala de Reuniões da Comissão, 11 de abril de 1995.- José
Samey, P=idente - Antônio Carlos Valadan:s. Relator - Renan Calheiros- José Eduardo Outra.
ANEXO AO PARECER N" 196, DE 1995

Redação rmal do Projeto de Decreto Legislai~
vo D0 60, de 1993 (a0 180, de 1992, na Câmara dos
Deputados).
~
~
~
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, c eu,
Presidente do Senado Federal, nos teJ:mos do art.. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1995
Aprova o tato do Acordo Latino.Americano
de Co-produção Cinematrográfica, assinado em Caracas, em 11 de oovem.bro de 1989, pela República
Federativa do Brasil e pelas Repúbticas Dominicana,
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O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a n:esa. re-

O Congresso Naciooal decreta:

querimento que será lido pelo Sr. Secretário em exercício. Senador
Renan Calheiros.

Art. 1° É aprovado o texto do Acordo Latino-Americano de
Co-Produção Cinematográfica, assínado em Caracas, em 11 de no--

vembro de 1989, pela Repdblica Federativa do Brasil e pelas Repúblicas Dominica.ria.-Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua, Panamá.. Veneruela. Peru e Estados Unidos do Mhico.
Parágrafo único. São sujeitos à apioVãÇãO-do Congresso
Nacional quaisquer atas que possam:-rtlsultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajlstes complementares que. nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acam:~<m encargos
ou compromissos gravosos ao património nacioilaL
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de

É lido e aprovado o seguihte
REQUERIMENTO N' 530, DE 1995

Nos termos do art..321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo 0° 16, de 1994 (n"
341/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre CooperaçãoTtiíistica celebrado o Gpvemo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Santiago,em26denuuçodel993.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1995.- José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requeri-

sua publicação.
~
·o SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os pareceredidos
vão à publicação.
· Soóre a mesa, requerimento que seti lido pelo Sr. 1o Secre-

tário em exercício,. Senador Renan Calbeiros.

mento, passa-se à imediata apreciação do parecer.
Em discussão. (Pausa.)
N.llo havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen-

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 528, DE 1995
Nos iermos do art. 321 do Regimento Intemo, requeiro dispeDSa do publicação, pam imediata discussão e votaçãO, da redação fmal do Projeto do Lei da Câmam n' 84, de 1992 (n' 4.439/89,
na Câmara dos Deputados), que dá nova redaçio ao§ 2" do~ art.
213 da Lei n'6.015,de 31 de dezembro de 1973.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1995.- José Sarney- ValmlrCampdo.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requeri-

mento, passa-se à imediata apreciação do parecer.
Em discussão. (Pausa)
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Aprovado.
O projeto vai ã promulgação.

Argentina, Colômbia, Cuba, Equador, Nicarágua,
PIIDIUDÓ, Venezuda, Peru e Estados Unidos do México.

~

tados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promuigação.
O SR. ~PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa. re-

querimento que será. lido pelo Sr. 1o SeCretário em exercício,: Senador Renan Calheiros.

É lido e aprovado seguinte
REQUERIMENTO N' 531, DE 1995

Não havendo quem peça a palavra, encerro discussão.
Em vota.çao.
Os Srs. Se~ que o aprovam queiram pennanecer sen-

Nos termos do art. 321 do Regimento lnter:D.o, Tequeiro dis·
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redaçio fmal do Projeto de Decreto Legislativo n' 90, de 1994 (n'

tados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa. re-

343/93, na Câmam dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por parte de De-

querimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário em cxerclC:io, Senador Renan Calheiros.

É lido e aprovado seguinte
REQUERIMENTO N' 52?, DE 1995

Nos termos do art.321 do Regimento Interno, roqUeiro dispensa de publicação, para imediata discusSão e votação, da redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n' 60, de 1993 (n'
18CI'92,na Ciimam dos Deputados), que aprova o texto do AC<Xdo

Latino-Americano de Co-Produção Cinematográfica, assinado em
Camcas. em 11 de novembro de 1989, pela República Federaliva
do Btasil e pelas Repúblicas Domloieana, Argelllina. Colômbia,
Cuba, Equador, Nicarágua, Panamã, Venezuela, Peru e. Estados
Unidos do M~xico.
Sala das Sessões 11 de abril de 1995. - José Roberto Ar·

ruda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Aprovado o requeri-

mento. passa-se à imediata apreciação do parecer.
Em discussão. (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, encerro discussão.

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa)

pendentes de Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e
Técnico, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Chile, em Santiaso, em 26 de
nuuço de 1993.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1995. - José Roberto Ar·
roda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requeri-

mento, passa·se à imediata apreciação do parecer.
Em disrussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennaneccr sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
_____ O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, re-

querimento que serâ lido pelo Sr. 1° Secretário em exerclcio, Senador Renan Calheiros.
É lido e aprovado o_seguintt.:
REQUERIMENTO N' 532, DE 1995

Nos tem1os do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação fmal do Projeto de ~to Legislativo n° 92. de 1994 (0°
358/93, na Ciimam dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
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sobre Cooperação para a Prevenção do uso Indevido c Combate ao
Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Subslâncias PsicotrópiCas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina.-cril Buenos Aires. em 26 de maio
de 1993.
.•
Sala das Sessões, 11 de abril de 1995.- José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requerimento. passa-se à imediata apreciação do parecer.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
·o projeto vai à promulgação.
. O SR,. PRESIDENTE (José Sarney) - Comunico que v
quorum da Casa é de 66_ Srs. Senadores.

Sobre a mesa, requerim.enlO que será lido pelo Sr. 1o Seae-tário em exercício, Senador Renan CaJheiro&.
É lido e aprovado seguinte
REQUERIMENTO N• 533, DE 1995
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação fmal do Projeto de -~reto_ Legislativo n° 94y de 1994 (n°
409/94, na Cãmai:a dos Deputados), que aprova o texto do Acordo.
por troca de Notas Reversais, estabelecendo a lotação de funcioná.rios consulares brasileiros em Consulados da AIEenlina e de fi.mcionários consulares argentinos em Consulados do Brasil, celebrado entre o Governo da Repíblica Federativa do Bmsil e o Governo da
República ArgentiDa, em Buenos Ailes, em 2é de maio de 1993.
Sala das Sessões, 11 de abril de 1995.- José Roberto Ar-

ruda.
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Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
. O projeto vai à promulgação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exen::ício, Senador Renan Calheiros.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 535, DE 1995

_Senhor President.e,
NOs tennos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação. pan1 imediata discussão e votação, redação
flnal do Projeto de llecrdo Legislativo n• 97, de 1994 (n' 430/94, ·
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Turistica, celebrado entn: o Govemo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Costa Rica,em Brasília, em 31 de maio de 1993.
··
Sala das Sessões, 11 de abril de 1995.- José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação do parecer.
EIJl discussio. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro discussão.

Em votação.
Os Srs. Seoadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Q projeto vai à promulgação.
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa, requerimento que será. lido pelo Sr. 1° Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO W 536, DE 1995

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requerimento. passa-se à imediata apreciação do parecer.

Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro discussão.
Em votação.
·
- - ·- ·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai l promulgação.
Sobre a mesa., requerimento que será lido pelo Sr. Primeiro
Secretário em exerCício, Senador Renan Ca.lheiros.

Senbor Ptosidente,
Nos termos regimentais, requeiro que não sija realizada
sessão do Senado no dia 13 de abril de 1995, havendo expediente
em sua Secretaria até às 12 horas. - Lucidlo Portella, Sala das
Sessões, 11 de abril de 1995.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o requeri·
mente, será cumprida a delibexação do Pleoário.
Çoncedo a palavra., na fonna regimental, ao nobre Senador

Humberto Lucena para uma. breve colDllDicação.
V. Ex• tem a palavra por S minutos.

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Palll uma
breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr-s
e Srs. Senadotes. faleceu na Paraiba, aos 70 anos de idade, após
REQUERIMENTO N" 534, DE 1995
longa e sofrida enfermidade, o ilustre conterrâneo Femando Paulo
Senhor Presidente,
Carrilho Milanez..
·Ex-Deputado Estadual. foi Líder do Govemo José Américo,
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, pata imediata discussão e votação, da ~ de 1951 a 1955, na Assembléia Legislativa da Palllíba, revelando,
ção fmal do Projeto_ de -~to_Legislativo nfJ 96, de 1994 (n° desde logo, grande habilidade como articulador político e excep426194, oa Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Proto- cional talento na condução dos debates parlamentares.
Posteriormente. elegeu-se Presidente da Assembléia,. tendo,
colo de Reforma da Carta da Organização dos Estados Americanos (Protocolo de Washington), firmado em Washington. em de- nessa condição, assumido interinamente o Governo do Estado.
No âmbito estadual, exen:eu as altas funções de Secretário
zembro de 1992, por ocasião· do XVI Perlodo ExtJ:aordinário de
do Interior e Justiça, Secmário de Segurança Pública, Secmário
Sessões da Assembléia da OEA.
da Indústria e Comércio, Secmário das Finanças e Secretário-CheSala das Sessões, 11 de abril de 1995.- Jooé Sarney.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o requeri- . fe da Casa Civil do Governador, destacando-se, sempre, na lhaneza de trato e pela probidade e competência.
mente, passa-se à imediata apreciação do parecer.
No âmbito federal, o ex-Deputado Fernando Milanez foi
Em discussão. (Pausa.)
Procurador-Geral e Presidente do então Instituto Ferroviário de
Não havendo quem peça a palavra, encerro discussão.

É lido e aprovado o seguinie
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<Íplbito do processo_ de unificaçãO da Previdência e do INPS. Mas
a função mais importante que desempenhou foi a de assessor do
ex.~ Ministro da Justiça do Governo_ João Goulart, chegando a assun:lir. interinamente, o Ministério durante o impedimento do seu titular Abelardo Jurema.
Fernando Milanez. pelo seQ modo de ser e de agir~ era uma
autêntica vocação política. Coo.ciliador por nanueza., orador fluente, Parlamentar combativo, executivo dinâmico, se não tivesse se
afastado das atividades políticas. por amargas decepções, certamente pelo grande valor com que os pam.ibanos lhe reconheciam.
acima dos partidos, teria sido eleito para a Câmara dos Deputados
ou, quem sabe, para o Senado FederaL
Sr. Presidente, sn e Srs. Senadotes, ao registrar o falecimento de ex-Deputado Femande Milanez. pr«IO-lhe, pela Parafba. a homenagem que ele bem muoce, em meu nome e dos Senadores Ronaldo Cunha Lima e Ney Suassuna, e, bem assim. tmnsmito a sua famHi.a. a sua viúva O. Maria de Lcurdes Pessoa Milanez, Íilh06 e demais familiares. o nosso profundo sentimento de
pesar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Há oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Senador Lddio Coelho. (Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto Requião.

(Pausa)
Por cessão, concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.

V. Ex' dispõe de 50 minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Parlamentares. volto a esta tribuna para tratar de um aSSlDlto sobre o
qual já conversei aqui:
Não acho bom para a Nação que ocorram fatOS: cOniO os- que
oconeram agora, em Pernambuco, com Sua Excelência o Presi~
dente da República. Já haviam ocorrido na cidade do RJo de Janei~
ro, no Ceará e agora acontecem em Pernambuco. E altamellle
constrangedor, negativ.o, improdutivo e- atrevo-me a dizer - impatriótico esse tipo de procedimento.
_
Sr. Presidente, vim de uma época em que se debatia nas
praças públicas, inclusive aqui em frente ao Congresso Naciooal
Foi ã -época das reforinas, da anistia, das eleições diretas, quando
se lutava por transfmmações necessárias. Mas lembro-me de que,
quando' o povo veio e cercou o Congrasso Nacional nas "DiretasJá", foi porque as tropas militares estavam cetCalldo o Congresso
' Nacional, praticamente impedindo que houvesse liberdade na votação. Agora. porém, Sr. Presidente, o t:lima. é da mais absoluta liberdade. Pode-se divergir de Presidente Femande Henrique Cardoso, mas há que se reconhecer o esforça de Sua Excel&lcia no
sentido de que haja um diálogo aberto entre seu Govemo e a sociedade. Sua Excelência. abrindo as port.as do Palácio, pede aos
1
seus Ministros que discutam com todà a sociedade.
O debate gira em tomo da reforma da Constituição? Sim.
Alguns entendem que é urgente, outros nio; uns tem uma posiçio
aqui, outros acolá. Isso é democracia.~ não me pam::e qUe esteja havendo qualquer tipo de pressão pam que o CongreSso vote
dessa ou daquela maneira. Existe, repit6, a mais- absoluta liberdade
e a mais absoluta independência. Os seus Ministros - da Justiça,
da Previdência - estãó percorrendo õ País, oferecendo-se para de~
bater as piOp:lstas apresentadas.
V amos seguir as decisões toiiladas no sentido de deblter.
votar, dar quorum. São necessários três quintos. Havia uma. tese
no sentido de apelar ao Presidente da República para que Sua Excelência dispensasse o quorum de três quintos. Justiça seja feita,
pois, democraticamente. Sua Excelência não aceitou a sugestão.
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Havia uma. ouu:a proposta no sentido de se retirar da Constitu_ição,

por três quintos, praticamente todas as matérias para que elas fossem regulamentadas por lei complementar, onde seria exigida

maioria absoluta. O Presidente também não concordou. Diante disso. parece-me Que estamos debatendo matéria que é impOrtante.
mas o debate deve ser democrático_. __
Apresentei uma. proposta, Sr. Presi,dente. da_qual falei pessoalmente a V. Ex•. Como membros de partidos políticos, temos
espaços gratuitos nas redes de rádio e de televisão. A esse tespeito,
esú. estabelecido que, até o fmal do ano, às quintas- reiras, oii partidos politicas têm uma hora nessa rede de comunicação. O meu
projeto estabelece que, até o flm de ano, essa hora seja d«<icada às
reformas da Constituição.
A Mesa da Câmara. a do Senado e a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral devem encoctrar uma forma de se esclarecer
a opinião p.Thlica a respeito dos pontos que vio ser reformados.
Porque, ai sim, o povo, e1n Casa, vai assistir, pela televisão. ao desenrolar do problema da Previdência; vai poder conhecer a proposta do Govemo,_ da Oposição, a do partido tal; em termos da reforma tributhia, vai saber qual é a proposta do Luis Roberto Ponte, qual ~ a proposta do Governo.- Dessa forma, o povo ficará esclarcciOO. Isso é democracia!
Todavia. Sr. Presidente, querer impedir que o Presidente
viaje pelos Estados, provocando tumulto e confusão onde quer que
Sua Excelência vá, quem ganha com isso? A CUT, na minha opinião, não ganb~ o PT. na minha opinião, não ganha: a Oposição,
na minha opiniio, nio ganha; o Governo. na minha opinião, não
ganha; as refonnas, na minha opinião. nio ganban:I; a sociedade,
na minha opinião; nio ga.Dha, e a democracia menos ainda- e olhe
que estamos vivendo um grande momento de detDOÇI'2cia e liberdade e temos que estar à alblra dele.
Defendo as reformas da Constiblição. Fui denutado, como
Líder do Governo Itamar. quando achava que o ano passado não
era mo de Revisio. porque era ano de eleição: eleição para Presidênte, para Governador, para a Câmara e para dois terços do Senado. Quando se jpseri.u na Çonstituição que, passados cinco anos,
ela deveria ser revista. não se disse que eram cinco anos e um dia.
A Constituiçio diz: "passados cinco anos", e eu dizia que irlamos
colocar fora uma oportunidade. Propunha que se instalasse a Revi·
são depois de empossado o novo Congresso. com novos Deputados e Senadores e com novo Presidente, com maioria: simples e
nio com deis tetços. Desgraçadamente, fui detrotado. E perdemos
aquela oportunidade não só porque era ano de eleição, mas tamb6m porque houve aquela dramática CPI do Orçamento, que mudou as manchetes dos jamais e fez com que algumas das grandes.
Lideranças do_ Congresso Naci0Da1. perdessem autoridade para

*

conduzir o processo.

Agora, serio necessários três quintos. Temos de buscá-los.
Não Sou da facção do Presidente Fernando Henrique - Sua Exce~
lência que me perdoe - e não acho que o seu Governo deva jogar
tudo oo nada em cima da reforma imediata da Constituição. Afirmo que a refonna é necessária, mas não é s6 a refon;na. Há algumas coisas que deixam o Governo numa posiçio enfraquecida.. Por
exemplo: o Governo diz que a primeira reforma é a da Previdência.. Não sei quem o orientou assim. mas não foi um bom conse~
Jheiro, porque a reforma da Previdência atingia praticamente todos
os pontos. certo oo errado. A venlade é que colocaram na cabeça
de todos os cidadãos que qualquer pessoa, até as de salário míni~
mo, seria atingida com a reforma da PrevidêDcia. O Governo dizia
que ela em absolutamente necessária. Agora já não é mais. Parece
que ficou para o ano que vem.
O Governo tei;n que selecionar as reformas. escolher as mais
justas e necessárias. O que o Govemo pretende com relação à re-
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forma tributária? Só conheço uma reforma: tributária, certa ou errada: é a do Deput.ado Luís Roberto Ponte, pela qual se reduzem os
tributos de 58 ou 60 pan 6. Boa ou má, é uma proposta revolucionária.. De resto, não sei o que é.
-

Sr. Presidente, estou aqui para dizer que a hora ainda é JX!Sitiva e favorável para o Presidente. Lamento profundamente que se
queira estabelecer uma frente contra Sua Excelência. Há tempo
para isso, Sr. Presidente, e tenho dito issO.

Não sei até onde os governadores aceitam as reformas, se

Votei em Fernando Henrique Can:loso, eu que,, na eleição

elas mexem nos governos dos Estados. Não sei até onde os ptefei- - passãda., votei no Lula, pocque tinha conílallça nele e oio tinha no
tos as aceitam, se elas mexem nas prefCiniias. Não sei até onde os CoUor. Votei- tranqüilo no Lula e nunca me arrependi. Na última
empresários as aceitam.-se elas os atingem, Na minha opinião pes- eleição, votei em Femando Henrique, porque acbo que Sua Excesoai. a reforma é uma só: é a que "inexe Com os tnõutos e muda o
lência está priparado, na- sua competência e capacidade, para ser
Estado.
Presidente.
Já disse mil vezes, e reJ)Ito, qlle telnOs que fazer um mapa:
Sua Excelência está vivendo as mesmas mudanças por que
do lado de cá. a soma dos tributos. sim; do lado de lá, aonde vai o passa a humanidade. Caiu o Muro de Berlim~- não há mais União
tributo. O que não pode acontecer é a educação estar no muoicí· Soviética, nem Leste Europeu; o comunismo "já era", e ai vêm as
pio. oa União, no Estado, em vários lugares,e ninguém serrespon· interrogações; para onde caminha o mundo? O Sr. Collor, quando
sáve(. Ninguém é responsável pela segurança; ninguém é rt:Spõil- Presidente, escreveu, o!o sei se copiando, se auxil.iado ou sponte
sável pela educação; ninguém é reSponsável pela saúde; ninguém é sua, seus artigos a respeito do liberalismo econômico. Ficou prorespoQs.ável _pelo menor. Porque existe uma multidão de ótgãos vado que esse é o debate. Também acho que se deve enxugar o Esmunicipaíi;" eStaduais e federais responsiveis pelos mesmos selo- tado, que o Estado tem que se libertar das amarras que o prendem.
res. Mas, de qualquer maneira. o Governo-deve l:uscar uma sobJção.
Acho, sim. que o Estado tem missões fundamentais, como saúde,
O Governo nio pode comprar inimigOs- por tudo que é can· educação e segurança; acho também que há setores enormes que
to. Lá pelas tantas, vem o Chefe da Casa Civil e diz ·que é um es- podçm ser entregues nas mãos dos particulares; mas não acho que
cândalo a Igreja não pagar imposto. Até pode ser, mas mais escân· uma soCiedade totalmente entregue ao liberalismo econômico condaJo burrice é se tocar num ãssunto -desses nesta hora. Não é isso_ siga Coodllzir 8.- sociedade ao bem-estar e A felicidade, A presença,
que está em debate. Querer. de repente, trazer a Igreja para a briga a ação, a fiscalização. a atuação do Estado continuam sendo neces~
e querer mexer em algo que a vida inteU:a foi assim; não me parece sárias. Mas ~tam.os a caminho ~que esta seja a oportunidade propícia.
Noutro dia. tive a honra de publicar um trabalho de Alberto
Sr. Presidente, com toda a sinceridade, acredito que o Go- Pasqualini. um bomem que tinha um pensamento, uma fJ.losofia,
vemo tem lados que merecem ser respeitados. Acbo engraçado, uma idéia. Dizia ele: a oportunidade é boje maiS-oportUna do que
mas a minha Vida inteira de parlamentar, por onde andei, sem.pre nunca. Porque estamos a caminho de como deve ser a nova ergaouvi acusarem o governo de culpado: se há inflação, se o Brasil nizaçãci,.estamos b.Iscando isso.
· -- vai mal, a culpa é do governo. Se aumenta o álcool, a gasolina. a
Mais do que natural que Fernandc, Henrique Cardoso esteja
energia elétrica.- o telefooe, a água, as tarifas públicas, como é que nio, como dizem alguns, sepultando o seu passado, mas, como dinão vai awnentar a inflação depois? Há oito meses que não tem zei:D. outros, debatendo e arualizando o seu pensamento. Todos teaumentado nada. A energia elétrica baixou, o gás baixou, a água mps que buscar o nosso caminho. Mas dai a querer colocar o Se·
está o mesmo preço, o telefone baixou - V. Ex's devem ter consta- nhor Fernando Henrique Cardoso no colo do ~ooservadorismo, eu
tado. Eu, pelo menos, tenho. Nas contas que pago no fmal do mês, sou contra..
esses valores até baixaram. Mas nunca ouvi alguém dizer que.
Nada me fez arrepender-me de ter votado em Fernando
agora que baixaram esses itens, eles provocaram uma queda no ín- Henrique Cardoso, de ter acrediw:lo em suas idéias e bandeiras.
dice geral do custo de vida.
'
,
Sua Excelência está debatendo, caminhando, buscando. Temos, no
O Govirno tem feito sua parte. O tal do Banco do Povo Pais. pessoas altamente competentes e pessoas altamente incompenão é a demagogia qu·e eStãO dizendo por aí: é uma idéia importan· tentes. Eu, Pedro Simon, sou uma pessoa altamente incompetente
te que o Senhor Fernando Henrique lançou. Não me passa pela ca- para o seu Governo. Eu. Pedro Simon, sou uma pessoa que, natubeça que se eslá fundando um Banco do Povo como uma nova ins· ralmente, se nio me cuido, daqui a pouco estou debatendo, discutiwição. com o nome de Banco do Povo, mas., sim, que se está fa- tindo, criticando, apontando os erros e os equívocos po:que s_oo
zendo a Caixa Econômica voltar às suas origens, de tal fOl'Illa que assim. Já fui Ministro. já fui Governador. Gosto _quando sou eu
o pobre coitado que a procura para empenhar uma aliança ou uma que aponto os meus próprios erros, os meus equívocos. Que me
pequena jóía também possa ter um empréstimO especial.
apontem as coisas em que acredito que estou enado, para que eu
Assim. jogo tudo no projeto do Presidente da República, possa mudar! Mas., lamenravelmente, nem sempre é assim.
que corresponde exatamente à expectativa do programa da fraterO Sr. Josaphat Marinho- Senador Pedro Simon, V. Ex•
nidade. O_ programa social do Governo, que tem a Primeira-o-ama me pennite um aparte?
como grande responsável, é um grande projeto. Mas volto a cha·
O SR. PEDRO SIMON- Pois não.
mar a atenção do Presidente da República: é um projeto que proO Sr. Josaphat Marinho - Mas é exatamente por essa auvoca grande ciumeira. porque nele nenhum ministro ap~. nin~- tocrítica que -v. &• é um bom. e não um mau governante.
guém é vedete. Digo isso porque, Ii<fGoverno do Sr. Itamar FranO SR. PEDRO SIMON- Muito obrigado pelo carinho de

e

a

projeto Alimentos para o Povo acontecia isso, e Sua ExceIência o Presidente Fernando Henrique Cardoso sabe disso, porque
era Ministro da Fazenda nessa época e sabe do esfOIÇo que tínhamos de fazer. Havia uma grande ciumeira da parte dos Ministros,
porque S. Ex-s não apareciam:: não eta o Ministro do Interior que
aparecia. nem o Presidente da LBA. Então, na bota da apresentação do dinheiro, S. Ex-s se escondiam. Mas o Programa Comuni·
dade Solidária é um gritnde projeto, se for feito com seriedade,
dignidade e responsabilidade.
CO, DO

v. Ex.·.

Na verdade. nem todos são assim. Há aqueles que gostam
dos elogios, há aqueles que gostam de. no momento em que estio
no poder. se cercarem das coisas bonitas.
No Governo do Sr. Itamar Franco, eu já em conhecido. O
próprio Itamar, na bora do debate, das disalssões, dizia: "O Pedro
ainda não disse o que está errado! O que estã -emdo, Pe4ro?" Ele
me perguntava isso porque eu apontava os enos que via. Eu o fazia como amigo, como irmão, como companheiro, e ele entendia
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assim e aceitava isso. Mas há pessoos que não aceitam isso. Entre· sil. É onde quero chegar. Faremos eleições no pn)ximo ano~ vamos
tanto, é um passo muito grande querer, de repente. julgar os cem divergir, vamos debater. Tudo bem. Agora. uma boa. Constituíçio,
dias de Governo do Senhor Femando Henrique Cudoso, com a um Brasil que cresça, um Brasil que não caia. um Brasil que não
base heterogénea que tem. Há o seu PSDB. Cá entm nós. é um repita o México - e parece que alguns estio MZando para que isso
partidozinho complicado! Que me perdoe o PSDB! E bota partido- aconteça-, um Brasil que consiga. dominar a inflação, um Brasil
zinho complicado! O PSDB elegeu o Pn:sidente da Repiblica, o que consiga vencer o momento que estamos passando, é um Brasil
Governador de São Paulo, o Governado< de Minas Gerais. o Go- · por todo igual e bom para IOdos nós.
vemadoc do Rio de Janeiro, e o primeiro preSidente- de partido a
Isso não significa o Brasil dando certo. O Brasil crescendo,
cair fora foi o do PSDB. Isso não deixa de ser um fato até OriginaL o Brasil vencendo, a estabilidade da inflaçio, não significa que o
Há também o PFL. Que Partido canpetente o PFL!
próximo Presidente seja do PSDB ou do PFL. o que for. Daqui- a
Tenbo um filho de dez meses que 6 a alegria da minha vida. qualro anos, teremos outras metas a serem debatidas. Agora, se o
Daqui a pOilco mostio il fo1Dgraf14 dele daqui da tribuna. Estoo f•·
Brasil fcr mal. todo& iremos mal ;.uuo.
O Sr. Joelde Hollanda- V. Ex• me permite um aparte, nozendo força para não mostrar. Quando o Itamar Franco chegou
com a senhOia dele a Brasília, receotcmente, cu estava conversan- bre Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON- Pois não, nobre Senador Joel de
do com a Imprensa e most:rei a foiOgrafla de meu filho. Os Iq)ÓrtC·

res co1ocaram a. fotogra.fm na minha fnmte e propuseram que eu fizesse. uma entrevista com meu ftlho. Achei interesSante: cu, com
65 anos, cotO meu f:Uho de oito meses. Falei algumas coisas e. dali
a pouco, o repórter me perguntoo qual o cooselho que eu daria
para meu ftlho na área da política. Respondi-llie que meu fúho nio
seria político, que cu tinha dois ftfuos jovem que não emm políticos e que meu ft.lb.o menor ta.mb&n nio o seria. O jomalisti. insistiu e pediu que eu deixasse um recado pam: meu fdbo que, dali a
vinte anos, seria polftiOO. Foi este o meu recado: "Meu filho, já
que você vai ser político, eni.Ic para o PR.., que, pelo menos, vod
estará certo. Nio faça a bobagem que seu· pai fez! Acbo que vod
Dlo- deve ser politico, i:naS já. que v~ quer ser. entre pam o PfL.
Não faça a bobagem que seu pai fez".
Que Partido competente o PFL! Eu o respeilo. É foanado
por pessoas que t.Bm competência para ser Governo. Um- exemplo
típico da pessoa que xespeito é o Marco Maciei. um homem digno.
Se me petgt~ntarem, estou falando com toda sinceridade. Marco
Maciel é um homem digno, sériO, boneâo, competente. Aqui no
Senado foi Uder do Governo Collcr, defendendo-o nos momentos
que considexa.va certos e calando-se quando as coisas começaram.
a ficar sérias. Mas nem assim abandonou o Govemo, pois foi ao
Pn:sidente Collor e pediu-lhe que desse argumentos para que pu·
desse defendê-lo. Entretanto, como estes nlo vieram, não defendeu o Governo. Ficou Sério, silenciou-se. É, portanto, um homem
de bem, um homem canpdenle. O PFL 6 o Partido da COilljld&>::ia.
Mexo com todas as pessoas a respeiio do PMOB. PoJxe
PMDB! Existem. no entanto, pessoas que estio brilhando, como o
Pn:sidente José Samey, com sua grande cómpet€ncia e brilhante
atnação; o Govemador do meu Estado, Antônio Brillo, também
está tendo uma brilhante atnação. Mas o PMDB 6 um partido complicado. Wao sabemos responder o que vai acootecer na Convenção dO PMDB que vai escolher o seu Ptesident.e.
Enquam.o nio sabemos o que vai acontecer Da ci>nvençio
do nosso partido, enquanto o PSDB não sabe &e o n0$50 novo Governado< do Rio de Janeiro é tempcririo, tempori!o oo provisório,
o PFL está escolhendo o "PFL ano 2000'\ e já. sei que na próXima
reunião, no ano que vem, sení 'l'FL ano 2020". Eles estio preparados. Essa é a competência que admiro e para a qual tiro Q ebapéu.
Não é ironia.
No meio disso, com o PI'B, o PSDB, entre outros partidos,
exiginnos do Senbor Presidente da Repiblica, Fernando Henrique
Cardoso, uma retidio na sua caminhada não me parece a coisa
mais certa. O que quero dizer, e digo do fundo do coração, 6 que
deverlamos nos reunir pua colaborar nessa hon. dificil que esta010$ vivendo. O que digo é que todos deveriam se reon,ir, pois, se
Fernando Henrique Canloso der certo agOID, o Bmsil dará certo; se
o Governo der certo agem, nbs d.uemos certo. O que não aceito 6
que ninguém tenha projeto maiS importante do que o Projeto Bm·

Holianda.
O Sr. Jod de HoUanda- Senador Pedro Simon. estou ou·
vindo atentamente o discurso de V. Ex• e gostaria apenas de dar o
tcstemuDho de que o povo brasileiro está entendendo o Governo
do Presidente Femaudo Hemique Cardoso. Os incidentes a .que V.
Ex• se.referiu, em Pemambuco, ocorreram apenas num momento
defmido nas imediações do Palácio do Campo das Princesas. Por
todos os demais locais fX'I' onde o Presidente transitoo, foi aplaudido e cbegoo a ser ovacionado em vários locais, tanto no Recife
ccmo em Camaru e Fazenda Nova, onde assistiu o espetáculo da
Paixlo de Cristo. O que oconeu no Palácio foi um grupo organizado que estava preparado para fazer aquela manifestação. TaniD que
um repórter perguntou a um jovem manifestante o que ele tiDha
contra o Presidente e ele ~pondeu:"Nio. é o mode!o neo-liberal.
Mandaram que cu gritasse que era coo.tra esse modelo". Portanto,
foi uma manifestação prepazada per um grupo de partidários- não
cabe aqui procumr saber de que procedência - que, na verdade.
quiseram marcar sua posição aproveitando a presença do Presidente. em nosso Estado. Mas, em todos os outros locais, na Casa de
Passagem. ao encerrar o seminário da Comissão Nordestina de Turismo~ o Presidente foi aplaudido, ovacionado, porque o povo está
entendendo que Sua Excelência está no caminho certo, está agindo
CODl democracia. procumndo cxcaJtar os pujetos para os quais o
povo o elegeu. Por isso. coocordo plenamente com o discUiso de
V. Ex", quando diz que esse tip:l de coisa nio pode acootecer. Talvez a segurança de Pernambuco tenha falhado um pouco, porque
esse grupo de manifestantes ficou muito próximo do ônil:us do
Pn:sidente, portando bandeiras, pedias com as quais tenfMlllll atingir a comitiva presidenciaL Mas foi um grup:> localizado. Em todas as outras mas, o povo aplaudiu o Presidente, dirigindo- lhe
uma palavra de carinho. de ar=çio e sobretndo de ptidão. por·
que é um Presidente que está. inaugurando uma nova f<nna de govemar. Sua Ex.ce!Bocia está fazendo um verdadeiro Governo itine-rtmte, esteve DO Rio, na Região Norte e agora em Pemambuco;
aten.dcu a :mivindicações e também teve a coragem de dizer não,
quando verilicoo que aquelas "'ivindicações não poderiam ser
atendidas naquele momento. PortaniD, parabenizo V. Ea• pelo im·
portante pronunciamento que está fazendo e eu gostaria de deixar
registndo este oompromisso. Pema.mbuco tteebeu com aplauso,
admiraçio e respeito o Presidente Femando Henrique. Apenas
uma. minoria. no ônibus oo.dc estávamos, mostrava-se inconformada com as mudanças que o Presidente tenta fazer e que o Brasil
está a exigir; imaginanios tais peSsoi1.S como neoconservadoras,
vanguardistas do attaso, desejosas de manter o cstatus quo. que
n1o entendem que o Presidente foi eleito pam isto: fazer a reforma
da Pn:vid6ncia e a tributmL MliiO obrigado.
.
O SR. PEDRO SIMON - Agradeço a V. Ea• pela imporlfulcia do seu aparte.
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Há um tema no Brasil que está exageradamente desgastado.
principalmente quando usado por mim. p:mJUC sou um apaixciilado
por ele, e que recebeu vários titul_gs, como: acordo, entendimento,
paclO.etc.,Então. quando se fala em Pacto de Moncloa cai-se no ri-

dículç.
Quando o Sr. Itamar Franco assumiu a Presidência da Repúbl_ica ~orreu algo interessante, que o querido amigo, então Lider dç ~emo, Roberto Freixe deve lembrar. Chegamos ao ponto
máxjDl() na história deste País. Fizemos uma ~união no Palácio da
Alvomda, como todos os Presidentes de partidos p:>lfticos- Lula,
Brizola, Maluf e outros-, onde foi feito um enteo,dimeDto que se
basearia nos partidos se coostituíreri:l mim forum. ou seja. um cbaman. o outro tantas vezes quantas fossem necessári~. para esta.:
belecer uma média de entendimento.
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Eu não tenho nenhuma dúvida., que me perdoem meus velhos amigos de esquerda, não vejo nenhum perigo na democracia.
Acredito que a democracia vai muito bem obrigado, mas lanlbém
não tenho nenhuma dúVida que se, Deus o livre, ela não fosse bem
iriam para a cadeia os mesmos de sempre, os filhos dos outros, e
iriam para o poder os mesmos de sempre. Penso que é ilusão imaginar que a situação teria mudado em todo o Brasil.
O Sr. Casíldo Maldaner- V. Ex.. me concede um aparte?

O SR PEDRO SIMON - Com todo prazer. Senador Casil-

do Maldaner.

O Sr. Casildo Maldaner- Senador Pedro Simon, toda vez
que V. E~.. assume a tribuna participamos de uma verdadeira aula
política. Aliás. eu o tenho como professor de política há muito
.. O.P.resident~ Itamar Franco, naquela oportunidade. na ver- anos. V. Ex• tem uma facilidade de externar, com. muita sensibilidade. ialuz não estivesse tão apaixonado pela i<~~§ ia, abriu o debate dade, o momento político nacional; expõe, inclusive, a cotação dos
partidos políticos. expõe também o Pado de Moncloa, quando V.
e dei!-& .P.t~Vra a mim: ''Eu, agora, dou a palavra ao Lider do meu
Ex.. o invoca e às vezes não é interessante, mas no fundo é o que
Goy~o.·qu~-é-o·autor da idéia."
E eu falei longamente, dizendo que estávamos vivendo uma estamos vivendo, é o momento nacional. V. Ex• tem a sensibilidahora, inédita e que todos os que estavam ao redor daquela mesa de de procurar ver o que se passa, aliás, a vivência, a história política de V. Ex• assim o diz. E procedente essa conversa com os oueram, ~ponsáveis por aquele momento. Não fora o povo que ele·
tros presidentes de partidos políticos, in~lu_sive entre alpms que
g~r~ ?,P.teSi4ente, o povo destituí:m um presidente, e que o'Presidente convocara todas as forças, desde o comunista Roberto Freire até fazem oposição ao a tua! Governo. E importante? E. V. Ex•
até o coosetvador fulano de tal, e todos estavam lá. ()isse que po--- está, com esse ato, chamando ao diálogo. V. Ex • está procutando o
díamos aproveitar esses dois anos e três meses do Govemo do Sr. diálogo ~ a Nação. É isso o que está fazendo nesta tarde. E Sinto isso. E um convite a que encontremos os caminhos. Agota. tamIt~ _Franco para preparam1os o caminho para o fuwro presiâente, ~e PI?V~velmente estaria em volta daquela mesa, buscando a bém externo uma preocupação, acredito que, por parte do próprio
Governo. S~dor Pedro Simon, é -necessário haver interesse. que
fónnol~.~ilo que poderia ser feiló:
Disse também que não iriamos estabelecer a reforma agrária o Govemo também aproveite esse momento das reformas. Nós,
nesses. dois anos, porque, em torno daquela mesa, onde estavam que fomos eleitos e que estivemos numa caminliada naciOnal,
João A;mazonas e Maluf, não haveria entendimento sobre aquele sempre falamos a respeito das reformas da Nação. Este momento é
das reformas. Inclusive, V. Ex• disse que o Deputado Roberto
assun~ •. Mas que tínhamos uma infmidade de teses da maior importânçia, do maior significado, da maior responsabilidade, em Ponte tem uma proposta de refonna lributária, o que é importante.
Penso que o Governo tem que apresentar a sua proposta ao Cont0Illo das quais poderíamos fazer um pado de entendimento. nesgresso NacionaL Não se pode esperar mais. A Nação está ansiosa,
ses dois anos do Sr. Itamar Franco.
·Foi a primeira e última reunião; oãc saiu outl'li. depois. Mas e oós a repre~entamos aqui. Devemos analisar essa questão, Sena·
eu v~to a dizer daqui: reparem que coisa engrilçailit., 3-4 riülhões dor Pedro Simon. pois este potencial que aqui está reunido precisa
de e:leitores votaram em Fernando Henrique, e a primeira pessoa __ ser usado em nome da Nação. Precisamos trabalhar em dma dessa
em quero Lula votou foi em Femando Henrique para Senador da questão. Temo quê, se até meados deste ano essa questão de reforRepública- Dão sei se V. Ex"s sabem. Fernando Henrique concor- mas não estiver mais clara,. possamos até cansar o Pais, a Nação,
reu em sublegenda - Montoro e Fernando Henrique - e, quando os brasileiros. Se adentramos no segundo semestre falando dé te·
Lula apareceu politicamente, foi na plataforma. na campanha. na formas e reformas. iremos cansar a Naçlo. Na minha opinião, com
caminhada em que ele apoiou o Fernando Henrique p811l Senador a sensibilidade política que consegui durante vinte anos de mandaM
to,_ se após a metade do ano não houver uma política de resultados
da República.
para o País, é perigoso cairmos no descrédito_ Est.amo"S aqui com
Cpm toda a sinceridade, já falei com Lula, com o Brizola e
com v~ pessoas, acho que pode até n.ãq dar, mas se o Dr. Fer- uma_ certa credibilidade e precisamos razer co_m isso seja verdadeinando Henrique Cardoso, Presidente da República. chamasse as ro. E necessário que o Governo nos tragã as suas propostas, para
direções partidárias pua sentar a uma mesa e p31a debater, discu- discutirmos e dialogarmos. indo ao encontro do que V. Ex• está fatir. encootrar uma fórmUla e fazer um apelo, não haverá nada que zendo hoje, chamando. inclusive, os outros Partidos que, no monos-leve a um confronto da praça pública. Não sou contra o con- mento, fazem oposição, para sentarmos à mesma mesa e fazermos
um pacto para que o Pais encontre os melhores caminhos. Por isso,
fron[O~ acho que democracia é ir na rua gritar, protestar, berrar, fiz
mais uma vez.- é com alegria que ouço V. Ex... COmo já tenho dito,
isso desde guri, quando defendi que o "petróleo é nosso...
Mas há momento para tudo na vida. Desde 1964-.vamos à V. Ex... é meu professor. Quero cumprimentá-lo nesta oporrunidarua gritando e berrando, mas agora estamos vivendo um momento de. Muito obrigado.
que é um ápice de democracia, estamos vivendo um momento em
O SR. PEDRO SIMON- Com muito carinho. agradeço ao
que devíamos estar debatendo em mesa redonda, discutindo, conaparte de V. Ex•. Estou querendo dizer o mesmo que V. Ex• afrrM
vocando Ministro, convocando Presidente, convocando Senador. ÕlOU: o Presidente da República tem condições de tentar fazer isso.
debatendo nas Universidades, nos sindicatos, discutindo e deba· O máximo que pode aconteCer é a tentativa fracaSsar. Quantas vetendo as teses contra e a favor.
zes V. Ex.., Sr. Presidente José Samey, na Presidência da Repúbli·
Agata. ir à praça p6blica para cassetete e pediada e outras ca. reuniu líderes sindicaiS, empresariais- e intelectuais na. Granja
coi$35. A quem soma isso? Quem resolve isso'? Isso não é contra do Torto- eu mesmo participei de muitas dessas reuniões. Pode
o Presidente da Repúbl~ca. isso é Contra a sodedade, é coorra nós, ser Q!Je os objetivos não tenham sido akanç<ld9::t. mas tentou-se ao
é c.ontra a democracia. E contra aquilo pelo qual nós lutamos.
menos. Ouvi um pronunciamei:lto de V. Ex• que acho importantís-
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simo; V. Ex.• disse: Dão me arrependi das vezes em que tentei, pos·

foi a defesa da extinção do partido: V amos extinguir ·o partido. DD

so ter-me arrependido de não ter tentado mais.
Tentar é importante. Acho que o Senhor Fernando Henrique
Cardoso deve tentllr, é um conselho de irmão que doo. - e, olhem.
a minha amizade com o Senhor Fernando Henrique é de irmão.
Ele em um jovem intelecbJal, professor expurgado, tinha vindo do
exteri<r. A primeira- vez em que ele falou num partido politico foi
no MDB do Rio Grande do Sul. Em uma época - faço questão de
repetir- em que sindicato não podia falar, em que universídade
não podia falar, em que a imprensa não podia escrever, as coisas
nio aconteciam. as cassações eram livres e francas, mantivemos
quase que um gueto no MDB na Assembléia Legislativa do Rio
Gmnde do Sul. E, nas teuniiles desse gueto, Fernando Henrique
compareceu várias vezes debatendo, analisando, discutindo, defendendo as suas idéias. Ali formcu-se a amizade, o respeito e o ca.ri- ·

outra vez, foi a defesa da figura do antic:mdidalO._

Ilho que mciprocameme temos.
. É ãqu!'le Fernando Henrique Cardoso que me dirijo para di·
zer que nlo gostei do tom de seu discurso feito em Fortaleza. Perdoe-me, mas não gostei. lembrou-me muito o Collor pelo seu tom
agressivo, radical polarizando entre esquerda e direita. Acho que
o tom de Fernando Henrique é o tom de Fernando Henrique. Foi
usando aquela linguagem franca. analisando, como fez no rádio e
na televisio, foram os seus proounciamentos que lhe imp.~setam o

nosso n:speito e admiração.
Acho que vale a pena o Presidente Femando Henrique Cardoso coovocar e trazer essas pessoas para sentar em torno de uma
mesa e fazer a tentativa da busca do entendimento.
Estamos vivendo uma hera de busca de afumação. Convidaram-me para fazer uma palestra., depois de muito tempo, ao
PMDB do Rio Grande do Sul. uma vez que, embora do Partido, há
algum tempo estoU afastado da militâDcia e do comando partidá·
rio, que o professor Foster e o Brito estão conduzindo mu1t.O bem.
Nessa reunião de que participei; pergunlaram.-lile qual o
cooselho que eu daria ao Partido. Ao PMDB do Rio Grande do
Sul dei o seguinte conselho: temos de vollar às origens.
A vida partidãria brasileira está vivendo um dos seus mo-mentos de maioc confusão. Para todos os partidos é um momento
de interrogação, de angústia.-o -mundo inteiro não sabe qual é a
ideologia. o pengamc:nto; como vamos querer que os partidos saibam?
· As gnmdes lideranças- um Dr. Ulysses, um Teotônio, um
Dr. Tancredo- praticamente hoje 'não existem. Há em todos os
partidos uma interrogação, uma série de dúvidas.
O segundo ponto é o seguinte: nió vamos dizer que nós, do
PMDB. perdelllos a nossa bandeira. Muitas vezes, a imprensa ou
até os companheiros do P:MDB dizem que o Pr-.IDB perdeu suas
bandeiras, não as tem mais. Isso não é verdadi. Nós do PMDB, ou
aqueles com quem nos identificâmos, nãO perdei:nos a bandeim:
b6s as conquistamos. Falava-se dm democracia, temos democracia; falava-se em anistia, teDl()S- anistia; falava-se em liberdade. temos liberdade; falava-se em eleição direta, temos eleição direta;
falava-se em Constituinte, tivemos Constituinte~ falava-se em liberdade de Imprensa, temos liberdade de Imprensa.
E, diga-se de passagem, nósp Oposições, não foi c;m 1964,
em 1965 ou em 1966, que começalllOSa defender essas bandeims.
No iiúcio, UD.s diziam que tinha que ser a luta das guetrilhas.
Como dirigente partidário lembro-me muito bem disso. Falavam: s6 conseguiremos o que-queremos nà. guerrilha, temos de
lutar. Os que ficam são Covardes. De ootra feita, foi a defesa darendncia coletiva; Tem-se que renunciataos mandatos. Quem está lá
est! coonestando. Tivemos que debater sobre essa questão para dizer que a mandato não se remmcia. Em outra hora, foi a luta do
voto em branco: Temos de votar em branco
querii assim não O ftzer estará- defenCendo os que estão ai. Em ootro momento.

porque

_ _

__

Na verdade, levamos muito tempo até conquistar-as bandcj..
rase entender que estas-não eram as guerrilhas, violência ou o ter.
ror; ãs bandeiras significavam conquislar, pouco a pouco, a nosu
democracia.
Digo ao meu Partido e, de certa forma, à sociedade que te.
mos de identificar as bandeiras da luta de boje. Estamos, aqui. pua
quê? Meu Presidente, meu Uder do PMDB, quais são as nossu
bandeiras? Perguntaria ao Líder de qualquer partido ou à Igreja:
Quais são as nossas bandeiras? A mim me parece que temos que
buscar o debate. Isso propus ao PMDB do RiO Grande do Sul Assim cõmo fiZemos há 3.0 anos, vamos começar, com muita mod6l.
tia., singelamente.
Lá. em 1964, 1965, 1966,quando se inicioU a discussio. g..
bíamos que queríamos democracia e bDerdade, mas não sabia~
como chegar lá. Leonel Brizola dizia ser pela guenilha; algunJ diziam que era pelo voto em branco; outros diziam ser pela extinçlo
do pntido.
.
Sr. Presidente, penso que sabem0s o que se queremos. Num
País com 32 milhões de pessoas que passam fome. com imcDSU''
injustiÇas sociais, sabemOs que tf democracia não é o suficienta.
Nós a conquistamos? Sim. Viva a detnocracia! Conquistamos e
verificamos que s6 a democracia não ·resolve nossos problemas..
TiVemOs auras conquistas ·coDiO ética e seriedade e afastamos· um
presidente da tl'pllblica porque nào tinha essas caracteristicu~
Viva a ética e a seriedade! Votamos em um Presidente da República honesto e decente. saudemos. então, Sua Excelência. Mas inO
não é suficiente.
O povo continua passando fome. São 32 milllões de brasileiros nessa situação. Os desníveis regionais? Continuam existin~
do. Os absurdos? Estes também continoar a existir. Os descaminhos? Também continu31D. existindo. Mas sabemos o que ·quem-.
m.os: queremos um País onde não haja miséria, nio haja fome. mu ·
um desenvolvimento gr.ldalivo para todos. Como chegar li? Esse
é o debate, essa é a discussão que temos de travar; assim como havia uns que eram pelo debate; cutros pela guenilba; uns queriam o
voto em branco, outros não. Essa é a discussão que temos de ter
pela frente, é o grande deba!P. que estou propondo.
O Sr.Jadcr Barbalbo- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON- Com
ouço V. Ex\ nobre

pn=.

Senador Jader Barbalho.
O Sr.Jader Barbalho- Senador Pedro Simón,-em-que po.
sem a recomendação e a simpatia - recomendação a seu ftlho e a
simpatia pela competência pelo PFL -. tenho a certeza de que o
PMDB, no Bmsil, não só nesta Casa. vai continuar contando com
o concurso lúcido e patriótico de V. Ex•.
O SR. PEDRO SIMON- E do meu filho, se Deus quiret'.
Pode ficar tranqüilo.
O Sr. Jader Barbalho - Senador Pedro Simon, V. Ex•
Dl<lis uma vez cx.upa a tribuna do Senado e, com o idealismo que
todos n6s reconhecemos em toda sua trajet6ria de vida póblica,
mais unia vez manifesta suas preocupações em relação ao Pais a,
particularmente, em relação ao Governo Fernando Henrique CarM
doso. Gostaria ~. ao comungar com algumas das preocupaç6a1 de
V. Ex•, ponderar em relação especialmenl.e ao nosso Partido. o
PMDB, pois o PMDB. no Brasil, como tantos outros partidos que .
participam da transição dos regimes autoritários para o regime de-mocrático, inevitavelmente sofre desgastes. Se verificarmos o que
aconteceU com o partido de Adolfo Suárez. na Espanha. o quo
aconteceu com o partido do Presidente Mário Soares. ~m Portugal,
V. Ex• compreendetá que o contraditório, que perpassa para a sociedade, do comportamento dos partidos que participam das transi·
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ções pacífic~.- coritó foi _o caso do Brasil, inegavelmente essa coo~
tradição, repito, !epassada para a sociedade. ciia dificuldades para
os partidos políticos. Foi o que ocorreu com o PMDB. com o pt6prio PFL, com a candidatura do Deputado Uly_sses Guimari.es e
Aureliano Cbaves~ PMDB e PA..., em razão de terem sido os partidos que sustentaram a transição política no Brasil, inevitavelment.e
pagaram o preço da transição pacifica e contribuíram pera a cOnsolidação democrática no- Brasil. Concordo quando V. Ex.. aftrma
que o Presidente Itamar Franco reuniu Lideranças a~ mais divergentes em tomo de si~ S. &• estava assumindo a Presid8ncia ~
Replblica num momento excepcional. Apesar de não ter apoiado a
candidatura de Fernando Henrique Cardoso para a Presidêoc:ia da
República. permito-me discordar de V. Ex,•. Que o Presidente chame Lideranças que foram deiTOtadas bá poucos meses para. sentar

ã mesa e discutír ós taJ:riinbos para o Brasil. Quem tem que orientar sObre os caminhos para o Brasil é o Presidente da República,
que n:cebev procuração da opinião plblica brasileira recentcmente. Pcxleria até passar- e creio que passaria- fragilidade. O Presidente tem uma procuração. Foi à televisão, foi ao rádio, debateu
em praça pública, apresentoo o seu programa de Governo e suas
propostas. Cabe neste momento, com o referendo popular e o
apoio dos partidos que lhe dão sustentação política no Congresso
Nacional, implementar o seu programa de governo. O resto é ques·
tão de educação política, a que muito bem se ~feriu V. Ex•. A divergência é própria do regime democrát.ico; mas falta de educação
e violência são coisas -diferentes. já não fazem parte do processo
democrático. Eram essas as pondetações que eu gostaria de fazer a
V. Ex•, com os meus cumprimentos pelo discurso que faz nesse
momento, que é o do idealista que todos conhecemos.
O SR. PEDRO SIMON- Agradeço a V. Ex' pela oportu·
nldade do pronunciamento. Muito provavelmente, não fui feliz na
minha exposição, porque a rigor, defendemos a me~ questão.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey. Faundo soar a eampainha.)- Quero dizer a V. Ex•que a Casa o rove com grande en·
cantamento, mas infelizmente o Regimento- o inimigo - diz que
seu prazo está encenado.
O SR. PEDRO SIMON- Estoo encemmdo, Sr. Presidente.
Quero fazer apenas três comentários. Em primeiro lugar, a
eleição esmagadora de um Presidente da República que tem aresponsabilidade de, apresenw uma proposta; segundo. 0 Presidente
da Repíblica vai apresentar a sua proposta, pois ainda não o fez;
terceiro, quem vai deeidir sobre a proposta, por II& quintos- não
é maioria-. é o Congresso NacionaL
O que proponho é que o Presidente da República chame todas as forças para sentar à mesa, debater, discutir e conclamar que
se façam palestras, a
de se obter esclm:cimentos e de se levar
a discussão para o Congresso e não para o ip.Iebra-quebra na roa. E
nesse ponto que quero chegar. A proposta é para o entendimento,
para o chamamento. Nilo estou propondo que Brizola. Lula e OU·_
ttos presidentes e o Sr. Fcmando Henrique coloquem no papel
quais são as propostas, até potque nós é que vamos discuti-Ias. O
Sr. Brizola. o Sr. Lula e outros partidos podem dar a sua sngesti!o,
mas proponho que se chame a Nação para um }lO!'Io de .entendi·
mento a que vamos chegar. Isso é bem diferente. E claro que não
estou pedindo '1Ue o Sr. Lula ou o_ Sr. Brizola, deiiOtados, especifiquem no papel o que vai ser. Nio. Estou fazendo o chamamento e
entendo que será um ato de grandeza o Senhor Presidente chamar
toda a Nação e fazer a proposta de todos se darem as mãos.
Todos verão que temos um fórum que se chama Congresso
Nacional. Vamos discutir ao invés de fazer quebra-quebra; vamos
promover grandes debates e disalssões no rádio e na televisão, fazer conferências e deixar que o Coogresso decida na votação rmaL
Parece-me que com isso V. Ex• concorda. É difexente de chamar,
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no sentido de trazer, para diz.er o que vai ser. Quem diz o que vai
ser é o Congresso NacionAL
EnCCIIO, Sr. Presidente, agradecendo a sua tolerância. Volto
a dizer, com toda sinceridade, que V. Ex•, o Senado Federal. nós,
no con}mlo, sentimos que há uma vontade muito jnnde de acertar. Notamos, per onde caminhamos. que o povo bruileiro quer
- acertar, quer encontrar o caminho certo. Nunca houve no Brasil
uma cbance como essa. lã houve chances boas - se bem que nio
tio iguais a essas que desperdiçamos.
Sr.Presidente, V. Ex', a quem faço justiça, j! está fazendo
sua porte; o ilustre Presidente da Cimam dos Deputados, a quem
faço também justiça. da mesma forma ji csti trabolhllldo. Quo
nós. principalmente nesta Casa, que temos condições e autoridade
para isso, que os líderes portidirios e_oo pnosidentos de portidos demos as mios no sentido de. se fOI" o caso, innos ao Senhor Presidente buscar esse entendimento.
O que aconteceu cm Pemambuco nlo é bom para ninguém.
O que pode acontecer de bom é que o diálogo e o CD•endimento
sejam restabelecidos. A conclusão que sair do diálogo c do entendimento é mil vezes melhor do que aqu'ela que sair do confronto. E
na História brasileira, verificamos que sempre foi negativa.
O SR. AD EMIR ANDRADE- Sr. Presidente, peço a palavra pela otdem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Pediu a palavm.
como Líder, o Senador Sebastiio Rocha..
O SR. ADEMIR ANDRADE - Poço. então, a V. Ex' quo
me inscreva posterionnente.

O Sr. José Sarney, Presitknte, deixa a cadeira da
presidiTJcia, qUe 6 ocupada pelo Sr. Romel( Tuma.

O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- OS~ Sebas.
t;1o Rocha podit,~ a palavra como Senador ~to. Tem V .Ex• a
palavra.
0- SR. SEBASTIÃO ROCRA PRONUNCIA DIS·
CURSO QUE, ENI1lEGUE À REVISÃO DO ORADOR,
·SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.

Dwank o discurso do Sr. Sebastião Rocha, o Sr.

Ro~u Tuma, deWJ a cadeira da presidência, que 6 .
o_Cl4pada pelo Sr. Antônio Carlos Valadares, Suplen1e de

Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadaros)- Con, .
cedo a pa.la:vra, como Uder, ao Senadcc Ademir Andrade. (Pausa) ·
S. Ex• desiste dapalavia.
COncedo a palavra, ccmo Líder, ao Senador Antonio Carlos
Magalhães. (Pwsa)
S. Ex• desiste da palavra.
Cooccdo a palavm. cano Líder, ao Senadoc Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Como Llder. Sem
revisão do orador.) --Sr. Presidcllte., sn e Sn. Senadores, VOU-!lliC
reportar à preocupaçio manifestada hoje A tarde pelo Senador !'odro Simon, com rolaçio ii. DlllUreza das manifestações que thn sido
roalizadas nas diversas visitas do Presidente da República, seja a
Recife ou a outros estaàos.
Quero apenas dizer que um govemante - como já o foi o
Senador Pedro Simon - sabe muito bem que nem sempm as pessoas sio obrigadas a achar boas todas as decisões e as atitudes de
quem est6. no Governo. Numa democracia. é próJrio que as pessoas possam manifestar-se.
Nio recomendo, de forma alguma. manifestações violentas
com pedras. paus, tomates. Penso que as manifestações devem ser
realizadas de forma pacífica. civilizada. Mas manifestações DOrmalmente ocotTCm e 6 importante que um govemmte. como poc
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exemplo o Presidente da República., esteja consciente de que. muitas vezes, os seus ates podem desagradar segmenlOs da população.
As reaçõc:s que se podem seguir a cada mom.en&o dependem muito das próprias atitudes do govenwlle. Um Presidente,
quando toma. decisões sobre rileosagens que vêm ao Congresso
Naciooa1 ~lativamente a propósitils de natureza oconômica. de refa:ma da ~vidêocia oo até falta de proposiç&s, deve esperarreações.
Lembremo-nos de que, com !elação à "'forma fiSCal e tributária, o Presidente. embora. tenha feito proposições enquanto candidato, até o presente, e em virtude de dissensões dentro de suas
ptÓpriU base$, amda nlo fotmlllOO sua propooiçio de !efoona fiS·
ea1 e tributiria. Tem razio o Senador Pedro Simon quanoo âisse
que, em Fortaleza. o Presidente teve uma atitude que nlo foi a
mais construtiva, pois tellloo desqualifiCar aqueles que formulam
cdticas, dizmldo que são da direita caroa:nida oo da falsa esquerda. Procurou, ainda, desqualificar o Senador que havia aqui OJmprido .seu deyer, DO sentido de chamar a atenção e solici~do esclareóimentos sobre possiveis vazamentos de informações. O Senador José Eduardo Outra, no caso, estava cumprindo com o seu
dever, ·e' muito meDlor seria se o Presidente colo6iss,c todos os esclarecimentos à dlsposiçio dó 'Copgresso N~ a;o- iD.v~ de

desqualificar qu'Crii-teiilia foniwlado criticas e suscitado dúvitlas.
Aliás. na p<6xima semana, dia 18, yinl o P,sidente do Banco CentnL Pérsio Arida, justamellle orazer todas as infonnações
que foram demaDaadas pelos Senadores, inclusive pelo Senador

José Edttanlo Outra. por mim pi6prio e outros.
Assim. Sr. Presidente, eu gostaria apenas de dizer da importância, para o amadurecimento e o avanço da democracia no B:msil. que; se cqu;:i~m noQD.a.is as manifestações. A quem porventu:m tenha $e excedido com violência, recomendo que- não ma.if a
com.etá.. O Presidente, eottetaDl.O, Ptecisa estar coosciente de ,que
muitas vezes
ações podetio desagradar certoo segmentos da
população. Assim, Sua Excelência verá algumas de suas ações
agradar c oolraS não.

suas

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valada!es)- Concedo a palavra ao nobre Senador Joio França.
O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR. Proouncia o seguinte discurso.) - Sr. ~idente, Sr's e Srs. Senadores, a criação de áreas
de livre comércio de importação e exportação tem sido, em regiões
menos desenvolvidas. um importante fator de desenvolvimento regiooal. A Zona Franca de Manaus, a primeira a ser criada no Bmsil, na déeada de sessenta. está ai para demonstrar a vaüdade do
empreendimento.
·Uhimamente, outras zonas francas de c::om&cio surgiram
em nosso Pais, principalmente nas ~giões Norte e Centro-Oeste.
Essas :regiões, afastadas dos grnndês cenuos ecooômicos,
isoladas pela distância. não têm, por si s6, como desenvolvezemse. A zona franca pode se constituir DJi alavanca de seu progresso.
Em 1991, o Congresso Naciocal. sensível às reivindicações
de nosso Estado de Roraima, aprovou a criação de duas áreas de
livre comércio de importação e exportaçio -a de Pacamima e a de
Bonfun, por meio da Lei n° 8.256, de vinte e cinco de D9Vembro
daquele ano. Foram elas "estabelecidas com a fmalidade de promover o desenvolvimento das regiões fronteiriças do extremo norte daquele Estado e com o objetiVo de incremen_~ a~ relações bilaterais com os po.iSes viziilhos., segundo a politica de intcgraçio
latino-americana.''
No enranto, até agora, e já se passam.m quase qU8.trO anos,
as referidas zonas livteS de comén::io não forac1 implantadas. Não
fon.m nem deman::adas. providência que deveria ser a primeira a
ser tomada pelo Governo Federal, por inteitriédio da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA. Em áreas contl-

327

nuas. abrangeria a superficie de vinte e quatro quilômetros quadmdos,
envolvendo. inclusive, os ped:metros urbe.nos daqueles Munidpios.
Nilo foram instaladas devido a problemas burocráticos da
Superintendência da Zooa Franca de Manaus, e ainda pelo fato de
Pacataima, distrito do Município de Boa Vista, ser considerado
como área pretendida pela FUNAL para demarcação de reserva indigena.
Ao contrário de Roraima. as áreas de livre comércio de impertaçio e exportação, criadas no Estado do Amapá. por exemplo,
já, de muito, estio funciOoando, gerando empregos e divisas para
aquele Estado.
Diante da demora e dos entraves que o projeto da Zona
Fi'ailca- de Pacaraima vem enfrentando, permanecendo inviabiliza.
do a~ o momento, é que vimos defendendo a sua transf~ncia
para Boa Vista. a capital do Estado, por essa oferecer, também,
melhor infra-estrutma urbana, administrativa e instiblcional.
-A iniciativa dessa traõsferência representa um importante
estímulo ao desenvolvimento daquela região, abrindo-lhe novas
perspectivas econômicas.
Dadas as peculiaridades do Estado de Roraima - o seu ,._
cenle povoamento e colonizaçã.o~ vale dizer, o seu ingresso tsn:lio
no proCesso histórico do desenvolvimento de nosso Pais, e as
gmndes distincias que o afastam dos maiores centros urbanos e
ec.on&:nicos -precisa nosso Estado do incentivo e do apoio maciço
do Governo Federal, no sentido de propiciar e amparar as suas ati·
vidades econômicas; criar mecanismos desenvolvimentistas, como
as áreas livxei de cOmércio; promover a ·ma illdustrlalizaçio- e a
expansão de sua fronteira agrícola.
Rontima, Sr. Presidente, Srs. Senadotes, deseja progredir e
desenVolver-se. Esse é o sentido do apelo que temos' feito, inúmeras vezes, desta tribuna e de outtas mais, às autoridades maiores da

Nação.
Desse modo, não podemos deixar de apoiar e nos associar·
mos à nossa coestaduana Senadora Marluce ·Pinto que, recentemente. a~ a esr.a Casã Projeto de Lei que aheta a Lei n° 8.256
e tr.msf= de Pacar.Uma para Boa Vista a instalação da zooa lianca0 referido Projeto muda a sede da área livre de comércio de
Pacanúma para Boa Vista, mesmo porque aquela localidade é distrito da capital.
· Diz o seu artigo primeiro: - "São criados nos Municípios de
Boa Vista e Bonfliil, Estado de Rcra.ima. áreas de livre comércio
de importação e exportação, sob regime especial ... "
Mas o Projeto mantém os demais dispositivos contidos na
Lei n° 8.256, de viDte e cinco de novembro de 1991. mudando
sempre, obviamente. onde existir, c noinC: de Pacaraima para Boa
Vtsta. Pleceitua seu artigo 4°:
"a entrada de mercadorias estrangeiraS, nas áreas
de livre comércio de Boa Vista e BonflDl, far-se-á com
suspeilslio do Imposto de Importação e do Imposto sob!e
Produtos Industrializados, que será convertida em isençio quando forem destinadas a: consumo e venda interna nas áreas de livre comércio de Boa Vista e BoofDll;
beneficiamento, em seUs tenit6rios, de pescados, pecUária. recursos minerais e matérias-primaS de origem agrícola ou flom:tal; ag:ropecuária e piSCicultura; instalação
e opernção de turismo e serviços de qualquer nalllreza;
estocagem para cometeializaçio no men::ado extemo e
bagagem acomponhada de viajantes, observados os ümites fiXados pelo Poder Executivo. por intermédio do Departamento da Receita Federal."

As áreas de livre comércio de importação e exportação estatio sob a administração da Superintendência da Zona Franca de
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Manaus- SUFRAMA. que deverá promover e coordenar suas implantações, sendo-lhes aplicada a legislaçio da Zona Franca de

Manaus.
·
Preceitua o art. 12 da referida Lei que as xeceitas decorrentes da cobrnnça dos preços públiooo dos serviços de utilizaçio de
instalações de controle de importações e intemamentoS- de ·me-rcadorias na Zona Franca serão parcialmente aplicadas em educação.
saúde e saneamento, em proveito das comunidades mais carentes
do Estado.
Cabem ao Departamento da Policia Fedexal e ao da Receita
Federal exercerem a vigilância e a n:pressão ao contrabando nas
árus de livre comén::io.
As isenções e benefícios para essa zooa devcrio ser de vime
e cinco anos.
Por fim. Sr. Presidente, em vista da necessidade e da urg18ncia de·impiautarmos, o mais depressa possivel, o projeto da Zona
Fnmca de Boa Vista e Bonfim, queremos solicitar aos nossos pares nCsta. Cisa todos os esforços oa agilizaçio da tramitação do
Projeto de Lei da nobre Senadora Marluce Pinto e, acima de tudo,
solicitar sua aprovação em pleDário.
Entendemos que 6 pn:ciso dinaiilizax o ~sso de Roraima, melhorar a qualidade de vida de seu generoso e sofricfo..povo,
de suas vilas e cidades. O primeiro passo, evklentemeD.te, será a
coogregação das forças do Congresso Nacional e do Poder Exerutivo no sentido de instalar um efetivo pólo de desenvolvimento no
Estado, representado pela impiautação das áreas de livre comércio
de Boa Vista e Boo.fim. Essas, S:rs. Senadores, as nossas palavras
sobre assumo-de alto interesse para Roraima, que aqui, nesta. egrégia Casa, temos a honra de representar.
Muito Obrigado !
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOÃO~
FRANÇA EM SEU DISCURSO:

Obocrvações

I. Em 1991 o Congresso Nacional aprovou a criaçlo de várias áreas de livre com&cio, principalmente na regiio Norte do
Pais, beneficiando algumas unidades da Federação, como Roraima
e Amapá.. Em Roraima as duas áreas criadas pela Lei n° 8.256191
a~ boje Dio foram instaladas em Bonfim e Pacaraima., devido a
problemas buroctáticos da Suframa e tamb&n pelo fato de que Pacamimà, distrito do Municipio de 8011. Vista, ser considerado cano
área pretendida pela Funai, para demarcação de Reserva indígena.
2. Ao contrário de Roraima, as áreas de livre comércio,
criadas. no Estado do .Amapá, já de muito estão funcionando, gerando empregos e divisas para o Estado.
3. A transferência da área de liv~ comércio de Pacaraima
para a capital Boa Viu, fav<rcccrá a sua imediata instalação,
al6m do que, entre outros aspcclos, Boa Vista já detém toda uma
infra-esWtura, que permite o imediato funcionamento de todas as
atividades previstas no funcionamento da área de livre comércio a
... ali instalada.
.. o SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Yaladares)- Cone~ a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.

ROME'RO JUCÁ CONSEGUE APOIO

DE LUCENA PARA INSTALAR ALC
O senador Romero Jucá., do PFL de Roraima, esleve reunido no início desta semana com o ministro Cícero de Lucena, da
Secretaria Especial de Políticas R~onais, em Bmsíli.a, para tratar
de seu projeto de tmnsferência da Aiea de Livre Com6rcio da localidade de Vila Pacaraima para. o ~metto Uibano do município de

Boa Vista..
Na ocasião Jucá levou ao ministro um oficio onde dctalba o
processo de transferência da área de livm comtrcio de um local
para outro, dentro do mesmo municlpio. Ele esclareceu que o Congresso Naciooal aprovou, em novembro dé. 91, atrav6s da Lei n°
8.256, duas áreas de livre coiJ:Jb:cio em Roraima, uma no Iii.UD.icípio de Bonfim e outra no municipio de Boa Vista.
''lnfeli2m.ente, em ~ia de pendências opcmcionais,
após quatro anos, ainda nio foram instaladas as referidas áreas,
cri.aD.do grave prejuízo Paia o nossO estado e nosso povo", disse
Jucá ao ministro.
.
O senador explicou ainda a Lucena que, buscando soluão para. estas pendências, ap~~Csentou ao superintendente da
...,uframa, Manuel Silva Rodrigues. proposição para que a área,
t"Vis.ta para ser instalada em Vila Pacaraima, seja implantada na
•:. ?oa Vista.
"'!.: .importiLnte ressaltat que a pi'ojjo$ta formulada está
d~ acordo com a legislação e já foi discutida com a DireÇão da
Sufmma., que é scm:fvel à sugestão e tem envidado os maiores
esfoxços no sentido de atender ao nosso estado", explicou ao
ministro.
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Jucá pediu a Lucena. apoio no semido de priorizar a solução
para a questão e ooviu do ministro que a Secretaria de Politicas Regíooais estalá do lado de Rornima, apoiando a proposta do smador.
Para que a transferência da Área de Livre Comércio de Pacaraima para Boa Vista- seja efetivada., ~ necessária apenas uma
portaria do ministro da Fazenda. Neste caso, um pm<eer favotável
do ministro de Poli:ticas Regionais será iniport.ante.
·
Posteriormente ll aprovação da transferência da ALC para
_Boa Vista, Romero disse: que __pretende apresenlar no Congresso
um projeto de lei complementar para alterar a Lei D0 8.25.6, que
criou as ALC .de Roraima, propondo que a área de Boa Vista seja
ampliada. aú: a fronteira Com a Venezuela, afunde beneficiar também a Vila Pac:araima.

~ ~- SO

O SR. ODACIR SOARES PRONUNCIA DlSCUR-

f;UE. ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,

SERA PUBUCADO POSTERIORMENTE.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Yaladares)- Concedo a palavra ao oobte Senador Freitas Neto.
O SR- FREITAS NETO (PFL-Pl. Pronuncia o seguime
dis<:uiw.)- Senhor Presidente, Senboo:s Senadores, Senhoras Se.nadoras., quando governei o Piauí pucurei chamar a atenção das
fmças vivas de meu Estado, bem como de produtores rurais de outra:; regiões do Brasil, pua as potencialidades dos ccmldos
piauien.ses. Sio Areas planas, de fácil mecanização, precipitação
pluviom6trica anual superior a l.üOOmm, ·além de baixo custo das
teiias. Têm todas as caracle!fsticas adequadas ii produção de grãos.
Iniciouwse, assim, a expl.ora.çio dos cenados do sul piauiense com
agriCultores de lá e de outros Estados· desenvolvendo suas atividades com produtividade igual ou superior -à m&lia. das demais regiões produtoras de grilos em nosso País. Trata-se de uma fromeira
agr!oola de grande i~ portanto.
Entretanto, Sr. Presidente, somente o esforço do Governo
do Piauí e o tmbafho dos produtoies que acreditaram na região e a
estio desbravando mosttam-se insuficientes pam romper os obstáculos que limitam o desenvolvimento da agricultura no sul do Es..

tado. bem como o seu progresso e viabilidade.
O Ministro Jos~ Eduudo de Andrade Vieiia visitou, oeste
fmal de semana, projetos agrícolas em Uruçuí e Ribeiro Gonçalves. Constatou, como tenho aíumado, as imensas potencialidades
que ali se verificam. Comprometeu-se o. Ministro a lutar junto a
seus c;olegas de Governo para que, com urgência e prioridade, se-
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jam J!lllll li carreado. investimenoos federais, principalmenle para
O SR. PRESIDENTE (AlliÔIIÍo Carlos Valadal<s)- Concedo a palavra ao nobn: Senador Jos6 Ignicio Feuei!a.
estradas. necessidade maior e reclamo de todos.
O SR. JOSÉ JGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Promm·
O Govemo Fedcm.l tem dividas sociais relevantes para com
o Piaui. Por isto precisa agiliziar providências que tmnsfOIIIlarão ci.a o seguinle discurso.)- Senbor Presidente, Senhores Seudoreo,
aquela regilo pobre em um gEDilde e importante celeiro de grãos e Senhoras Senadoras; todoo os l:nsileiros estio empenhados na aobtevivênci.a do Plano Real e as medidas aOOtadas pelo Govaoo
alímenloo. Algumas delas:
1. Recuperar a BR-135 no trc<:ho Eliseu Martin>- Cristalin- para coosecuçio desse objetivo. mesmo duras. t&n sido encandu
dia (fronleira com a Babi.a).
com comprecnslo pela sociedade, ciosa de que. nas atuaiJ ciicunJ..
2. Conr::luir o asfaltamento da BR-343 no trecho Jurume- tânclas. o sofrimento suplementar é Jl"'ferlveli ~ fmal do
projeto. Chega a ser comovente o modo como o brasileiro se subnba-Bertol!nia.
3. Concluir o asfallamento da BR-3241135 no trecho Berto- mete a sacrifícios diários em favor da manuteuçio desse projeto de
estabilicladc econdmica.
llnia-Manoel Emldio-Eliseu Martins.
4. Reconstruir a ponte sobre o rio Gurguéia na BR-324' 13S,
fodas, em alguns momentos, o Govemo vem exagerando na
muniápio de Manoel Emldio.
-- administraçio de rem6dios ao Plano Real A buroalocia naciooal.
5. Liberar :rocursos para construçio de ponte- sobre o rio _ muitas vezes levada pelo desespero de corrigir imperfeições por
Pamalbo, 1 altura do Ribeiro GonçJilves. de aproximadament.o 100 ela mesma produzidas. acaba extrapolando o ~pfo do bom
metJ:Of. ligan?o ~ PiaW: ao Maranblo, lembrando-se que já existe senso, criando rr:i!ISODS no mereado, levando empresúi.os l fal&lconv&lio :usinado com o Governo do Piauí com esse objetivo cia e trabalhadores ao desemprego.
atravú do prognoma Corredor Norte de Exportação.
Como cidadio e como politico. sempn: fui defema: intran·
6. Ajudar o Oovemo do Piauí a COD.cluir o asfaltamento da sigente do Plano Real , porque de seu sucesso depende o futuro do
rodovia que liga Bertolínia a UIUçul e Ribeiro Gonçalves- (PI-247).
estado brasileirio. No entanto. sinto-me desconfrotável ao analisar
7. Determinar ACHESF que implante. imediatamente. a li- certas íniciativas da úea econômica do Govemo na aplica.çlo de
nba de transcrição ji projetada. partindo de sua subestaçio locali- con<tivos ao "prognoma de estabiliZação econ&nica. Nio apenas
zada em SJo Joio do Piauf.. e estendendo-se até Eliseu Martins. porque as considero dmconjan.as e sem fmalidadc espedflca. mas
Com isto. a Comp&nbi.a Energética do Pilwí. Cepisa. poderá im- sobretudo pelo perigo de estarem lançando os sedimentoa de uma
plaDtar liobas oomplementares regularizando o suprimento de nova e grave crise sociaL
energia J!lllll todo o sul do Estado, que I<Clama com justiça, esta
O aumeniÓ ela allquota de importação de velados at6 que
provid&tciano meoor prazo possíveL
poderia ser ccmpreenstvei. levando-se em consideraçio a perigosa
Ao Govemo do Pi.aul compele alocar. também de imediato, evasio de divisas oriunda daquela operaçio. desde que ele nio
ICOJrsos de contrapartida para. o em.préstimo já contratado com o - viesse auteOlado por uma famigerada avidez da mâqúina anccadallanco Molndialo à disposição do Estado. para complemenlaçlio da don. Aumentar allquotas de importados J!lllll conl<l: consumo e
rodovia PI-254ligando Gilbués a Santa Filomena. com esta provi- e.vitar explosões na balança comercial6. de certa fonna. uma prodSncia retirari. do isolamento esta região altamente promissora.
videncia ad.ministnuivamente correta. Todavia, taxar C8Il'OS j! emSenhor PiesideDle.
ba,rcados ou nos pátios de portos e em t.en:ninais ferroviúios nos
Senhores Senadores:
parece uma agressão ao mais comezinho princl:pio de direito.
Netlhum Estado.do Brasil rompeu o chculo vicioso da pro- Agindo com esse tipo de virulência. o Governo. DO mínimo. :rashnlza sem contar com investim.enlOs e incentivos da União.. Estas gou um contrato ciVil celebrado entre ele e dezenas e dezeuas de
sugestões que acabo de registrar transfonnarilo a regiio sul do pessoas que, confiando na propalada estabilidade econ&nica do
Piaul, dentro de pouco lempo, em próspera e produtiva. Contri- País. investirun suas poupanças na implantação de revendedoras
bui:rio decisivamente pam IIDJdança da face de uma unidade da fe- de veículos importados em todo o Brasil
deraçio que convive com indicadores econôm.icos e sociais inE o que gaDha o Governo ao praticar esse ato de ganincia.
compaliveis com a dignidade de seu povo. oxigenando sua ecaoo- cootra a sociedade empresarial desprotegida? Nada, a nio ser o
mia e <bando-a d& captci""dc. de poopança pma. aplicaçio em infra- mórbido prazer de criar tnmmas para importadores. celeremente
esttutun. social. como saúde e cducaçik>, em benefício de sua gente.
ameaçados pela falência totaL
Os rectllOOS necessúi.os para fmanciar algumas -das ações
Na verdade. ao taxar os veículos embarcados e alfandegaaqui mencionadas. al6m de não ag:redirem o mçamento federaL dos- slo quase 40 mil em todo o Pais-. a equipe ecxmômica agiu
poderiam partir do BNDES. que em caráter excepiciooal voltaria CODl unia violência flSca.l sem precedentes na. relaçio histórica ena fmanciar o Poder Público nos seums de transportes e energia, tre o Estado e as fontes produtotas. Digo isso. porque é mais do
exclusivamente na região dos cena.dos nordestinos por se tratar da que evidente que a nossa balança ccmetcial não ganhari. absolutaúltima fronteira agricola do País.
mente nada com a ganância institucionalizada, de vez que os ve{Senhor Presidente,
culos embarcados e alfandegados já haviam pago o imposto corSenb=s Sena~s:
tospondenle à époea do fechamento do câmbio.
Creio que o Ministro da Agricultura será parceiro do Piau!
O Govemo s6 eslá querendo ganhar um pouco maia. moca·
nesta lula.
dando impostos ilegais e injustos no mexado intemo. No entanQuero registar o interesse que o Banco do Ncxdeste do to.se continuar com essa disposiç§o, cotre o risco de. em nome de
Brasil tem demonstrado para viabilizar a produçio de grãos nos alguns trocados. levar um flocescente segmemo emptosarial à ban·
cemdos do Piau~ O Presidenle do BNB, Dr. Byron Queiroz, dire· canota. com a conseqüente exclusio de milb&Ies de seus funcionátores e técnicos visitaram também a região neste fmal de semana e
rios do mercado de trabalho.
tealitm.lrun a 511& disposição J!lllll prestar-lhe o apoio indispensiveL
Dianle da gnovicbde do quadro que se esboça. é justo espe·
Eram estas. Sr. Presidente, as: palavras que tinha de proferir rar-se do Governo o ree~ame da mat6rl8. liberando os veículos já
para pedir providências que o Governo Federal há muito já deveria regulariudos aos seus legítimos donos. Aumentar aliquot.as parar
ter adotado 1'1!." solucionar o problema de uma promissora mas impedir importações discriminadas é um remédio sadio paill forta·
sofrida :regiio d.e nosso Brasil.
lecer o Plano Real e seus objetivoS básicoS.. Mas taxar propriedade
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-Projeto de Lei da Câmam n• 210, de 1993 (n• 37/91, na
particular legalmente embarcada nos parece muito mais um confis- Casa de origem), que faculta o registro, nos documetltos pessoais
co brutal do que um gesto de autodefesa do Estado.
de identificação, das ínfomiaçõCs que especifica.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - A
Aos projetas não foram oferecidas emendas.
Presidência comunica ao Pleriário que. de acordo com o art.
As matérias sedo incluidas em On:lem do Dia, oportunamente.
118 do Regimento Interno, fica aberto o prazo de 20 dias para
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Na
oferecimento de emendas, perante as Comissões Temporárias
destinadas a examinar o Projeto de Lei da Câmara D0 11_8, de presente sessão terminou o prazo para apresentação de emendas às
1984 (no 634/75, na Casa de origem), que institUi o Código Ci- seguintes matttias:
vil, e o ProjetO de Lei da Câmara n° 73, de 1994 (n°
- Projeto de Lei da Câmara n• 119, de 1992 (n• 5.861, na
3.710/93, n.it.-Casa de origem), que instltui o Código de Tr.in- Casa de origem), que dispõe sobre a habilitação para conduzir ci~
ClOmctores; -sito BraSileiro.
·
·
-Projeto de Lei da Câmam n• 113, de 1993 (n• 1918191. na
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares) - Na
presente sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao Casa de origem), que disciplina o emprego· de algemas e dá outras
Projeto de Resoluçáo D0 43, de 1995, de autoria do Senador- Guiprovidêocias.
O Projeto de Lei da Câmam n• 119, de 1992, =beu uma
lherme Palmeira, que dispõe~ a utilizo:çào da frota de veículos
oficiais do Senado Fedeml e dá. outras providências.
emenda.
.Ao pt9jel'? não foram oferecidas emendas.
É a seguinte a emenda oferecida:
-A matéria será remetida ao Grupo de Traba.Iho de Refama
Emmdao0 l
e Modernização do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares) - Na
Aaescente-se ao art. 1°, do Projeto de Lei da Câmara n°
preseote sessãõ" terminou o prazo para apresentação de emendas às
ll9cda 199_2, O seguinte parágrafo.
·
·
seguintes matérias:
·- ...__
11
-·
ÁrL 1° .. .:. .• .:............... -·-··-··--··-·-··-··---·-·- Projeto de Lei da Câmam n• 9, de 1991 (n• 4.787/90, na
Parágmfo único. A pennissio contida no disposto
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que auacima aplicar-se-á no período das S is 19 horas.
toriza o Instituto de Administração Financeira da Previdência e
Justillcação
Assistência Social - lAPAS - a doar ao Governo do Estado de
Rio de Janeiro o imóvel que especifica;
É importante garantir segurança Dão só aos condutores do:>
-Projeto de Lei da Câmaxa n• 58, de 1991 (n• 81/87, na chamados ciclomotores, como aos dos outros tipos de veículos. No
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da república, que au- período noturuo, como é sabido, as dificuldades 09 trinsito são
toriza. o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -IN'- maiores; e os condutores com idade de 16 anos têm menos expeCRA- a doar o imóvel que menciona;
riência. e, automaticamente. mais probe.bilidades de aciâentes. -Projeto de Lei da Câmam n• 82. de 1992 (n• 969191, na
Sala das Sessões, 11 de abril de 1995. - Senador Gerson
Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 45 da Lei n° Camata.
5.869, de II de janeiro de 1973- Código de Processo Civil;
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - O
- Projeto de Lei da Câmara n• 103, de 1992 (n" 683/91, na Projeto de Lei da Câmamn" 113, de 1993, reoebeu dnas emendas.
Casa de origem), que revoga o Decreto D0 15.777, de 6 de novemAs matérias voltam à Comissão de Constituição, Justiça e
bro 1922. que ''aprova e manda exerutar o Regulamento do Regis- Cidadania, para exame das emendas.
tro Geral da Policia'~
São as seguintes as emendas oferecidas:
-Projeto de Lei da Câmara n• 125, de 1992 (n• 914/91, na
Emendan°1
Casa de origem), que altera os arts. 513, 737 • 738 do C6digo de
0
~-se nova redaçio ao art. I
Processo Civil;
- Projeto de Lei da Câmara n• 129, de 1992 (n" 1259191. na
"Art. 1" O porte e o emprego de algemas são pi-·
Casa de origem), que denomina "Pompeu de Soo.za" a Faculdade
vativos dos ÍDlegrantes dos órgãos responsáveis pela sede Comunicação da Universidade de Brasília- UnB;
gurança pública."
-Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1993 (n" 2.347191. na
Justillcação
Casa de origem), que altera o art. 83 da Lei n• 7 .210, de 11 de julho de 1984-LeideexecuçãoPenal;
·
A piCSCD.te emenda visa aprimOrar o-texto Segundo a técnica
-Projeto de Lei da Câmam n• 52, de 1993 (n• 255/91, na redacional legislativa e conforme o § 7° do art. 144 da ConstituiCasa de origem). que dispõe sobre a suoessio de bem de eslrul· ção Fedetal.
geiros, situados no Brasil;
Sala das Sessões, 11 de abril de 1995.- José Fogaça.
- Projeto de Lei da Câmara n• 95, de 1993 (n• 3.588/89, na
Emendao0 2
Casa de origem), que adapta normas de Direito Processual ao dis~
Dê-se nova redação ao art. 20; _
posto no inciso XI do art. 24 da Constituição Federal;
-Projeto de Lei da Câmara n• 104, de 1993 (n• !XW91, na
"Art. 2° Os agentes policiais. sempre que impreCasa de origem). que acrescenta parágrafo únioo ao art. 161 do
gantm. algemas para pisio. custódia, condução ou simC6digo de Processo Civil;
ples detençio, deveria registrar, em documento próprio
-Projeto de I,ei da Câmam n• 193, de 1993 (n"3.120/92, na
da :repartição a que pertencem. os motivos pelos quais as
Casa de origem). que altera a !Mação do m1. 809 do Código de
utiliza.tam.''
Processo Penal, mferentc: à estatística judiciáriã crimilial;
Justilleação
- Projeto de Lei da Câmara n° 209,- de __ 1993 (n°
3~338192, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao
VISa essa et:ae:nda ret:irnr do texto do mferido artigo a exart. 236 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código ptOSSio ''livro da repartição", em virtude de tal documento ji estar
de Processo Civil; e
em desuso pela Polícia no registro do uso de algemas.
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do caput do art. 4° do Decreto-Lei o"' 3.689, de 3 _de outubro de
1941- C6digo de Processo PenaL tendo

nador Humberto Lucena enviou AMesa proposições, cuja tramita-

P-m:cer TaVorável, sob n° 97, de 1995, da Comissão

çio, de aconiO oom o disposto no art. 235, 3, letra a, 3, do Regi-

- de Constituição, Justiça e Cidadania.

mento lntemO, deve ter ilúcio na hom do Expediente.
N. proposições seria anunciadas na próxim:a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadaies)- Nada
mais havendo a tratar. a Presidéncia vai encerrar il Sessio, desigJWldo para a sessio Oidinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 46. DE 1995
(Em regime de urg&lcia., nos teanos
do art. 336, b, do Regimento Intemo)
·. Discuasilo, em tumo únioo, do Projeto de Lei da Cimam n•
46 (n? 233/9:;, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da
Repllbliea, quo fiXa a n:munOiliÇilo dos cargos em oomissões e de
naiUreza Especi.ol das funções de direçio, chefl& ou assessoramento que menciooa, e dá outras provideocias.
(DepeDdendo de parecer da Comissão de Cousfltu~,
Jullliça e Cidadania.)
'

-2PROJETO DELEIDACÂMARAN" IOI,DE 1994
Votaçio, em rumo único, do Projeto de Lei da Clmara D0
101, dc1994 (n"408/91, na Casa de origem), que acrescenta parigrafo único ao art. 846 da Consolidaçio das Leis do Trabalho CLT, para peanilir, na auSêDcia & acordo, o julgamento imedialo
das reclamações de natureza unieamente salarial. tendo
Parecersobn"265,de 1994,daCoolissilo
- de Assuntos Socia..is, favorável ao Projeto com Emenda n°
1-CAS que apresenta

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 76, DE 1992
Votação, em tumo únioo, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 76, de 1992, de autoria do Senador Femando Henrique Cardoso, que susta a aplicaçio do c:aput do art. 13 da Lei Delegada n•
13, de 27 d e - de 1992, tendo
Parecer proferido em PlenArio, em substituição A Comissão
de Constituiçio, Justiça e Cidadania, relaloc: SenadO< Mansueto de
Lavõr, favorã.vel ao Projeto, com Emendas n"s 1 e 2 CCJ, que
apresenta.

-4REQUER!MENTO N" 1.108, DE 1994
Votaçio cm tomo úriicO. do- reQuerimentO -no 1.108, de
1994, do Senador Odacir Soares o onlros Senhores Senadoces, solicitando, nos tennoo do III- 199 do ReginÍento In1m10 do Senado
Federal, a realizaçio de sessio espeuial. destinada a comemorar o
45° aniversário da Tribuna da ImPrensa.

-5PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 126, DE 1992
Disalsslo, em tumo único, Ido Projeto de Lei da qtuwa o 0

126, de 1992 (n• 958/91, na Casa.t!e origem), que dispensa a publicaçio de atos constiluçiO<I&is de pessoa juridica, para efeito de
registro pllblico, tendo
_
p.,..,... favOiáve~ sob n• 94, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiçà e CldadaDla.

-6PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 135, DE 1992
Diseussçio, em mmo único, do Projeto de Lei da Cimam n•
135, de 1992 (n"734/91, na Casa de origem), que altera a redaçio

-7PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"ll2, DE 1993

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n°
112, de 1993 (n" 2.444191, na Casa de origem), que dispõe sobre
dispensa da multa referente ao alistamento eleitqral int~pestivo,
acrescentando parágrafo únicó_ao art. 8° ~Lei _n° 4. 737, de 15 de
junho de 1965 (C6digo Eleitoral), ~<ndo
Parecer favorável. sob D 0 100. de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-HPROJETO DE LEI DA CÂMARA N"33, DE 1994
Diswssão, em hlmo único, do Projeto de Lei da Câmara n°
33, de 1991 (n" 786/91, na Casa de origem), que disciplina a liber·
dade religiosa, regulamentando os incisO& VI e VIl do art. 5° da

Constituição Federal, tendo
Parecer, sob D0 93, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao Projeto cOm emendan° l..ccJ,que apresenta.

-9-Pli.OJETO DE LEi DA CÂMARA N"S5, DE 1994
Discussio, em turno Wllco, do Projeto de Lei da Câmara n°
85, de 1994 (n" 3.895/93, na Casa de origem), que altera o art. 73
da ~lidação das Leis do Trabolho, mudaudo O· valor do adi·
cional notumo, tendo
·
Parecer sob n"263, de 1994, da Comissào
-de Assuntos Soâais, favorável. nos tennos do Substituti~
v~ que apresenta.

-lOPROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 99, DE 1994

Dis_aJssão, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara D0
99, de 1994 (n" 1.770191, na Casa de origem), que dã nova reda·
çilo ao parigmfo único do Jttt. 513 da Coosolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei o0 5~452. de 1° de maio de
1943, transfonnando-<> em alínea tendo

r.

Parocer favOiáve~ sob n"316, de 1994,daCoolissilo
- de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Anlonio Carlos Valadores)- Está
encenada a sessão.
(Levanta-se a sessão às J8h29min)

DISCURSO PRONUNCIADO PEW SR. LÚCIO
ALCÂNTARA. NA SESSÃO DE W/04!95 E QUE, EN·
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBUCA-

DO POS/"ERIORMENTE.
O SR.. LÚCW ALCÂNTARA (PSDB·CE. Pronnncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidenle, Sr's e Srs. Senadores, 7 de
abril é o Dia Mundial da Saúde, dia instimido pela Organizaç!o
Mundial da Saúde. Queria aproveitar a transconência dessa data
para fazer uma breve análise sobre a questão da saódc no Brasil.
de modo pwticular ao oque diz respeito à Sua estrublra organizacional. especialmente à questiO dos gasros e do fmancíamento.

Poderia aqui fazer um longo pronunciamento, nomeando as
dificuldades que o Brasil enfrenta na área da saúde, a renitência da
malária na Região Amszônica, os a1too indicadores da mortalidade
infantil, o reaparecimentó-ôe doenças medievais que já imagináva-
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mos abolidas ou banidas do nosso cenário. como a cólera, a dengue. a mssurteição da tuberculose, como um problema de grande
magnitude na saúde pública; mas não vou reiterar todOS esses dados. até porque eles são de amplo domínio público. Cingir-mo-ei
nessa análise à reorganiza.ção do sistema de saúde no Brasil a partir da Consti.bliçio de 1988 e dos gastos aplicados nessa áreL
Um dias desses. o Senador Vilson Kleioiibing, falando desta tribuna. disse que carecíamos aqui de bancadas do povo. Então.
de antemão, digo que nio integro nenhuma dessas chamadas bancadas de hospitais ou de estabelecimentos de: saúde que, dizem.
existem aqui no Congresso Nacional. Acho até legítinio que os indivfduos, os parlamentares se organizem em tomo de defesas de
ponlOS de vista que S. Ex"s incorporem como seus. Mas flnli uma
anüise mais abrangente do problema da saúde DO BmsiL
Fala-se mal da Constituição de 1988, na medida em que se
afnma que a mesma estabeleceu muitos direitos e não deu a contrapartida nocessáriit. -em relação aos rean:sos para a implemenlação ~ses direitos.
Em relaçio à Saúde e à Previdência Social. essa afumaçloDio é bem verdadeira. Na verdade, instituímos o Orçamento da·Seguridade Social para fmanciar a Previdência Social e a Saúde. Do
mesmo modo, organizamos um Sistema Único -de Saúde, UlPll reiviralicaç.lo antiga. que veio estabelecer alguns prinápiOs fundameo.
tais pam a prestação de uma assistência médica e de saúde p1blica efi·
cientes, que, em primeiro lugar. foi a univCISalizaçio do atendimento.
Muitos dos que aqui estão haverão de se lembrar que, num
passado olo tio remoto; quenf nã.C:ún. asSociado a um dos chama-_
dos instibltos da Previdência - que já não atendia bem. mas de
qualquer maneira., destinava-se a atender aos seus segurados -dependia, exclusivamente, dos poucos hCIISpitais públicos que exis-tiam. sobretudo, das instituições de miseric6Idia e caridade.
Hoje, a saúde no Brasil está universalizada: todos têm aces-so aos serviços de saúde. Ela está descentralizada, através dos serviços DlUD.icipris, dos serviços estaduais. e, da mesma forma. há
eqüidadc, quer dizer, a todos é assegurado um atendimento Igual,
independentemente da .sua condição social. da sua condição fmanceira.
Há participação da comunidade na administração desses mansos e na eleição de prioridades, através dos conselhos - Conselho Naciooal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde e conselhos
municipais de saáde -, onde estio os prestadores de serviços, os
usuários c os profiSsioriais da área.
Infelizmente, temos verificado que, apesar desse aperte de
reruiSOs que a Constituição de 1988 assegurou tanlO para a Previdência Social quanto para a Saúde, esses :recu.ISos nlo estão sendo
destinados, na sua integralidade, nem à Saúde nem à Previdência
Social Quer~. criamos fontes: novas de receita. mas. infelizmCDI.e. elas não estio tendo a sua destinaçio adequada. seja porque faltou vontade política para- rt:gular com rapidez os institutos
que estio na ConstitUição de 1988. seja porque uma queda-de-braço e~ o Ministro da Saúde. o Ministro da Previdência e o Ministro da Fazenda tem feito com- que esses tWJISOO Sejam destinados
ora mais a um setor. ora mais a outro.
Isso foi muito claro, por exemplo. no periodo do Governo
J1ama.r Fmn.co. quando o Ministmo da Saúde e o Ministério da
Previd8ncia se digladiavam publicamente pela zq>artição desses
l'CO.mOS ~ no caso. o Ministério" da Pxevidência levou a melhor.
Se o lobby dos aposeDiadoo, o trabalho e a mobilização dos aposentados sio eficientes, esse lobby, essa mobilização termina COU·
seguindo atrair um volume muito maiOr de ma1tsos do que a Saúde. que. nio obstante a grande insatisfaÇão do povo brasileiro com
o serviço que Ib.e é prestado. não -tem a agilidade e a mobilidade
para. fazer as mesmas movimentações.
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O que acoo.tece? Os aposentados, os idosos e as crianças
foram atendidos e o Ministério da Saúde ficou com a menor pa.n::eIa dos recursos. Esses re_cuTSos da Seguridade Social têm IU:ebido
destinação diversa daquela que estava prevista paxa a menmda esct!lar e alé para pagamento dos encargos previdenciárioS da Uniio,
quer dizer. para os funcionários aposentados do Governo Federal.
De forma que. apesar de a Constituição ter criado essas novas fontes de renda para a seguridade social. esses rea.~rsos faam
apenas substituidos e não houve acréscimos, agregação de recursos novos. Conseqüentemente, vamos verificar que os recursos
continuam escassos para ã ân:a da saúde.
Então, gasta-se muito oom saúde no Brasil ou gasta-se pouco? Estamos. até bem pouco ten:qx> estávamos, em uma curva declinante. A cada ano se gastava menos com saúde. A partir de
1992 começou a haver uma reversão, e agora possivelmente cheguemos_aos números de 1989. O Brasil gasta apenas 2,6% do seu
Pm com saú~ os Estados Unidos estão gastando 12%, e, se assim coo.tiiwifr; va'IllOs chegar ao ano 2000 gastando 19%. Mas alguém podei"üi-dizer-que os Estados Unidos sio um pafs rico. Se
companmnas países mais ou menos na mesma sitUação do Brasil.
cias<ificado pelo Banco Mundial como país de ronda média alta,
tipo Argentina. Portugal, Venezuela, vamos verificar que. nesses
países, os gastos do Pm com saúde oscilam de 4 a 8%, enquanto o
Brasil gasta 2,6%, ou seja, 72 dólares per caplta, um número extremamente baixo.
A segunda pergunta é a seguinte: E esse pouco que se gasta,
_gasta-se bem oo mal? Af: ~a-se, cori:i mUitã freqü.ência, que o problema da saúde é a fraude, é o desvio, é o mau gasto. é a má gestã~ que, primeiro, deveria ser questionada a qualidade do gasto.
P.aíses que gastam mais_ ou menos o mesmo: que o Brasil
gasta em saúde têm indicadores muito melhCJ~U do que os nossos
de mortalidade infantil, de expeçcativa de vida ao nascer, etc. O
cjue significa isso? Significa que o poUco dinheiro que gastamos
com saúde não estamos gastando bem. Escamos despendendo,
mUitas vezes, em atividades-meio, ou em programas que nio têm
conseguido reverter os nossos indicadores de saúde, que ainda sio
muito pn:cários.
Ai verificamos- uma Siiuiçíio realmente muito intm:ssante.
Na Câmara dos Deputados, a CP! do SUS, a CP! do !NAMPS
apurou um desvio da ordem de 1,6 bilhões de dólares em gastos
com saóde no Brasil. para um total de gastos, no ano passado, da
otdem. aproximadamente, de li bilhões de dólares.
Nos Estados Unidos, para 900 bilhões de dólares de gastos,
há aproximadamente 80 bilhões de dólares- mais ou menos 10%
- desperdiçados em f:mudes e superfaturamentos.
Ora, poderia ficir a imjriessão de que, resolvido, com todo
o controle que se pudesse fazer, o problema da fraude, do desvio,
da conupção, estaria risolvido o problema dos recursos pua a
saúde. o que não é verdade.
Nós gastamos pouoo e mal, quanto ! qualidade do gasto, e
há. ainda. um desvio superior a 10% em corru~ e fraudes, segundo os dados apurados pela CP! do Sistema Uoioo de Saúde,
realizAda DO ano passado pela Câmara.
O que acontece com o setor da saúde é que os gastos sio
crescentes no mundo todo. Vejam que o Jrd>lema é tio grave nos
Estados Unidos que o Presidente Clinton. chegou a mandar um
projeto de lei para o Congresso americano, que nio foi aprovado, e
que visava. a atender 37 m.ilhões de americanos que estio fom do
sistema. Trinta e sete milhões de americanos nlo t6m serviço de
saúde, estão desprotegidos, não tém cobertum de serviço de saóde.
E, diga-se mais: nos próximos anos. um em Cada quatro americanos ficará sem cobertura para tratamento de saúde pot algum tempo. Os gastos com saúde. nos Estados Unidos. quadruplicaram a
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partir de 1980. A continuar como está, no ano 2.000,um em cada.
cinco dólares gastos pelos Estados Unidos irá: para o setoc de saúde. Assim, o gasto em relação ao Pm. no ano 2.000. poderá chegar
a 19% do Pffi americano.
A Alemanha, por exemplo, que gasta muito, gasta-s%.

A indústria da assistência médica. nos Estados Unido$, movimenta. por ano, 900 bilb~s de dólares e emprega 11 milhões de
trabalhadores. Calcula-se que 20% de tudo isso são gastos na ativi-

dade Wrocrática, na atividade-meio. na papelada.. c realmente
não chega ao local de atendimento do cidadão, o que fez com
que o Presidente Bill Clinton propuse~>se ao Congresso americano a formação de uma espécie de sistema 11nico de saúde,
com a contribuição dos empregados e dos empregadores, que
iria aferider esses 3 7 milhões de americanos que nio têm assistência do sistema de saúde: são desempregados, empregados de
pequenas empresas, pessoas que estão à margem da economia e
que se encontram completamente desprotegidas em relaçã0 av
sistema de saúde.
· Em relação à saúde, há que se cbamar a atenção para. o fato
de que os gastos desse setor sio ctesccntes. Por quê? Por uma razão muito simples: à medida que ampliamos a cobertura, que atendemos um número cada vez maior de usuários, os gastos aumentam. c à medida que descobrimos novas tecnologias e apaxelhos
mais modemos, novas técnicas de tralameoto e de assistência médica. ao contrário do que ocorre em outros seteies da economia na indústria, por exemplo-. os custos aumentam. ao inv6s de baixarem. Quer dizer: a nova tecnologia não re<hlz o,~stos na saúde.
Pelo contrário, ela eleva esses custos. porque o que Cada um de
nós deseja. é procurar. cada vez mais. um atendimento, um diagnóstico, um tratameDlo melhor, mais modema e mais eficiente. Os

custos. então. cootim.Jam crescendo de maneira exponencial.
Dai ser esse um gra.ode problema do Brasil: gastos em saúde com eficiência e satisfação dos usuários. Por isso, é preciso,
primeiro, gastar mais ..;.; Cf isso tem que ser prioridade do Governoe, segundo, gastar bem, aplicar o dinheiro naqueles programas
prioritários, que poss&;m reverter os gn.ves indicadoJ:es de saúde
que n6s temos.
O Sr. Carlos Patrocínio- Permite-me V. fu• um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Dentro de um minuto,
nobre Senador Carlos Pat:rocúJ.io.
E, terceiro, combater ao minimo as fraudes. os desvios e a conupção, com a identificaçio daqueles que estio fraudando e,
evidentemente, com a devida penalizaçio. Sem esquecer que toda
essa ênfase na. detecção ®existência da conupção nio_ eleve encobrir uma vetdade maior, a de que os recursos aplicadOS, mesmo
que fossem aplicados com o maior rigor, com a maior decência e
eficiência. ainda são muito poucos.
E, por f1m - para permitir o aparte do Senador Carlos Patrocínio-, precisamos também eD1enderque, em saúde- e este é um
poDlo de vista pessoal-, a "'sponsabilidade do Estado é máxima, é
total. é absoluta. Por menos que sç queira um Estado intervencionista, por mais que se prtgue a mluçio do !amanho dO Estado, em
matéria de saúde ele não pode lraDSigir, como não pode transigir
em educação, em segurança. na Justiça, na administração 'dos seus
serviços báSiCos, e assim por diante.
Nada tenho contra a iniciãtiva privativa nem contta os grupos privados de saúde, até JXII'qlle eles estio ~ pela lei,
pela ConstituiÇão e rrestam um serviço complementar de assistência médica; mas a idéia do lucro, em saúde, tende a levar sempre
ao crescimento dos gastos. Para mim, os serviços de assist&.cia
médica deveriam ser do Estado ou das comunidades - as velhas e
tm.dicionais Santas Casas., as instituições de misericórdia, que as
ptópriaS comiihidades se organizariam para manter.
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A idéia do lucro leva a distorções como essa que acontece
nos Estadps Unidos. O ~eroso país do Norte não está pcdoco<.!o
sustentar o seu amai mõdelo de saúde, e o grande lobby das empresas e seguradoras de saúde conseguiu derrotar o projeto do Prç.
sidente Clinlon no CongressO -americano, não obstante a sua inst· iraçio, que era dar assistência médica a 37 milhões de ame1 K.m·. ~i,
que estão sem a cobertUra de nenhum sistema de saúde.
Ouço V. Ex•, Senador Carlos Patrocinio.

O SR. PRESIDENTE (Odacir Soa=) - A Mesa deseja
lembrar ao eminente Senador Lúcio AlcâD.tara e ao aparteante que
restam apenas tr& minutos para a conclusão do tempo.
Deseja também registrar que o Senador Lúcio Alcântara
aborda um tema importantíssimo, no seu pronunciamento de hoje,
para a sociedade btasileira.
O Sr. Carlos Patrocínio - Eminente Senador Lúcio Aldlntam, no dia apropriado, V. Ex• traz um te~ muito importante para
discussilo no Seoido Federal Pena que o Sr. Presiclç_ote já nos tenha alertado que o tempo ~ exiguo, escasso e está vencendo. V.
Ex• aborda Com muita propriedade ã ptoblemática da saúde. A
Constituição de 1988 universalizru o atendimento médko, mas
nio houve a contrapartida da receita. da fonte que financiaria a assistência médico-hospitalar em nosso País. Antigamente, a Previdência Social 4,estinava 25% da sua urecadação à saúde; posteriormente, passou para IS%; e, desde a administnção do ex-Mi·
nistro Antonio Britto, hoje Govemador do Rio Grande do Sul. não
se repassou, via Previdência, absolutamente nada para a saúde.
Houve também o problema da COFINS, fonte de Cl!Steio da saúd:,
questionada por vários empresários, ou quase todçs. Daí a s.aúde
ficou a ver Illi.ViOS. foi pua. a UTL N6s, membros da Frente ParlJ.meotar 9e Saúde do Congresso Nacional, estávamos; todos os rueses. ou no Ministério da Saúde- como assegurou V. Ex• -, ou ilo
Ministério da Previdência Social ou da Fazenda, tentando encontrar um mecanismo que possibilitasse pagar os hospitais, que esta.vam COII'CD.do ~ risco de fechar por não suportarem mais as despesas com dois ou três meses de atraso. Isso acootecia e continua a
acontecer até boje, mesmo cem a volta da COFINS. O Fundo So- cial de ~mergência tem colaborado para o pagamento da saúde. e,

por várioS Vezes. este Congresso aprovou recursos do FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador para que fossem pagos os bo&pitais,
as UCAs e tudo o mais. V. Ex... Senador Lúcio Alcântara. aborda o
tema com DBiita propriedadO: Sasta-se pouco e o pouco que se gaSta, gasta-se muito mal. Por isso, estio proliferando os seguros de
saúde, as empresas Jrivãdas- de saúde. No Brasil. como muito bem
disse o Ministro Adib Jatene pela televisão, melhorou muito a
questão da saúde, uma vez que boje o atendimento ~ universalizado. Antigamente. quem não tinha aquela carteirinha de qualquer
um dos institutos es_tava à mercê da sua pr6pria sorte e não tinha
qualqUer atendimemo. Hoje, ainda precariamente, todo mundo_ tem
düeito ao atendimento médico-hospitalar. Evoluiu muito tarob-Sm,
emiliente Senador. no que diz respeito à medicina preventiV~l. Tdv~ devamos isso ao Dr. Albert Sabin. que mostrou que temos q .\e
praticar a medicina preventiva. O Governo brasileiro conseguiu crmdicar vWias enfermidades, como a poliomielite. a varlola e a difteria, e o esquema de multivacinação continua indo rouito bem em
nosso Pals.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Solicito ao nobre
aputeante que conclua o seu aparte, que já ultrapassou o prazo regimental, apesar do brilhmismo com que V. Ex• está oferecendo
o aporte ao discurso do Senador Lúcio Alcântara.
O Sr. Carlos Patroánio- Se~i fiel às o"OOervações de V.
&•. Eminente Senador Lllcio Alcântara, seria bom que esse tema
voltasse a ser abordado. Como Senadores e médicos, temos uma
responsabilidade com a implantação defmitiva ,.:_l_, '::i··•··
· ··- J
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de Saúde em nosso País. Eu gostaria de propor. como já falei ao Ministro Adib Jatene, na refoana da Previdência Social, uma contribuição do _beneficiário, do ar;osentado, do pensionista para a saúde. especificarilente para a saúde, para que PossamOs dar ao povo brasileiro o
atendimento que ele merece. Lamento não dispor de mais temtx> pma
debater com V. Ex•, mas fmalizo o meu aparte enaltecendo a qualidade da exposição de V. Ex•. nesta manhrr. no Dia Mundial da Saúde.
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soan:s)- A Presidência solicita ao orador que conclua o seu discurso.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Nobre Senador Carlos
Patrocínio, agradeço a intervenção de V. Ex•.
Sr. Presidente, vou concluir o meu tnununciamento.

bém precisamos estudar mecanismos novos de Hnanciamento da
saúde. A V nião ainda é a grande financiadora. com 72% dos gastos; os Estados. com 15%; os municípios;coi:n-11%. E vamos, talvez. chegar àquilo que queremos, que é gastar 30% de todos os recursos da Seguridade Social com saúde. Nunca chegamos a essa
meta. apesar do disposto nas DisJX!sições Transitórias da Constituição de 88, até que fosse elaborada a primeim LDO.
Confio muito no governo Fernando Henrique e no trabalho
do Ministro Adib Jatene, para que se possa apeifeiçoa.r a prestação
da assistência médica e dar maior eficáciã e -eficiência aos serviços
de saúde do nosso País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Olhando para o passado, verificamos que fizemos muitas

conquistas, conseguimos eTradicar do nosso tneio várias moléstías,
conseguimos- universaliiar o atendimeniO à assistência médica,
conseguimos criar um Sis-tema Único de Saúde, e ati estabelecer
alguns instrumentos de ftnanciamento desse sistema. Infelizmente,
não h]i uma tegu1amentação devida da Carta de 1988. NãO se Crlou
aicda o chamado Fundo da Seguridade Social, e tamb&n a COFINS foí cOI:úestada na Justiça durante muito tem.PJ. Mas, pasme,
Senador Carlos PatrodriíO, boje, nas receitaS da Uoiã.o. as que
maiS crescem -são as chamadas contribuições sociais.
O que acontece, todavia, é que o Governo lança mão desses
recursos para outros gastos, diferentes daqueles que estão ~ni
zados na Constiruição e na lei. Está -aqui um-exemplo: o Fundo Social de Emergência está tendo os seus recursos aplicados, por
exemplo, em atividades do Ministério da Aeronáutica. em detrimento das atividades na saúde, fugindo às suas fmalidades.
O que pre§i.Sa.nios· faZer é perseverar na luta pela consolidação do Sistema Unico de Saúde, pela regulamenla.Ção dos dispositivos constituCíóriais e- pela sua observância, pelo cumprimento da
!ei e pelo estabelecimento de maiores recursos pua a saúde. Tam-

ATA DA 32' SESSÃO, REALIZADA EM 3 DE
ABRIL DE 1995
(Publicado no DCN Seção II. de 4-4-95)
RETIFECAÇÃO

Na página 4.520. 1' coluna, na publicação do Parecer n°
142. de 1995, imediatamente após o3' parágrafo do 1- Rdatórlo,
'iuprima-se por duplicidade o seguinte trecho:
facultou-se. ainda. a inclusão. a pedido do interessado. de
"informações sucintas sobre o ti!X) sangíiíoeo. e do fator RH na
Carteira NaciOnal de Habilitação.
Todavia. outros projetos foram apensados à iniciativa sob
exame, o que resultou na ampliação das informações a serem inscritas no documento pessoal de identificação. tais como as que se
referem ao número e à data de validade da Carteira Nacional de
Habilitação. do Título de Eleitor, do Cartão de Identificação do
Contribainte do Imposto de Renda. da Identidade Funcional ru
Carteira Profissional e do Certificado Militar.

. Ata da 398 Sessão, em 12 de abril de 1995
1• Sessão Legislativa Ordinária, da 50"- Legislatura
Presidência dos Srs. José Samey, Renan Calheiros, Antônio Valadares e Lúdio Coelho
ÃS 14 HORAS E 30 MINUTOS. ACHAM-SE PRESENTES
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheíros)- A lista de pteOS SRS. SENADORE&
·· sença acusa o compoii:Cimento de 62 Srs. Senadotes. Havendo nd·
Ademir Andrade - Antônio Carlos Magalhies --Antônio mero :regimental. declaro aberta a sessio.
Carlos Valadares - Artur da Távola - Benedita da Silva. - Beni
Sob a proteçã.o de Deus. iniciamos oossos tmb8Ihos.
V eras - Bernardo Cabral- Carlos Patrocinio- Carlos Wilson O Sr. 1° Secretário em exercido.- Senador Antoaio Carlos
Casildo ~!danei- Coutinho Jorge - Edison Lobio - Ednardo v aladares. __,_. à leitura do Ex--''ente.
Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernandes - Emandes Amo· l'~..................
~
rim - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Francelino Pereira -Freitas Neto- Geraldo Melo- Gerson Camala- Gilberto.Miranda- Iris Rezende- Jader Barbalho- Joio Franca - Joel de
Hollanda- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Agripino
-José Alves- José Roberto Arruda- J~ Bianco- Jo$6 Outra
- José Fogaça - José lgn.ácio Ferreira - José Samey - Júnía
Marise - Leomar Quintanilha - Lucidio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Luiz Alberto de Oliveira - Marluce
Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan
Calbeiros ..,. Roberto Freire - Roberto Requiio- Romero Juca Romeu Tuma - Ronaldo C. Lima - Sebastiio Rocha - S&gio
Machado- Teotônío Vilela Fílho- Valmír Campelo- Waldcck
Omelas.

E lido 0 seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM N•110, DE 1995
(N°4~~naorigem)

Senhores Membros do Senado FederaL
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constitiuiçio Federal, e de acordo com o disposto no art. 56~ § 1° do Regulamento aprovado pelo Decreto D0 93325, de 1° de outubro
de 1986. no art. 39, inciso I, alínea a. e no art. 40 do Anexo I
ao Decreto n• 99.578, de I"J de outubro de 1990, submeto ã
apreciação de Vossa. Excelência a escolha, que desejo fazer, do
Senhor Affonso Celso de Ouro-Preto, Ministro de Primeira
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Classe, da Carreira de Diplomata. para., cumulativamente com o
cargo de Embaixador do Brasil junto à Repl1blica da Áustria,
exercer o cargo de Em~ixador do Brasil junto à Repdblica da
Eslovênia.
Os m6ritos de Embaixador A!fOilSO Celso de Ouro-Preto,
que me induziram a escolbt.lo para. o desempenho dessa elevada
funçio, constam da """"" infarmaçio de Ministério das Relações
Exteriores.
Brasi!ia, li de abril de 1995.- Femando Heurique Car·
do90.
EM N" 188/MRFJSRCIG/DSE/DP/APES

Brasllia, 4 de abril de 1995
Excel.endssimo Sccha: Presideute da República,
-De acordo com o art. 84, inciso Vll, da Constituição, e
com o disposto no art. 56, § 1°, do Regulamento aprovado
pelo Pecreto n• 93.325, de 1• de outubro de 1986, no art. 39,
inciso I, alínea a. e no art. 40, do Anexo I ao Oecmto n°99578, de
!O de outubro de 1990, submeto i aprcciaçio de Vassa Exccl&.cia
a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada l ind.icaçio de Senhor Affonso Celso de Ouro-Preto, Ministro do Primeira Classe, da Cmeira de Diplomata, para, CUIIDilativam~nte
com o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da Austria, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da
Eslovl!nia.

2. O ltamaraty elaborou o Currlculum Vltae do Embaixador Affooso Celso de Ouro-Preto, que. juntamente com a
Mensagem ora submetida à. apreciaçlo de Vossa Excel~ncia,
ser& apresentado ao Senado Federal para exame de seus ilustres
membros.
Respeitosamente, - Lulz Fcllpe Lamp.-;la, Ministro de Estado das Relações Exteriores.

INFORMAÇÃO
Curriculum VIla~
Embaixador Alfonso Celso de Ouro-l'Ido
Rio de Janeiro'RJ, 29 de julho de 1938.
Filho de Carlos Celso de Ouro-Preto e Mma de Ouro-PréiD.
!nstilllto de Estudos Politicas de Paris, 1956/59;
CPCD, IRBr. CAE (CAE), IRBr, 1980. ll Curso de Ttoina·
meolo e Aperi'eiçoamenlo para Chefes de Setores de Promoçio
Comercial.
Escola SUperior de Gucna, ESG.
Terceiro Sccnolário, 7 de novembro de 1963.
Segundo Secretário. mCIUiJnento. 1° de janeiro de 1967.
Primeiro Se=lário, merecimento, 30 de IDliiÇO de 1973.
Conselheiro. merecimento, 1o de maio de 1976~
Ministro de Segunda Classe, mmcimcnto, 23 de janeiro
de 1980.
Ministro de Primeira Classe, 15 de dezembro de 1988.
Assistente do Cbefo da Divisão da Europa Oriental, 1963.
Auxiliar~ Sccnotário-Gerai-Adjunto para Assuntos da Europa Oriental e Asia, 1963.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado, 1964'65.
Assistelll.e do Cbefe da Divisão da Ásia e Oceinia:~ 1973.
Assistente do Chefe da Divisão da África, 1974/76.
Chefe da Divisão da África n. 1979/83.
Chefe, substi1llto, de Departamento da África. !983.
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SCCietário de Relações com o Congnosso, 1988/90.
Chefe do Gabioete de Ministro de Estado, 1993/95.
Washington, Terceiro Secretário, 1966167.
Washington, Segunde Sem:tário, 1967no.
Chicago, Eucamogade, 1969.
Viena, Segunde SCCIOiiriO, 197on3.
Bissau, Primeiro Secietário, 1973.
Luanda, Eucamogado de Negócios, a.i., 1976.
Geuebra, Conselheiro, 1977n9.
Geuebra, Eucanogadode Negócios, a.i., 1979.
Cabo Vetde, Eucanogado de Negócios, a.i., 198!.
Bissau, Embaixador, 1983186.
Estocolmo, Embaixador, 1990/92.
ll Reunião de Pariameuto Latino-AmericaDO, Lima, 1965
(obsetvader).

"National Foreigo. Ttaâe Council". Nova Iorque, 1968 (observa~).

Conferl!ncialntcmaciooal Especial da ONUDL Viena, 1971
(assessor).
VI Sessio da Junta do Desenvolvimento da ONUDI, Viena,
1m (delegado).
Conferência Diplomática Sobto Propriedade Industrial, Viena, 1973 (delegado).
-vni Sessão da Junta de Desenvolvimento da ONUDI. Viena, 1973-(delegado).
_ Missão Especial para :representar o Governo brasileiro
nas exéquias solenes do Presiden~e do Movimento Popular de
Libertaçlo de Angola. Doutor Antônio Agostinho Neto. 1979
(membro).
Comissão Mista Brasil:Guiné Bissau, 1979 (membro).
Comissão Mista Brasil-Cabo Vetde, 1979 (membro).
Integrou a Comitiva do MiDistio Guerreiro l África Austral
1980.
~
. ll COnferência para a Coordeoa.çã.o do Desenvolvimento da
Africa Austl81, Mapoto, 1980 (delegado).
I Reunião da Canissão Mista Pem!anente Brasil-Moçambi·
que para a Cooperação E<:onômica, T6cnica e Cientifica, Mapoto,
1982 (delegado).
Confer&lcia T6c:Dica sobre a lni!imcionalizaçio do Parla·
menlo Latino-Americano, Cartageua de lndias, 1987 (chefe da delegàçioJ. :
.··
Otdem do Rio Branco, Gti-Cnlz, Btosil.
. · Ordem de M6rito Militar, Grande Oficial, Brasil
Ordem do M6rito Aeronáutico, Grande OfiCial. BrasiL
MaDocl Gumes Pereira, Chefe, substiiuto, do Departamen·
to do Serviço Exterior.
(À Comi.uão tk Relações Exteritm:s e Defe!Xl Na~
· cianaL)

. • OF[CIOS DO I" SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS ENCAMINHANDO À REV/SÃO DO
SENADO AUfÓGRAFOSDOS SEG.UINTESPROJETO&

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 33, DE 1995
(N•l58193, oa Cimara dos Deputados)
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Aprova o texto da Convenção luteramericana
sobre Eftaícla Extralerritoriol das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros, ronduida em Montevi-déu, em 8 de maio de 1979.

O Congn:sso Naciooal decreta:
Art. 1o Fica aprovãdo o texto da Convençlo Int.oramericana sobre Eficácia l!xtratenitorial das Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros. conclutda em Montevid6u, em 8 de maio

dol979.
Parágruo único. Fu:am sujeitoS 1 apreciaçio dO Congn:sso
Nacional quaisquer atos que impliquem revido da referida convençio. bem como quaisquer atm que, nos termos do inciso I do
ati- 49 da Coostiluiçio Foderal.. acmelem encargos oo compromisso& gr&VOSOI ao patrimônio nacional.
. Art. ~o Este decido legislativo entra em vigot na data de
sua publioaçio.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contmrlo.
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(Ã Comissão de Relações bkriores e Defo:;a NacionaL)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 34, DE 1!195
(N" 2891!13, na Cimara doo Deputados)

Aprova o talo do Protocolo i Coaveoçio la·
temad.onaJ para a Conservação do Atum .AtliDtlco,
adotado em Madri, em 5 de junbo de 1992. ··
O Congruso Naciooal decreta;
_Art.t• Fica aprovado o texto do Prolocolo l Coavençio Jn.
temacional pam a CoosetVaçio do Atum At!Jntico, ad<>tado em
Madri, em S de juoho de 1992.
• Padgrafo único. Ficam sujeitos 1 apreciação do Coagleaso
Nacional quaisquer atos que impliquem modifiaoçio do texto do
Protocolo, bem como quaisquer atos que, aos teunos do inciso I
do art. 49 da Coostituiçilo Fede!;ú, """"'tem eacargoo ou co,mprom.issos gmvosos ao patrimônio nacional
Art. 2° Este decreto legislativo entra em_vigoc na data de
sua publicaçio.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contdrio. -
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5. Na XU Reunião Ofdinária da Ccmissoo, cm 1991. aquele
Grupo de Tmbalbo recomendou l Cotnissio a adDçio de nova

base de cálculo, pela qual silo introduzidos os critérios de grou de
desenvolvimento ocoOOmico c PMB per caplta e sio os países- membros divididos em quatro categorias.
6. A implantação da nova fórmula para o cálculo das cootribuiçõcs s6 poderia efctuar-sc por emenda ao texlo da Convençio

de 1966. Convocou-se a e... fun a Confm!nci& de Plenipotenciá·
rioo,mmidaem Madri noo dias 4eS dejmbo de 1992.Decidiu a
Confer&>cia odolar um Protocolo pua implmtar u eZDOIIC!u propootu pelo Grupo de Trabolho, que foi assinado pelo BruiL
7. A contribuiçlo do Bruil à CICAA, pela nova f6mmla, 6
reduzida de 4.10% do OIÇ&JDCDto para 288%. - o Protocolo
cm viga- após a sua ratilicaçlo por ttes quartos doo memlroo da
CICAA, inclusive a totalidade doo mcmlroo do cliamado Grupo
A, oo pises mais deseovolvidoo.
8. N...., erudições, tenho a boma de submeter a Voou
Excol&lcia o B.DI:IXO projeto de mensagem ao Congresso Nacioaal
acomp&Dh&do de cópia aut&ltica do Protolo &dotado cm Madri, em
S de ;mbo de 1992.

Respeitoumente, Fernando Henrique Cordooo, Ministro
de Estado das Relações Exl«iotes.
_ PROlUCOW PARA EMENDAR O PARÁGRAFO 2 DO
ARTIGO X DA CONVENÇÃO JNrERNACIONAL PARA
A CONVENÇÃO 00 A'ÍlJM An.ÃNilCO (ADOTADO EM S DE JUNHO DE 1992, EM MADRI)

Mensagemn•8t,de 1993
Seohor Membros do Coagrosso Nacional,
A3 Partes Ca:ttratantes da Convençlo l.mfti'D•cicm•l pm. a
De cooformidade com o disposto no artigo 49, inciso I, da CoDSetVaçio do Atum At!Jntico, ad<>llda no Rio de Janoiro (Bm· · ·· -- ·
·
Coostituiçio Federal, submeto à elevada considemçio de Vossas sil) em Í4 de maio de 1966,
Excelências acompaohadD de Exposição de Motivos do Senhor
Acordaram o seguiole:
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Protocolo 1
Convenção Internacional para • CoasetVaçio do Atum At!Jntico,
ARTIGO 1
adotado em Madri, em S de juoho de 1992, c usinado pelo Brasil
O
patágrafo
2
do
art.
X da Canvençio ficait modifu:ado no'
nessa. mesma data.
seguÚltc;
Bms!li&, lO de fevereiro de 1993,- Itamar Franco.
- "2•.Cada Parte Contmtante contribu.iá. 'JJ"'mente pua o
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 031/MRE DÉ FEVEREI- OlÇ&I!lCDto da Caniss&o com uma i:mportADcia calcnlgda de acordo
RO DE 1993, DO SENHOR MINISTRO DE ESTA· cem o sistema estabelecido no Regulamento Finmceiro. uma vez
DO DAS RElAÇÕES EXTERIORES.
- adotado pela Comi&sio. Ao adotar esse sistema, a CotniiiSio deve
ter em <Xlllta, lnlcr alia, u cotas b6sicas fixas de cada uma das
Excelentissimo Seohor Presidcute da República.
O Governo do Brasil assinou em 14 de maio de 1966. no Partes Contratalllcs, como Mcmbo da Comissio c das SuboomiJ.
Rio de Janeiro, a Coovençio Internacional pua a Cooservaçio do sõcs, o total cm peso bruto das capturas c em peso llquido dos proA mm Atlâutico. tendo depositado _o instrumcnt~ de ratificaçio em dutoo enlal&dos, dos nmldeoo alhlnticos c espécies afms, c seu grou
de desenvolvimento ecoo6mico.
l 0 deabrilde 1969.
O sistema de contn'buiçõcs anuais que figUill no Regula2. Criava a Convenção a Comissão Internacional pua a
Conservação do Atum At!Jntico (CICAAj, com mandato pam a me!llo Financeiro s6 poderá estabelecido oo modificado por acorcODSetVação de tunldcos no Ocemo At!Jntioo.
, do de todas .. Partes Contratante& que .. CDCOOtrem presc!lles e
3. Durante a década de 80, passou a CICAA a enfmltar sé- tomem pute na votaçio. As Partes Cmtratantes deverio ser inforrios problemas linmceiros, causados aobctudo pela diíiCU!d&de madas disso com DOVeDta diu de antecedAnci•.''
ci!COII!nlda pelos pnlse.. membros em deseovolvimeuto em ..td.u
ARTir.oz
suas contribuições amais. Calculava-se no fmal da d6cada que as
O
original
do
prescllle
Protocolo, cujoo textoo em iDgl&l,
contribuições atrnsadas atingiam o valor de US$ 700,000,00, COl'fnmc:& e cspenbol sio igualmeote aut&tiooo, seri depositodo ;m.
~spondcntes. na 6poca. a 11 meses de atividadcs da Comissio.
to ao Dire10<-Geral da Ott!•ni•oçlo das N&ções Unidas para a
Ocupava o Brasil a posição de terceiro maior deyedol' da CICAA.
4. Em 1988, a V1 Rcuniio Exlilloi<linAria da Comi&sio deci- Agricultura c • Alimclllaçio. Ficarl aberto à usinatum cm Madri,
diu criar um Grupo de Trabalbo para estudar alta:nati.vas para em S de juDho de 1992 e, a partir de entio, em Roma..~ Partes
nova base de cãlallo das contribuições. Constatou o Grupo de Tm· Contratantes da Coavcnçilo que nio teoh&m IWin&do o Protocolo
balho que, ao contrário da maior parte das organiZAÇões ~guJado.. pedelio, nio obstante, depositar seus irotrumelliOI de aceitaçio
ras de atividade pesqueira, a CICAA nio levava em consideraçio. .quando o desejarem. O Dirdo<-Geral da Ott!ani•oçilo das Nações
no cálculo das contribuições. dife~enças no grau de desenvolvi- Unidas para a Agricukura c a Alimentaçio enviari. uma cclpia cermento oconômico entre os membros.. Enfatizava a CICAA a captu- tificada do presente Protocolo a cada uma das Partes Contntantes
da Convenção.
m de tunídeos como base de cálculos.
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ARTIGO 3
O presente Protocolo entrará em vigor. pam todas as Partes
Contrantes, noventa dias dep:ris do depósito perãllte 0 Diretor-<Je....
ral da Orga.nização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentaçio, do último iDsttumooto de aprovaçio, mtificação ou
aceitação por trés quartos de IOdas as Partes Cootralantes, ~ esses
trés quartos deverlio incluir a totalidade das Portes Contmntes classificadas, em 5 de junho de 1992, como po~ses:dosenvotvidoa com
economia de mercado, pela Confmncia das Nações Unidas sobre
Comércio e desenvolvimento. Toda Parte Contratante Dio incluída
nessa categoria de países pode, no prazo de seis meses seguintes à
notificaçio da adoçio do ProiOcolo pelo Dirdor-Geeal da Organi·
zaçio das Naçõe• Unidas para a Agricultura e a Alimenlaçio, solicitar a suspensio da entrada em vigor deste Protocolo. AA disposições éstabelecidas na última fase do parigrafo 1 do artigo xm da
Convenção ~teJ;uaeional para a Cooservaçio do Atum Atlint.ico
se aplicalio mulalis mutandls..
ARTIGO 4
O sistema de cí.lculo da imporlâocia. da cootribuição de
cada u·ma. das Partes Contra.Dt=. estiplllado no Regulamento Financ:eiro, será aplicado a partir do exercício financeiro seguin&e ao
daentr.tdaemvigordopn:senteProiOcolo.
U:GlSLAÇÃ.O Cfl'MJA
CONSTifUIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA 00 BRASTI..

·--··-·--··---·--·-·1'tiiJi."ô"N---·-··-··--··--·--Da Organjzpçjio dos Poderes
CAPÍ'IULOI
Do Poder LegislAtivo

·----··--·-··--··-··-·-··-··-·-·---··----·---·-·--.-·
SEÇÃOD
Das Atribuições do Congresoo Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacio-.
nal. I- resolver defmitivamente sobre tratados, acon:ios: ou atos in~
t.emacionais que acarretem encargos ou ccmpromissos gravosos ao
patrimõnio nacional; - (À Comissão tk Relaç&s Exteriores e Dejem Na.
ciomL)
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equipamen10s e -criai educativo adquiridos por pessoa portadora de deftci~ncia.
O art. 1o do Projeto de Lei declara concedida a isenção e espec:ifica a deftciência em suas fOlll'W física, sensorial ou mental.
complementando-se com o texto do art. ~. que :restringe os bens o.

serem beneftciados pela isençio âqueles especialmeote produzidos
para peasoas portadoras de deficiEocia ou especialmente adaptados

para tais peasoas.
b art. 3° impõe ao heneficiério da isenção o ônus do pm-io
pagamento do tributo, na hipótese da transfer&cia da propriedade
ou do uso do bem. exceto quando efetuada para pessoa. t.amb6m
deficiente, estendendo a I<SpODSabilidade pelo Onuo ao adquinmte,
em can\tcr de solidariedade.
O art. 4° defere ao Poder Executivo a incumbencia de regulamentar a lei no pmzo de noventa dias, resguardando, por&n. em
seu parágrafo único, o dii:eito à isenção em caráter defmitivO. independentemente de quaisquer fotmaliclades, caso a regulamenlaçio
_ nio v._!mba a occ:xrer no referido_~. e__enquanto perdurar a omissão govemamenral.
-- Justificando sua proposiçio, o autor ressalta o reiterado prop6Sito do texto constitucional de_ JX'O(eger as pessoas p:xtadoras de
defici&lcia. e cita os seguintes ctispositivos da Constibliçio Federal:
a) art. 227, § 1°, n. que impõe ao Eslado. obrigação de
criar " ••programas de p«VençiO e atcndimen10 especializado para
os portadotes de defici~cia fisica, sensorial ou mentaL bem como
de iotegração social do adolescente portador de defici~cia. mo- dianle o ~inamento para o lm.balho e a conviv~ncia.. e a facilitaç&J do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de
preconceitos e obst!culos atqUitot&icos'';
·
b) art.-227, § 2°, segundo o qual "aleidispcri sobre normas
de construçilo dos logtadouros e dos ediflcios de uso público e de
fabricação de veículos de tramporte coletivo, a fim de gamntir
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência'~
·
c) art.. 244, segundo o qual"a lei_ disporá sobre a adaptação
dos logradwros, dos edificios de uso público e dos veículos de
transporte coletivo atualmente existentes a fun de garantir acesso
adequado às pessoas portadoras de deficiência. .•";
d) art. 37, vm, segundo o qual "a lei reservari perceotual
dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de de·
ficiênc:ia e defmitá os critériOs de sua admissão'~
e) art. 208, m, segundo o--qual o dever do Estado com a
educação deve garantir ''atendimento educacional especializado
aos portadoras de delici&cia. pn:ferencialmeote na rede regular de
ensino'~

f) art. 203-, IV, que inclui entre os objetivos da assistência
social "a habilitação e reabilitação das peasoas portadoras de deficiência e a promoçio de sua integmçio Avida comunitária";
PARECERN"197,DE 1995
g) art. 7", XXXI. que relaciona entre os dü.eitos dos trabaDa Comlssio de Aoountos Econõmkoo, ao Pro- lhadores urbanos e rotais, a "proibição de qualquer discriminação
jeto de Lei da Câmara n• 89,del99l, (o• L757..JI,de
no IOcanto a salário e critérios de admissão do trabalhador podador
1991, na origem), que •concede laeoçio do Imposto
de deftciêocia";
sobre Produtos lodustrlallzadoo e do Imposto de lm·
h) art. 23, n, que defme ocmo ~ncia comum da
portação rclativameute a equipamentos e 10aterlal Uniio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios "cuidar
educativo adquiridos por pessoa portadora de defida saáde e assistência p6blica, da proteção e ga.mntia das pessoas
ciência e dá outra~ providências•.
portadoras de deftciência1';
Relator: Senador Pedro Piva
I) ort. 24, XIV, que defme como compet&lcia COIICOireD1e
da União, dos Estados e do DisttiiO Federal legislar sobre "proteI- Relatório
çio e integração social das pessoas portadoras de defK:iêncías''.
De origem da Câmara dos Deputados vem à exame desta
Entende, assim, o autor, que a protcçlo fiscal de que trata o
Comissão, a presento Proposiçilo de auiOria do nobre Deputado projeto de lei "•.• somente pode ser vista como legislaçio integratiMagalhies Teixeimque-con<:ede isençilo do Imposto sobre Produ- va dessa ~pação cristalizada oo texto constitucional, para
tos Industrializados e do lmposiO de lmpcrtaçio relalivamente a cuja c:Oocretização já se encontra em mora o poder p6blico".
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Cumpro obsemr que, quando da tmmitaçio do pi<sente
Projeto de Lei oa C!mam Fedetal. seu Ie!ator junto à Comissão de
Finanças e Tributação alertou pa111 o disposto no art. 50 da Lei n•
8.074, de 31 de julho de 1990 (Lei de Direitrizes Orçamentárias
para o ano de 1991), segundo o qual "-.qualquer projeto de lei queCOIJ.Ceda ou amplie isenção... e que gere efeitos sobre a TCCCita estimada pe.m os orçamentos de 1991, somente poderá ser aprovado
caso indique, fundamentalmente, a estimativa da renúncia de !.'eceita que acarreta. bem como as despesas, em id!ntico montante,
que serio anuladas, automaticamente, nos orçamentos de excrclcio
referido...", propoodo, com vistas a contornar essa exigência legal.
que "' emendasse • Iedaçio do 1111.. do Projeto de Lei, a fiDl de
que a entrada da lei em vigor viesse a ser no dia 1° de janeiro de
1992, e n.!o na data de sua ]:llblinaçio, como pi<visto na Iedaçio
original A Comissão de Finanças c Tribut.çio aprovou, por una·
n.im.idadc, o projeto de lei com a emenda nos teiDJ.OS propostos
pelo ljolator. · ·
Em abril de 1992, ~m. o relaloi: do projeto de lei junto à
Comissão de Constituiçio e Justiça o de Rcdação da Cimara Fede:ral obSCIVoo que, estando já em vigor a Lei de Oímtrizes Orçamentárias pam 1992, :renovava-se a exigéncia.legal que bavi.q. dado
motivo à emenda aprovada pela Comissio de Finanças e Tnl:uraçio, tanando-se, assim. inócuos os seus efeitos. Aduziu. ainda. o

s·

relator, ser, no caso em questio, materialmente imposfvel quantificar, ainda que apenas por estimativ~ a :renáncia de receita e. em
conseqüência. as despesas a serem amJladas, concluindo que o
atendimento àquela exi~ncia "...conftgumr-se-ia numa limitação
do poder legisfmmte do Congresso Nacional, que veria tolhido a
conceder o favor fiscal - competência que lhe. 6 rutorgada pela
própria Lei Maior- nas hipóteses cm que nio se p.Jdesse prever
sua repetCUSslo ocçamcntária". Propôs, assim, o xelator, a. rejciçio,
por inconsitituciOnal, da emenda of~ida pela Com.issão de Fi-

nanças e Tnõutaçio. tendo sido, seu pa.recer. unanimente aprovado
pela Comissíiõ de Constituição e Justiça e de Rcdação.
U- Voto do Relator
O p:escnte Projeto do Lei da ctmara, n• 089, de 1992, tem
grande alcance social, o que justifiCO plenamente a exclusão do
ônus tribut.mo incidenle sobm a importação de equipunentos e
material eWcativo de uso do deficiente., o que possibililará seu
acesso a bens podu.zidos com tecnologia de ponta. a Divel internacional, facilitando sua reabilit.çio c integraçio i vida comunit.iria. ·
Com base no exposto, perante esta Comissl.o de Assuntos
Econamioos manifesto-me a faovr da aprovaçio deste Projelo de
Lei da Câmara. nC> 089 de 1m, nos te:Imos em que foi encaminhado a esta Casa.
_ _
Sala das Comissões, 11 de abril de 1995.- GUberto MJ..
nmda, Presidente- Pedro Plva, Relator- Benl V eras- Romero
Jucá - Freitas Neto - Geraldo Melo - Ramez Tebet - Válmir
Campelo - Sebastião Rocha - Jonas Pinheiro - Mari= Pinto
- Espcrlciio Amln -Eduardo Suplk:y- Ademlr Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- O Expedienle
lido vai i ]:llblicaçio. Do Expediente lido constam oo Pri>jetne de
De=to Legislativo n"> 33 e 34, de 1995, que tedo, nos tennos do
art. 376, "c", do Regimento Interno, pemnle a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o pmzo de cinco dias para recebimeillo de emendas,. rmdo o qual a xeferida Comissão terá. quinze dias, prorrogáveis por igual periodo, para opinar sobxe as proposições.
. - --O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Foi encaminhado i ]:llblinaçio j>árccef da Comissão de Assunloo Ecmômlcos,
que conclui favoravelmente ao Projeto de Lei da CAmara nC> 89, de

1992 (n" 1.757/91, na Casa de origem), que concede isenção do
lm]:llsto som Produtos Industrializados e do Imposto de Importaçio xelativamente a equipamentos e material educativo adquiridos
por pessoa portadora de deficiência e dá outms providências.
A mat6iia ficarl sobre a Mesa; durante cinco sessões onli·
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, U. "d",
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calboiros)- Sobre a mesa,

requeriinentos-que setio lidos pelo Sr. JC> Secretário em exerácio,
Senador Antonio Calos Valadaies.

Sio li.dos os seguintes

REQUERIMENTO N• 537, DE 1!195
Senhor Pmsideote,

RequCíri:i a Vossa Excel!ncia.. nos termos regimentais. sejam solicitadaa, ao Sonbor Ministro da Ptovid!!ncia Social, as seguintes infonnações:
I . Qual a roceita anocadada pa111 cobrir a despesa com o
atendimento médico-hospitalar da Seguridade Social, nos anos de
1993 el994?
2. Qual a receita arrecadada para cobrir a despesa com a assist&.cia social da Seguridade Social, discriminaitdo-se ós itens
atendidos?
Sala das Sessões , 12 de abril de !995.- Senador Humberto
Lucena.

(J. Me3a para decisãO.)
REQUERIMENTO N" 538 DE 1!195
Senbor Ptosidente,
Requeiro, nos termos dos artigos SO, § 2° e 51), mclSO
XXXill da Constituiçio Federal e artigo 216 do Regimento lnter·
no do Senado Fcdend, seja fomeci!ia pelo Presidente do Banco
Centtal do Brasil. Sr. P&sio Arida, atrav~s do Ministro da Fazenda, Sr. Pedro Sampaio Malan, a seguinte informação:
I - Qual o IOSU!tado do diagnóstico =lizado pelo Banco
Central do Brasil sobre o Banco do do Estado do Sergipe S/A 8aDCse- a partir do primefro semestre de 1991, quando este banco

passou a apresentar prejufzo rmanc:eiro?
Justlllcação
.
O Presente requerimento de infonnaçio justifica-se por
duas razões. Em primeiro lugai', devido ao fato de que a resposta
do diagnóstico realizado pelo Banco Central pennitiri. que toda a
sociedade tome conhecimento da situaçio fmanceira do Banco do
Estado de Sergipe, haja vista que o Banese passou a apresentar difiruldades e prej.dzos desde o primeirO semestre de 1991. Em segundo lugar, vale ressaltar que semelhante Requerimento já. foi encaminhado ao Banco Central do Bn.sil em 15 de abril de 1993, ou
seja, a quase dois anos, e até a presente data não houve nenhuma
manifestaçio por parte dos dirigentes do Bacon. Cabe salientar que
a solicitaçio em comento foi assinada por vinte e sete pessoas, entre elas, vereadcmls. deputados federais e estaduais, bem como inúmeros presidentes de entidades de elas :se.
No guatdo do pronto atendimento,
Atenciosamente.
Sala das Sessões, 10 de abril de 1995.- Senador Antônio
Carlos Valadares.
(À Mesa para decisão)

O SR. PRESIDENTE (ll.enan Calbeiros)- Os requerimen·
tos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos tetmos do
inciso lll do art. 216 do Regimento Intemo.

Abril de 1995

ANAIS DO SENADO fEDERAL

341

Concedo a ~VIll ao nobre Senador Jooé Samey.
REQUERIMENTO N• 539, DE 1995
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão do omdor.) -Sr. Presidente, Sn. Senadores:
Senhor Presidellle,
Volto à tribuna desta Casa para, mais uma vez. levar ao coNos termos do disposto 00 § 1o do art. 13 do Regimento Innhecimento do País o que está acootecendo na Nigéria. Na semana temo do Senado Federal, requeiro seja considerada licença autoripassada, tive oportunidade de dizer que recebi uma commicação zada minha ausência aos trabalhos da Casa no dia 3 de abril do
do ex-O!efo do Govomo alcmio, Helmut Scbmid~ Preaidente do ccnente ano. quando oolllplllOCÍ ao Tn"bunal de Alçada Criminal
Conselho Mundial doa ex-Preaidentea da Roplblica, relatando quo de meu Estado para· participar de discussão. oom auiOridades do
havia sido preso, pelo regime militar da Ni#ria, o General O luso- Poder JudiciArlo e da Policia. acerca das reformas e altenções oo
gun Obasanjo, um dos maiores estadistas aluais da hlllDIIDidade. Código Penal Brasileiro, e o dia lO do mesmo m&, ocasi.lo em
Um homem que dedicou sua vida à democracia. Foi ele o respon- que participei de progmma OCOirido nos estúdios da 1V Reoord de
sável pela demociatizaçio da Nigma, por eleições livres. Infeliz- Sio Paulo, em cuja panla incluiam.-se debates sobre temas relatimente, depois. houve o golpe de Estado.
_ vos à imagem do Senado Fedenl.

Essa situação excepcional perDIIlllOC" na Nigtria. 0 General
Olusegun Obasanjo regressan de Copenhagen, da Conf..&lcia
Mundial Sobre Descnvolviment.o Social, onde recebera uma grmde h(!inenag•m; ·foi nomesdo Embaixador llinenmte das Nações
Unidas, para continuar, no mundo inteiro, sua JXegaçlo cm favor
da democracia e dos direitos humanos.
~s. ex-Cbefes de Governo, ex-Presidentes de República
assumimos o dever de abraçar esta causa. A causa da democ::Dcia e
dos direitos humanos.
Recebi tamMm do ex-O!efe do Governo ingles, Lord Clllagban, solicitação. no sentido de que o Congresso brasileiro so associe ii manifestoçio do mundo inteiro quanto à sitnaçio na Nigéria. haja vista, princijiilmente. a nossa preocupaçi.o com a intcgri~
dade f!sica e a h"bcrdade do graude Llder africano que é Olusegun
Obasanjo.

Sala das Sessões. 11 de abril de 1995.- Senador Romeu

Tuma
REQ?ERIMENTO N• 540, DE 1995
Exce1en~ssimo SonhO< Presidente

do Senado Federal,
Requeiro, nos termos do art. 43. inciso II do Regimento lntemo do Senado F~ licença para tmtar de interesse particular
no perlodo de 17 a 24 de abril corrente.
Sala das Sessões. 12 de abril de 1995.- Senador Teotonlo
VDdaFDbo

REQUERIMENTO N" 541, DE 19!15

Nos termos do disposto no § 1• do art. 13 do Regimento Interoo do Senado Federal. requeiro seja coosidemda como licença aul<lrimda o perlodo compu:•o:lido pelos dias 17 e 18 de abril de 1995. .
S"-' das Sessões. 12 de abril de 1995.- Senadora Emllla
Fernandes
·
RJ!QUE~NTO N" 542, DE 19!15

Semana passada. o ex-Preaidenle 'Jimm~ Carter, "{pressaDdo o sentime_gto de todos nós,_ compateceu l Nig6ria e fez gestões
no sentido da libertação do <3eneral OlusegUn Obasazúo, uma vez
Senb« Presidente,
que sua prisio tem como cuactedstica evitar que elo continue sua
Com fundarnelllo no art. 13, § 1". do Regimento Interno do
peregrimçio pelo mundo, defendendo a necessidade que todo
país deve ter de governos livres, msultado de eleições detennina~ Senado Fedem!, requeiro a Vossa·Excelência para que seja. coosi~
derada cOmo licença -anlorizada, as minhas ans8ncias nas sessões a
das pelo povo.
A sua detenção na Nigma- repito- possui todas as cmc- serem realizadas enue os dias 17 e 20 do mSs em rumo. quando
terlsticas de tentar impedir poasa ele exercer essa missio, que nio estaxci em visita oficial a Taiwan, a convite do Governo daquele
é s6 sua. mas de todos n6s; 6 um compromiSso com a democracia país, confOilllC COII'CSpOD.dên.cia anexa.
Soila das Sessões, 11 de abril de 1995. - José Fogaça,
e com os direitos humanos de todos os povos.
Mais uma vez faço esse registto, dizendo que, mesmo de- Senador.
ESCRITÓRIO ECONÔMICO E CULTURAL DE TAIPEI
pois da viagem do Preaidente J"unmy Carter à Nig&ia. ainda permanece detido o General Obasanjo.
. OF!G!lR/002195
Quero, neste instante, DO Plenário desta Casa, como Sena-dor, miterar o meu protesto por .&tos dessa natuzeza. Desejamos
que a África inteira. como aconteceu com.' a África do Sul, possa
restaurar o caminho da clenxx:nlcia, porque actedita.mos que o desenvolvimento não prescinde desse mister.
Aproveito esta oportunidade para faur um apelo ao Governo brasileiro, no sentido de extemar ao Govemo da Nig&ia. sem
qualquer interferência em seus assinltDO intemoo, a péssima tepercu>sio. nos meios políticos e sociais DO Bnsil. do laJ:nc::rdvel inQdeote.
Desejamos, com a celeridade que se faz noc:essária. a liber~
tação do ex-Preaidente Obasanjo e dos pre,.,. ~p<>Hticol naquele
pais, bem como a mstaunsção da democracia e do respeito aos dip
reitos humanos.
•
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1o Secretário -em exercido, •
Senador Alllonio Carlos Valadarea.
SW lidos e aprovados os seguintes

Brasllia. 31 de janeiro de 1995
Exmo.Sr.
Sen.Joso! Alberto Fogsça de Medeiros
PMDB- Rio Gnmde do Sul
Senado Fedem!- Gab. 7
Ala Afonso Arinos
70165-900 Bras!lia (DF)
Excelentfssimo Senhcr.
É com satisfaçio que tomamos este para comunicar que o
Govemo da Rep.íblica da Cb.ina.-em Taiwan tem muito prazer em
convidar V. Ex•, e sua digníssima SCllbora, para uma visita de uma

semana a Taiwan. Informamos que o convite inclui as passagens
aéreas. em classe executiva, e a estadia em Taipei.
Se V. Ex• nos der a boma de aceitar o COD.vite supracitado.
pedimos a gentileza de nos informar o nome completo de sua dig~
níssbna senhora e a data mais adequada pam. a viagem..
Solicitamos, ainda, que noS- seija eD.viado o Curric:ulum Vilae de V. fu•, e tamMm quatro fotos 3x4 ou Sx7 de V. Es• e de
sua digníssima senhora.
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Agradecemos a atenção dispensada e- rios colocamos à disposição de V. Ex& pam qualquer esclarecim.enlO que se fiZer Dece$sário. Na oporrunidad.e. apresentamos os nossos protestos da mais
distin!Jl consideração.
Respeitosament<, Hsien.Ching Chan, Diretor RC~="
sentanle.

REQUERIMENTO N" 543, DE 1995
Senhor Pre.ideme,
Requeiro, nos termos regimentais, licença. sem ônus para o
Senado, para participar das Jornadas lnlemacionais sobre o controle e FJSCaliuçio Parlamenw dos Ó!gilos e Atividades de Seguran·
ça Interior e Inteligência. que se realiza:rão em Buenos Aires. nos

dias 17, 18 e 19 de abril. organizadas pela Comissio Bicameml
Parlamen!Ar de Fiscallzação e Controle do Parlamento Argentino.
(att. 13, § 1", RI)
:Sala das Sessões, 12 de abril de 1995.- Senador Rom<U

Toma.
Bnenos Aires, 7 de abril de 1995
Seftor Plesidentc
dei Senado Fedenol dei Brasil
Sen. JosJ, Sarney
De mi mayor consídemci6u:
Tengo sumo agrado de dirigirme a Ud. a fin de invitaria a
participar en las JOl'DJlrlu lnlemaciona1cs sob!c el Ccotrol Y FISC&lizaci6n Parlamentaria de los Organos Y Actividades de Seguridad
Interior e Inteligencia. que se :real.izarin CD Buenos Aires los dias
18, 19 y 20 de abril ,...,.nizadas por la Comisión Bicameral Parla·
-~
montaria de Fiscalizaci6n y Control del Parlamento Argemino.
Seria motivo de gran satisfacción para nasotros ~~cia
personal en las mismas poro, en caso de no poder asistir, lo sugeri·
mos la porticipaci6n dei Sr. Senador Fodcml Romeu Toma como
su representante. teniendo co. cuentas los temas que sexán abordados 00 acto oncuentro. .
Sin <Jiro particnlar y a la espem de su respuesla, lo saluda
muy aten!Jlment<.- Eduardo Pedro Vaca, Senador de la Nacion.

REQUERIMENTO N• 544, DE 1995
Requeiro, nos teim.OS do § 1° do art. 13, combinado com o
art. 38 do Regimento lntomo do Senado Federa~ sejam ccnsidem·
das como licença autorizada minhas ausências aos tn.bo.lhos da.
Casa, nos dias 02 e 03 de IDarço do correme ano.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1995. _ Senodor Pedro Simon.
O SR. PRESIDENfE (Renan Calheiros)- Ficam concedi·
· das as licenças solicitadas.
Sobre a mesa, requerimentos que sedo lidos pelo Sr. 1o Secretário em exercicio, Senador Antônio Carlos Valad.ares.
São lidos os seguint<s: ~
REQUERIMENTO N• 54S, DE 1995

Requeiro nos ten:nos dos artigos 50, § 2° da Cc:Jmiituiçlo,
215 e 216 do Regimento !nlemo do Senado Fedenol, seja solicita·
do ao Sr. Ministro de Estado das Comunicações um documento
circunstanciado refletindo a posiçio oficial de sua pasta acerca das
seguintes irregularidades, i~tadas pelo noticiário da imprensa
ao acordo da empn:sa estatal Telecomunicações do Estado do Rio
de Janeiro (Teletj) com a Telelista Editora Limitada para publicação das listas te1efônicas do Rio.
1 -O preâmbulo do contrato não mencionaria sua ·subotdinação às normas da Lei de Licitações (n° 8.66&93);
--
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2 - Inexistiria: no acordo i::'táusula vinculando-o ao edital e A

proposta vencedora. como determina a mesma lei~
3 - O acordo conteria cláusula provendo obrigatoriedade de
ressarcimento à Telelistas;
4 - Outra cláusula estipularia a obrigação da Te1etj de ucar
com as despesas de contribuição para o Fundo de Promoção de
Listas e com as bonificações da título de incentivo ao aumento do
fab.lramento;
5 -A Teletj Teria deixado de incluir cláusula reconhecendo
seus diieiros. oo caso de rescisão do contratq, por fal&.cia;
6- O aconlo infringiria o aiL 57 da Lei 8.666. que estabelece o praro máximo de cinco anos para duração dos contratos;

7 - Inexistiria clásula informando da legislação aplicável ao
acordo e aos_casos_omissos;
8 - Do contrato nio constaria qualquer justifl.cativa legal
para a adoçio de pctt:entual de 19%, destinado à Teletj, na IOCeita
a ser auferida com a edição das listas obrigatórias;
9- Por óltimo, o contrato omitiria. cláusula indicando o valor de fliiUiliiD<:nto bruto previsto para a edição das IrEs listas- especificaçio obrigatória, já que sobre este valor incidiriam os S%
de gminda do capital ou patrimõnio llquido aprcsenladas pela
ccnttalada.
Díant< dessas SUipiCCDdent<s alegações, entendo de grande
relevância para o pleno_ exen:ício das afribuições ftscalizadoras
couferidas a es!Jl Casa, pela regra contida no inciso X do art. 49 da
Lei Maior, o encaminhamento dos elementos informativos que aa

requeiro do Poder Executivo.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1995.- Senadoc Gilberto
Miranda Batista

M
d
- (A eJJa para ecisão)
REQUERIMENTO N" 546, DE 1995

.
Requeiro, nos tennos dos arts. 50, § zo. da Constituição,
215 e 216 do RegimentO lntcmo do Senado Federal, sejam solici!Jldas ao Sr. Ministro de Es!Jldo da Marinha as seguint<s infonnações:
1 - Número atual de oficiais do quadro ativo e de funcionári<JS doguadro administrativo lotados na Comissão Naval Brasileim na Europa (CNBE). com sede em Londres;
2- Evolução desses qnsdros no periodo 1990' 1994:
3- J)etalhamenlo das despesas de m.ao:utençio e funcionamento. bem assim os gastos com aquisiÇão de equipamento naval
efetuadoo através da CNBE, ao longo desse mesmo peóodo, à luz
das respectivas dotações orçamentúias.
Justlllcação
Noticiário veiculado pela imprensa dá conta de que auditoria empreendida pelo Tnõunal de Contas da União (TCU), há tres
anos, iD.OstroU que a CNBE, com 34 funcionáriOs. recebera US$
90,000,000.00 (noventa milhões de dólares) em dotações oficiais,
sem que tivessem sido efewadas quaisquer oompms de equipo.·
mento naval. com a totalidade daqueles recursos destinada ao pagamco.to de despesas de mamtenção e funcionamento da comissão, que, a propósito, tem sede pnlpria.
~
·~~
Tendo em vista ser O BnJ.sil um país em via de desenvolvimento, onde as prioridades de investimento em infra-estrutura e
bem-estar social vêm reduzindo sistematicamente a fatia dos dinbeiros públicos destinada à defesa nacional, faz-se imperativo, à
luz dos mais oomezinhos princípios de racionalidade administrati--- va e seriedade no ttato da coisa píblica.,. avaliar acurada e escrupuJosameote se a; gastos com representações oficiais com a CNBE
proporcionam retemos condizentes com os escassos recursos dis-
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poníveis, r:D.esl::õo pOrque cada--embaixada na Europa já COnta com
três adidos militares lnsilciros.
Diante dessas surpreendentes informações, entendo de grande relevância para o pleno exen:ído das atribuições f1SC4li.zadoras:
coo!cridas a csla Casa, pela regra coo lida oo inciso X do art. 49 da
Lei Maior, o encaminhamento dos elementos informativos que ora
requeiro do Poder Executivo.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1995.- Senado< Gilberto

Miranda Batista
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N" 547, DE 1995

Requeiro, nos termos dos arts. 50, § zo, da Constituição,
215 c 216 do Regimento Interno do Senado Federal. sejam solici-

visão do Ministério da Fazenda, consignados no Orçamento da
União de 1995:
Questão 1 - Dívidas internas e externas da extinta Nucle-brás e subsidiárias, junto a bancos, assumidas pela União, (Lei D0
7 .862/89),
objeto
dos
Progmmas · de
Trabalho
03.008.0033.2027.0003 e 03.008.0033.2027.0008, n:spcctivamente:
a) nominar os bancos crcdoies e os reSpectivos val~_das
dívidas;
b) indicar os valores já efetivamentc pago a esSes bancos
credores pelos liquidantes da Nuclebrás e suas subsidiArias e em
que datas;
<)cópia dos documentos que fotmalizam a divida juDio a
esses bancos;
-Questão 2- Dividas internas e externas da Siderurgia Bmsileiia S/A_ Siderbris, assumidas pela União (Lei n• 8.029190), ob-

ladas iw Sr. Ministro de Eslado da A"""""lica as scguil).tes infor-

jeto dos Programas de Trabalho 03.008.0033.2027.0022 e
. . · ·
• 03.008.0033.2027.()023, rcspcctivamelllc:
- I -·número atual de oficiais do quadro alivo e de fun<:ion!a) oominar os ...., c:rc<lore<, póblicos e privados, seporadarios do quadro administmtivo lotados na Comissão Aeri:máulica mente. indicaudo 01 va.lon!ls das dividas. intcma e extema;
Brasileiia na Europa. (CABE), com sede em Londres;
b) indicar ainda, pua cada credo<, 0 objeto da divida c se
2- evolução desses quadros no pcrlodo 1990/1994;
sobR elas.,;&. houveram pagamentos parciais e seus valores.
3 - Dclalhamcnto das despesas de IIUIDUtençio C t\nú:iona-

mações:

·

·

mento, bem assim dos gaStos com aquisição de equipamento aeronáutico efetuados atrav~s da CABE. ao longo desse mesmo peóodo. à luz das respectivas dotaçõe$ orçamentárias.
Justiftcação
Noliciário veicUlado pela impn:nsa di conta de que anditoria empreendida pelo Tn"bunal de Cmlas da União (fCU), há ~s
anos. mosttou que a CABE, com seis oficiaiS do quadro ativo da
Aeronáutica e 35 funcionáriOs do quadro administrativo. :mcebera
dotações de US$50,000,000.00 (ciDqilenla milbões de dólares),
dos quais US$ 40300,000,00 (quareuta milbõcs c trczenlOS mil
dólares) do Tesouro Nacional c US$8.300,000.00 (oito milbões c
trczentos mil dólares) do Fundo Aerooáutico, sem que tivessem
sido efetuadas quaisquer compms de equipo.monto """"""úco,
can a totalidade daqueles reausos destinada ao p o - t o de
despesas de manutenção e fimcionamento da comissio. que. a propósito, tem sede pr6pria.
Tendo em vista ser o Bmsil um país em vias de desenvolvimento. onde as prioridades de investimento em infn.-estrut:un. e
bem-estar social v&n Rduzindo sistematicamente a fatia dos dinheiros póblicoo dcslinada Amodentizaçio das capacidades de defesa nacional, faz-se imperativo, Aluz dos mais oomczinbos princlpios de mcionalidade administrativa e seriedade no trato da coisa
pública. avaliar acurada e escrupulosamente se os gastos com representaçio oficiais cano a CABE proporCionam """"""' oondizentes com os escassos: mansos dispoof.veis. mesmo pxquc cada embaisalia na &lropo já coola oom II& adidos militares lnsileiros.
· Diailtc dessas sulp!CCndentes infonnaçõcs. eutcJ>:Io de grande relevância para o pleno exerckio das atribuições flVIIHzadnras
conferidas a esta Casa pela regra contida no inciso X. do art. 49 da
Lei Maior, o encaminhamento dos elementos informaliv~ que om
requeiro do Pcxler Executivo.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1995.- Senado< Gilberto
Miranda Batista.

(À Me3a para decisão.)
REQUERIMENTO N• 548, DE 1995
Requeiro. nos tetmos dos arts 50, § 2° da Constinlição Federal. 215 e 216 do Regimento Intcroo do Senado Federal, sejam
soliciladas ao Senhor Minislro de Estado da Fazenda, infonnaçõcs
a respeito dos Encargos Financeiros da Uniio'Recursos sob Super-

Ju.stillcaçio
0 presente requerimeDlo tem por objcto a busca do conhecimento detalhado som os encaigOS fmanceiros da Uniio ccmigoados no Orçamemo da Uniilo de 1995 e seu conteúdo amolda-se ao
que pn:ceitua o inciso I. do art.. 216. do Regimento Intemo e no
que dispõe o art. 49, item X da Coostituiçio Federal, atnruindo a

COllJ!""Ilnci• pualisc:alizarcoootrolarosatosdol'ode<Exeallivo.

sàla das Sessões. 12 de abril de 1995.- Senàdor Gilberto
Mirao.da Batista
(À,Me.., para decisão )
O SR. PRESIDENTE (Rcnan Calhciros)- Os n>qucrimcntos lidos sedo despacbados A Mesa pua decisão, 1100 lemlos do
inciso rn, do art. 216 do Regimento Intemo.
Sobre a mesa, n>querimento que sed lido pelo St: 1• Sccre-~_em ~etclcio. ~ .A:nlôoio Carlos Va.ladues.

É tido o seguinte
REQUERIMENTO~ 549, DE 1995
Requeiro, nos tennos do art. 256, a do Regimento lnlemo, a
retirada do Projeto de Lei do Senado n• 36, de 1995, de minha aotoria, que t.mll. da alteraçio da redaçio da alínea a do § Z' do art.
0
1° do Decreto-Lei D 2120. de 14 de maio de 1984.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1995.- Senado< GUbcrto
Miranda Batista.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calhciros)- O n>qucrimcnto
sed J'Ublic:ado c incluldo cm Ordem do Dia, nos termos do disposto no art. 2S6? §'r. b, do Regimento lntemo.
Sobre a mesa, Proposta de Emenda à ConstituiÇão que será
lida pelo Sr. 1° Secrethio em exetCfcio. Senador Antônio Carlos

v al.aclam.

É lida a-seguinle
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N°20,DE1995

DA nova redaçio ao art. 62 da Constituição Federal
As Mesas da Cimara dos Dcpulados e do Senado Federal
nos termos do art. da Constituição Federal, promulgum a seguinte
Emenda ao texto constitucioaa.l:

~ANAIS

344

Artigo único. O art.- 62 da ConstituiçãO Federal passa a vi~
gorar com a seguinte redaçio:
"Art. 62. Em caso do uxgência c relevância, o Presidente da
R"!''blica poderá adotar medidas provisórias, devendo submetêlas de imediato ao Congresso Nacional que, estando cm recesso,
sem convocado pam se mmir extraordinariamente no prazo de
cinco dias.
§ 1• As medidas provisórias que tenham como objeto matéria fmanceira terão fmça de lei desde a sua edição; as demais dependeria de juízo de urgência e relcvincia a ser feito pelo Congn:sso NacionaL
§ 2" É vedada a odiçio de medidas provis6rias sOixe as ma-

térias:

-

~

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A proposta que
acaba de ser lida está sujeita às disposições específicas conStantes
no art. 254 e seguintes do Regimento Interno.

A matéria vai à publicação.
Soi:R a mesa. projeto de lei que será ~do pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Antônio Carlos Valadares.

É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 120, DE 1995

Altera a Lel n° 8.277, de 5 de novembro de
1993, que estabelece diretrizcs para coosoHdação e o
reescalonamento, da União, de _dividas ln temas da
administração direta e lmiireta elos Estados, do Distrito
Federal e dos Muniápios, e dá outras providêndas".
O Congresso Nacional decreta=

--

I- reservadas ao domínio de lei complemeiJtar ou à competancia. exclusiva oo privativa do Congresso Nacional ou de qualquer de suas Casas;
-~
·rr-; n:lacionadas com:
·a) nacionalidade, cidadania e direitos políticos;
b) direito penal. civil, comercial, eleitoral, trib.Jtário, d_o Irabalho, processual civil processual penal e processual trabalhi~
c) planos pluria.miais, diret.rizes orçamentárias, ÓI'Ç8Itleritos
e cr6ditos adicionais, ressalvada a determinação constante do art.
167, § 3°
§ 3"'-As medidas provisórias perderão eficácia. desde sua
edição, se não forem convertidas em lei no pm.zo de trinta dias. a
cootar de sua publicação. devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurldicas delas decorrentes.
§ 4° No caso de edição de medidas provisórias durante o
recesso, nas condições previstas na parte fmal do § 1° deste artigo.
o prazo ser.í contado a partir da instalaçio da sessão legislativa
extraordinária.''
Justificação ·
A Bancada do PMDB na CAmara dos Depulados, após a
realização de inúmeras reuniões. wncluiu não baver fomia eficiente de regulamentar a edição ou reedição de medidas provisórias, sem transferir ao JudiciáriO a decido fmal.
Assim. os debates havidos resultaram no entendimento de
que. ao lado de mudanças radicais necessárias nos procedimentos
anteriormente adotados parn a apreciação das medidas, visando a
sua rápida ttamita.ção, tomou-se imprescindível que, através de
emenda 1 Constibliçio, fosse melhor disciplinada a matéria.
Assim. propõe-se DO§ 2;0 do art. 62 um elenco de matérias
sobre as quais não poderão ser editadas.
O § 1° só admite eficácia Imediata para as mediçlas. sobre
matérias fmanceinlS; aS-demais só terão eflCácia depois de admitidas a urgência e a relevância pelo Congret<>o Nacional.
Com a proposta. ora apresentada, aliada ao projelO de tesolução, a Bancada <!<> PMDB entende ter o Coogn:sso Nacional
meios de exercer com plenitude suas funções legislativas.
Para dar unidade à dinâmica deste projeto o aptesenlO. também, no plenário do Senado.
__ _
Sala das Sessões, 12 de abril de 1995.- Roberto Requião
-Geraldo Melo - Carlos WUson- Walcledr. Omeles- Jonas
Pinheiro - Osmar Dias - Bernardo Cabral - Antônio Carlos
Valadares - Mariuce Pinto - Franc:ellno Pen:lra- Júnia Marlse- Edison Lobão- José Bianoo- Esperidlão Amin -Pedro
Siraon - José Alves- Leomar Qulntanllha- José Roberto Ar·

ruda -Iris Rezende - Eduardo SupHcy - Joel de HoUanda Lúdlo Coelho -José Agriplno - Sebastião Roc:ha- Renan Ca·
lheiros- Ademir Andrade- Roberto Freire- Jáder Barbalho.
(À Comissão de Comriluição, Justiça e Cidada·
nia.)
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-Art. 1° O item g, do§ 2° do art. 1°, o§ 2;0' do art. 5° e o art.
parágrafO úniCo, todos da Lei n° 8.727, deSde novembro
de 1993, passam a vigorar com a segui.nl:e redaçio:

f5

_

e si:u

''Art.

(O··-··-······-··:---··-··-··-··-··---··---·-·-

§ 20 ,....... --·----.. ·----·--------·---·---·-·g) oriundas de operações de anlecipações de t<>Ceita
e<çamentária. cootratadas após 30de setembro de 1991.
Art5°·-··-··-··--··------··----··---·-§ 2° O monta.ole liquido mfmanciàdo será gãiiDI.ido pelas receitas próprias das empresas, ficando os respectivos controladores obrigados a complementar ws garantidas na forma do art.3°, caso sobrevenha insuficiência na receita dos devedores, e nesSa Ólti.ma condiçio, o
dispêndio passará a ser incluído no limite de pagamento
e$lbelecido pelo Senado Fedeml.

Art. 15. Os cootratos de tefmanc:íari:J.erit.o a qUe se
refere esta Lei deverão ser celebrados no prazo de cento
e ciilqiienta dias a partir de sua publicação, desde que
nesse perlcxlo todos os atos legais e administ:rat.iVos de
msponsabilidade da União habilitem-na a firmar tais
contralos, prorrogável por decisão fundamentada do Ministro de Estado da Fazenda.
Parágrafo único. As entidades federais ctedoias
deverão deflagrar w i.DleDSiftcar. cOOfoiirie
caso, o
proee8so de oobraDça de todas as dívidaS vencidas que
não tenham sido objelo de tefmanciamento, com exerução das garantias existentes."
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua :rublicaçio.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contráiio.
- -

o-

Justillc:~~ção

Os Governos Estaduais, após mais de dois """"de negociaçõ.
es com o Governo Fçdeml assinaram. em 1994. os respectivos cootmtos de xefmanciamento da dívida com a União. nos leiiD05 estabelec: ·
dos na Lei n° S.n7/93 e na Resolução no 1U94. do Senado Fedcml.
Os representantes dos Estados, desde o início das negociações para o equacionamento das suas dividas, inclusive da Administtaçio Indireta, mantidas com o Govemo Federal, sempre sustentaram, com base em consistentes e exaustivos estudos, que _o limite máximo de comprometirilento de receita suportável pelas finanças estaduais seria de 7% da Receita Uquida ReaL
Tal fundamentação decorria da_n(leessidade de regularizar
as dívidas pendentes e de honrar os compromissos assumidos dentro de condições mportáveis pelos Estados e Municipios. de forma
equilibrada, sem comprometer a flexibilidade da gestão rm.anc::eira
desses &tados.
·
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Apesar de todos os esfórÇ<JS por parte dos Estados, a lei da
rolagem e resoluçôes-nórmativas posteriores não CODlemplazam as
propostas básicaS sugeridas à. União, ocasionando, assim,. a·coiúu:mação dos ~ios manifestados naquela oportunidade pelas diversas Unidades da Fedemçio, dada as grandes diflcu1dades hoje enfrentadas, principabnenle para os Estados mais endividados.
Com efeito, a partir da vig&cia dos oontmtos de rolagem
efetivados ao amparo da Lei D0 8.727/93, observoo-se que os Estados vêm comprometendo não apenas os 11% da RLR, que a Resolução n• 11/94 estabeleceu como limite a partir de 1-1-95, mas
percentuais bem mais elevados, atip.giDdo, em alguns casos, pata~ superiores a 20% da RLR. Isto porque os Govcmos Estaduais vêm honnmdo - além das prestações incluidas no limite de
li% da RLR - as garantias da âiea habitacional o dos Jl'll'%lamentos refe~<ntes ao INSS e FGTS da Adminiiltiaçlo lndirola, que deveriam estar incluidas no teto estabelecido, bem como oo.tros compromioiios fminceiioo,jun10a credores públicoo e privados_
D:ianm destes fatos. c como fonn.a de evitar o aprofundamento do estmngulamen10 das dispou.ibilidades fiiUIDc:eiras dos
Estados, do Distrilo Federal o dos Muoidpios, 6 que se propõe o
presente Projeto de Lei- Ele objetiva, basicsmeute, assegurar que a
tobilidade dos dispEndios ofetiv<>S Ieali:wlos por aquelas entidades, inclusive como gunmlidor, cm fuuçio dos coiDpro!Disoos decorrentes das dívidas da Admínistraçlo Indireta. e suas :repo.d.uações posteriores, assim como os compromissos f~iros assumidos até 30-9-91, possa ficar contida no limite fJXado pelo Senado Federal.
Por se tmtar de matéria de &UDlll importincia pam os Estados o Munic!pios, 081amos certos que o p~eSODio ProjeiO de Lei
contari. com o valioso apoio dos membros do Coo.gresso Naciom.L
Sala das Sessões, 12 <lo abril de 1995. Senador
Humberto Luceaa - Senador Ronaldo Cunha Lima -

Senado< Ney Su_.oa.
U:GJSLAÇ).O CITADA
(")LEIN"S-727, DESDE NOVEMBRO DE 1993

Estabelece diretrizes para a c:onaoUdação e o
......:alonomento, pela UD!ão, de dividas Internas das
admlnlstro9'ies dlrda e lncllrda dot Estados, do Distrito Fedenle dos Munldpio!,e dáoulrasprovldêndal.

RESOLUÇÃO N" li, DE 1994

Dispõe oobn: as operações de ~llo intemo e
extemo dos Estados, do Distrito Federa~ dos Municlpios e de suas autarqula5,c indusive concessão de garantias, seus Umltcs e condições de autorizaçio, e dá
outras providêndas.
(À Comis.OO tk Assuntos Económicos - decisão
terminativa.)

O SR- PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O projeto será
publicado e mnetido .l comissão competente.
Sobe a mesa, projeto de resoluçio que setá lido pelo Sr. l 0
Secretário em exerácio, Senador Antonio carloo V aladares.

É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 49, DE 1995

Altera a Rt:mluçio D0 11, de 1994, do Senado
oobn: aa operações de ~!lo
interno e c:derno dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municiplos e de suas autarquias, inclusive oonccssio de garantias, seus limites e oondiçies de autorização, e dá outras providêudas •.
Federa~ que "dispõe

O Senado Fedenll resolve:
Art. I' Os §§ I' e 3• do art- 4• da Resolução o' 11. de 1994.
do Senado Federal, passam a vigorar com a. seguinte redaçio:
"Art. 40 __.......... _____.._____ .:.____..,, __

§ t• Enlen<le-se por Receita Uquida Real, pono os
efeitos desta reSoluçio, a xueita ~ nos dom m_eses anteri.otcs ao mês imediatamente anterior àquele em
que se estiver apurando, excluidas as receitas provenientes de operações de ct6dito, de alienação de bens, de

tramfeR:ncias ou doações teeebidos com o fun especifico de atender despesas de capital, de Iec:eitas com destiuaçio espedfJCa, cano salário-educação, royaltlcs, recursos de conv&.ios e outras mceitas patrimoniaiS e, D<>
caso dos Estados, as tmnsfer&lcias aos Municípios, por
participsções constitucionais e legais.
§ 3• Entende-se por Despesa Corrente Liquida,
para. os efeitos desta resolu.çio, o valor das despesas tcalizadas nos doze meses aulcriores ao m& imediatameme

§ 2• O monlante llquido Iefmanc:iado seri. garunido pelas
Iec:eitas pnlprias das ompresu, fu:ando os n:spectivos CO!Ilroladotes obrigados a compl.emem.ar as garaDiias na fon:na do artigo 3°,
caso sobrevenha insufici~ncia na receita dos devedores.

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

anterior àquele em que se estiver apurando, excluidas as
referentes ao pe.gamento do serviço das dfvidas oooni.das nos referidos doze meses, as despesas vinculadas ao

saiário-educação, aos royalties e aos MJ».SSCS para a
execuçio de convênios e, no caso dos Estados. as transfetencias aos Municlpios, poc participações constirucio-

Art. 15. Os conttatos de :refmanciamento a que se tefere esta
nais e legais."
Lei deverão ser celebrados no pmw de c:en10 e cinqiienla dias a
Art. 'r O art. 27 passa a viger com a seguinte Iedaçlo.
partir de sua publicaçlo, desde que nosso peóodo IOdos os aiOS legais e administtativos de =poosahilidade da Uniio habilitem-na a aaescidodenovo § zt, ~o atuale os que se !heseguirem:
lümat tais cootr.IIOs, prorrogi.vois por até novenla dias por decisão
"Art. Zl. Para efeito do disposto no art.
da Lei
fundameulada do Ministro de Eslado da F.,nda.
n• 8.727, de 5 de novembro de 1992. é lixado o limite de
Pan\grafo único. Findo o prazo eslabolecido no caput, as
nove por cento da Receila Liquida Real. definida no art.
entidades federais Ciedoms devOlilo dellagmr ou intensificar, con4°, § 1•, desta =oluçloforme o caso, 9 processo de cobmnçs de todas as dividas vem:idas
§ 1• O valor =ultanle da aplicação do limito deque não tenham sido objeto de xefmanciamento, com exeaJ.ção das
fmido no c:aput deste artigo será utilizado no pagamento
garantias existentes.
de amortizações, juros e demsis encargos da divida ex-

zo
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tema conttalada al6 30 de setembro de 1991, do refmanciamento de dividas junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, e das dívidas resultanles de
mnegociações [NHzpdas com base na Lei D0 7 .976, de
27 de dezembro de 1989, no art. 58 da Lei n• 8.212, de
24 de julho de !991, na Lei n' 8.620, de 5 de janeiro de
1993, e na Lei n°8.727, de S. do novembro de 1993. nestaOidem.
§ zo Incluem-se no limite deftnido no caput deste
artigo as piOS!açiles das operações garantidas, e que vem
sendo efetivamente pagas pelo Estado oo Munic!pio, dos
ótgios da Administnlçio indireta, relacionados no § I'
deste artigo, c os da área habitaciooaL bem como o reescalonamento de débitos, existentes at~ 30 de setembro
de 1991, de antecipações de """'itas.

pelo Estado ou Município "91"'? garantidoc, além das oomposições
dos débitos, existentes em 30-9-91, objdos da pn:sente proposição.
Com isso, espera-se seja aliviado o perftl de endividamento
dos Estados e Municípios maiS endividados, que vem mobilizan-

do. mensalmente, cerca de 20% de sua Receita Líquida ReaL para
amortização das diversas dividas.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1995.- Senador Humberto
Lu""'"'- Senadoc Ronaldo Cunha Lima- Senadoc Ney Soassuna.

lEGISlAÇÃO CITADA

RESOLUÇÃO N' 11, DE 1994
Dispõe oobn: os operações de a-édito interno e
_externo dos Estados, do Distrito Federa~ dos Municípios e de suas autarquias, lodusfve concessão de garlllldas, seus Hmites e oundições de autortzaçio, e dá
outras provld_õodas.

§ 3° A diferença entre o somal6rio dos pagamentos ·ocomdos na forma dos §§ 1° e ze e o valor equivalente ao limite defmido no caput deste artigo scni utilizado no :resgate da dívida mobiliárla que nio possa ser ····-··----··-·---·-·---· ..-----··-----·-----objeto de rolagem segundo as normas legais vigentes.
J\rt. 4o As operações de cr6dito intemo e cxtemo dos Estao
§ 4o? ~bJ~ defmido no capote _nos§§ lo e dos,. do Distrito Fcdcral, dos MuDiápioS e de suas autarquias, in2 deste art1go será aplicado solm o duodóc:Jmo da Relu cessio de
·
........ nt" observaii
·
- Lí "da R L
c stve a coo.
cp.IatsqUet 0"""'--w.
o os segumcena
ea
,. tes limites:
§ 5 .......... -·-··-··-----·--------------I - o IDOntanle global das operações realizadas eD1 um aerArt. 3° Esta :resolução entra em vigor na data de sua publi- cício fmanceiro nio poderá ultrapasSill' o valor dos dispendios com
cação.
amortizações. juros e demais eiicargos da divida vencida e venclArt. 4° Revogam-se as disposições em conti::ário. VeLiiõariO, efetivam.entc pagOS e a pagar, com:iderados os crithios
Justificação
de rolagem vigentes pam a divida mobiliária ·e-- jitra- o- endividamento extemo, atualizados moo.etariamente, ou vinie e sete por
Os Governos Estaduais, após mais de dois anos de negocia- cento da Receita Liqulda Real. o que for maior;
ções com a União, assinaram, em 1994, oS respeétivos conp-aies
II - o dispêndio anual mhimo com as amorti:lilções, }lros e
de refmanciá.mento de ·suas dividas, nos termos estabelecidos na demaiS e:Dcargos ~todas as Operações de atdito, i' contmtadas e
0
Lei n° 8.727, deSde novembro de 1993, e na Resolução D 11, de a conlralar, inclusive o oriS:iomo do pm:elamento de d~bitos rela1994, do Senado Fedel:al. .
_
tivos b contribuições sociais de que tratam os arts. 195 c 239 da
Apesar de todos·OS esforçOs. a partir dos contratos de rola- Cunstituiçio Federal, e do Fundo de Garantia do Tempo de Servigem efetivados ao amparo da referida lei, observou-se que os Esta- ço - FGTS, acrescido, ainda, do valor devido, vencido e nio
dos vêm comprometendo pen;entuais -Superioies aoS 11% previstos pagó, nio podeii exceder a Margem de Poupança R~ ou quinze
na Resolução n° 11/94, em virtude de outras. obrigações que nio por eento da Reeeita Liquida R~ o que for m=.
foram enquad.Iadas nesse limite. Alguns chegam mesmo a atingir
§ I' Entende-se por Receita Liquida R~ para os efeitos
índices superiores a 20% de comprometimento de suas receitas ü- desta Resolução, a receita realizada nos doze meses anteriores ao
quidas reais, ocasionando sérias difiruldades A finanças estach.lais.
mês imcdiaramentc anterior àquele em que se estiver apurando,
É com o objetivo- de evitar o agravamento dos obstáculos excluídas as :mceitas provenientes de operações de crédito, de alieque afligem as disponibilidades fmaoceiras dos Estados que apre- nação de bens, de tr.msferEncias ou doações recebidas com o fim
sentamos este Projeto de Resoluçio. Ele visa •~ basicamenl.e, ate- especifico de atender despesas de capital e, no caso os Estados. as
nuar as crescentes pressões sobre ~ dispêodi.os estaduais, de fot- transfetências aos Municipios, por participações cónstitucionais e
ma a possibilitar maior flexibilidade à sua gCstio fmanceira.
legais.
Para tanto, propomcxs alterações nos §§ 1° e 3° do art.. 4° da
Resolução n° 11/94, de maneira a excluir dos cálculos da Receita
Liquida Real e da Despesa Corrente Liquida, as pareelas referentes
§ 4° Os va~s mensais utilimdos para o cálculo da Receita
às receitas e despesas específicas., certas e vinculadas, tais como:
Liquida Real e da Despesa Con-ente Uquida sedo exlrllldos dos
salário-educação, royalties e convênios. Assim procedendo. tais coobalancetes mensais dos Estados. do Distrito Federal. dos Municíceitas passam a expl1:ssar, na :realidade, os vakns dispoofvei:s, justos,
pios e de suas autarquias, e conigidos, mês a mas. pelo Índice Gea serem distribuídos para as diversas obrigações a eles vinculadas.
ral de ~s do Mereado - !GPM, da Fundaçio Getúlio VargasAdiciooalmente, são propostas, tambm>, allmlções no eaput
FGV, adotando-se oomo base o dia primeiro .de. cadaD:!Es.
doart. 27, em seu§!', aotempoemqueseinlroduzumnovo § 2'.~
DlliilC<1Uldo e adaptando os atusis §§ 2', 3' e 4' do referido artigo.
··-··-·Art:27~p;;~f;i;, do ~-:;·;;-;:-~·ch[;i·~:-8.727."~
Estas alterações pennitiriio que restabelecido, a partir da pu- 5 de novembro de 1993, são flX8.dos os limites de nove por cento
blicação de nova. :resolução, o limite de 9% da Receita Liquida da Receita Líquida Real, defmida no art.. 4°, § 1°, desta resolução,
Real- RI.R. para acobertar ta.Dto a amortização de dividas enqua- para o exercício de 1994, e de onze por cento pe.ra os exercidos
dradas, oomo tamMm os dispêndios de responsabilidade dos 6rgiios da administração direta. oriundos dos parcelamenlOs dos FGTS, •subseqUentes.

qu!

--

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

INSS e das dívidas da área babilaciooal, que vem sendo amortizadas

·-··-··-··-··-··-..---..---·-··-·----··------·--
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§ 2° A diferença entre o somatório dos pagamentos ocorridos na forma do parágrafo anterior e o valor equivalente ao limite
defmido no caput deste artigo setá utilizada no resgate da divida
mobiliária que não possa ser objeto de rola.gem segundo as normas
legais vigentes.
LE!N"8.727.DE5 DE NOVEMBRO DE 1993

Estabelece diretrizcs para a consoUdaçio e o
reescalonamento, pela União, de dividas internas das
admlolslrações dirda elndlrda doo Estados, do Dfslrito Fedmd e doo Muoláploo, e dá outnos pl'Ol'idêndas.
Art. 2• A parcela das prestações de "'fmanciamenlo que ultrapassar o ljm.ite de comprometimento de roc:eitas estabelecido
pelo s.n.do Fedenl. após o_psgamenlo dos compromissos do devedor no respectivo m&: com a divida extema contratada at6 30 de
setembro de 1991. dividas de que tratam .. alincas a e b do§ 2°
do art. 1°, e setviço com a dívida mobiliária que oio possa ser objeto de rolagem segundo as normas legais vigentes..sext ~la
da para pagamento nos meses seguintes. n:speitado Sempre-o Iiriúte, xermancisndo-se o residuo fmal em a~ ceoto e vinte prestaçõesmensais e consecutivas, calculadas com base na Tabela Price, vencíveis a partir do vencimento da última pn:staçio a que se refere o
§ 10 do art. 1° e mantidas .. mesmas condições de psgamCDio e de
encargos fmanceiros previ.sl.os nos §§ 8°, ~e 11 do art. I 0

An.. 4° O Poder Executivo, por intcnn6dio do Ministmio da
Fazenda. assegurará aos Estados. ao Distrito Federal e aos Municlpios. bem como às suas autarquias. fundações públicas e ODJPl"OJI&S
das quais detenham d.iWa cu incfuetamcnte o controle acior:Wio.
em suas opcmçõcs de crédito externo alcançadas por _renegociações j.mto a cm1oreJ es~geiros, as mesmas condições que o Brasil
venha a obter para. pagamento e TCfmanc:iamento da divida extcma.
Parágmfo único. As dividas dos Estados. do Distrito Fede·
nt1 e dos Municípios juDf.o ao Tesouro Nacional. decorrentes de
negociações de oontmtos de divida externa, deveria receber as
mesmas gamntias de que tmta o art. 3° e. sendo essaS insuficientes,
outras garantias .admitidas em Diieito.
LE!N"7.976.DE27DEDEZEMBRO DE 1989
Dispõe: :!IObre o reftnanciameuto, pela Uolão,

da dívida externa de l'eipOosabDidade doo Estados,
do Distrito Federal e dos Muulcíplos, lndusive suas

entidades da administração indireta, e dá outras providências.
LEI N"8.212. DE 24DEJULHO DE 1991

Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de CUSfdo, e dá outras pro\'ldêndas.

·······--··..·-·--·-·-·..··--·-··--..-··--""-··-··-----·
Art. 58. Os dóbilo• dos Estados, do Di.<trilo Fedetal e dos
MunicípiOs para com o lnstituiD Nacionil de seguro SoCial
(INSS), existentes até 1° de setembro de 1991, poderio ser liquidados emath 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais.
Parágrafo único. Para apuração dos. débitos será considerado o valor original. atualizado pelo índice oficial utilizado pela Seguridade Social para coneção de seus créditos.
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LEI N" 8.620. DE 5 DE JANEIRO DE 1993

Altera as Leis n°s &212 e 8.213, de 24 de julbo
de 1991, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O projeto será
publicado e, em seguida, ficará sobre a IIlC$l1 durante cinco sessões
ordinárias;- a fiiD de receber emendas, nos termos do art. 401. § 1°
do Regimento lot.emo. Findo esse prazo. será despachado à Comissão de Assuntos Econômicos.
Sobre a mesa. comunicações que serão lidas pelo Sr. 1° Se·
ctel.ário em exercício, Senador Antonio Carlos Valadares.
São lidas as seguintes
Senhor ~sidente,
Tenho a honra de conwnicar a Voosa. Excelência que, de
acordo com o disposiD no art. 39, alínea a, do Regimento Intemo,
me ausen....,i do Pals.no pedodode 17 al9-4-95.
Sala das Sessões. 12 de abril de 1995.- Senador Romeu
Tuma•.
S~or Presidente;
Com fundamento na alínea a, e no parágrafo ónico do artigo 39, do Regimento Interno. tenho a honra de canunicar a Vossa
Excelência que me ausentarei do pais en~ os dias 17 e 20 do mês
ém curso, quando estarei em visita a Taiwan. a convite do Gover·
no daquele pais, confonne c:onespondencia anexa.
Aproveito o ensejo pam renovar a Vossa. Excelência meus
protestos da mais alta estima e distinguida consideração.
Sãla das Sessões. 12 de abri1 de 1995.- Jooé Fogi.ça, Senado<.
Excelenlissimo Senhor Presidente,
-Oimprimeutao.do-o, aproveito para comunicar, nos termos
do art. 39. alínea a e pari.gnúo único do Regimento Interno do Se·
nado Fcdcial, que me ausen~i do País, no período de 17 a 22 de
Abril, em viagem oficial. acompanhando o Senhor Presidente da
República. na sua Canitiva aos Estados Unidos. no peóodo citado.
Por oportuno, apreseniD a Vossa Excelência meus protestos
de alta «<ima e distinta considelaçãO.
Sala das Sessões. 12 de ahil de 1995. -Senador Antonio
Carlos Magalhães.

O Sr. Renan Ca/Miros, 2'" &crdário, deixa a ia·

_4eira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José SOr·
ney, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O expediente lido
vai à publicação.
O Senhor Presidente da República editou a Medida Provisória n• 965, de 6 de abril de 1995. que "'dispõe sol>:e o pagamento
dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal. inclu·
sive suas autarqUias e fundações. bem como dos empregados das
eiJJIXCSas públicas e das sociocbdes de economia mista, e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termo~>
dos §§ 4° e 5° do art. ZO da Resolução D 0 1/89-CN, fica assim cons·
tilulda a Canissão Mista in<umbida deemitirpoll'Ct<sobre a matéria:

Senadores

Titulares

Suplentes

PMDB
Coutinho Jorge
Ronaldo Cunha Lima

Carlos Bezerra
Gilvan Borges

PFL

Vilson Kleiniibing
Hugo Napoleão

Fmncelino Pereira
José Alves

Lúcio Alcântara
PP
Joio França

PPR
Leomar Quintanilha

Lucidio Portella

Deputados

Suplentes
Bloco (PFL-!"fB)

Arol~deO!iveira

RobertoPessoa

Albérico Cordeiro

Joio Ienscn

PMDB
Jorge Wilson

Zila Bezerra
PSDB
Eduardo Mascarenhas

Adroaldo Stre<:k
PPR

Benedito Quimarães

Jair Bolsonaro
PPS

Augusto Carvalho

Sérgio Arouca

--- --

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 550, DE 1995

os·mar Dias

Titulares

Genebra, a 26 de }mho de 1962, durante a XL VI Sessão da Conferência lnlemacional do Trabalho, a fim de que seja examinado o
mérito da Proposição.
_
_. _
_
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobro a mesa, ro-

querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.

PSOB
José Ignácio Feaeira

PV
Fernando Gabeira
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Gilney Viana

De acordo com a Resolução n• I, de 1989-CN, fu:a estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 12104195 - designação da Comissão MislaDia 12/04195- instalação da Comissão MislaAit 12/04195 --prazo para n>eobimento de emendas e pora a
Comissão Mista emitir o parecer sobre a admissibilidade.
Alli 21/04195- pnzo fmal da Comissão Mista.
Alt 06/05/95 - pnzo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey)- A Presidência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado aprovou, em sua reunião do dia 11 do corrente, os Requerimentos de lnfonnações n"s
439 a 443, 446, 448, 449, 457 a 459, 469, 499 e 503, de 1995, dos
Scnadot= Waldeck Omeias, Edualdo Suplicy. Emandes Amorün.
Jefferson Peres, Jos6 Eduardo Outra. Pedro Simon, Roberto Froire,
Ademir Andrade, Júlio Campos:, Osmar DiaS, Vilson Kleinübing e

Humberto Lucena, aos Ministros mencionados.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Prosidência =ebeu, da Senadora Emilia Fernandes, rolal6rio do grupo de parlamentares brasileiros que participou da Reunião Pn:pamlória à IV
Confedncia Mundial sobro a Mulher, I"'O!llOVida pela Organização das Nações Unidas, realizada em Nova Iorque- EUA, no perlodo de 15 de março a 4 de abriL
·
O ~lalório será anexado ao processado do Diversos D0 40,
de 1995
O SR. PRESIDENTE. (José Samey) - A PreSidênCia comunica ao Plenário que, de acotdo com o art. 48, n° 1O, in fme, do
Regimento Interno, determina o envio, à Comi5slo de Relações
Exleriores e Defesa Nacional, do Projeto de Decreto Legislativo n°
23, de 1985 (n• 84185, oa Câmam dos Depilados) , que ~a o
texto da Recomendação n• 116, da Organização ln~enW:ional do
Trabalho, sobro a Redução da Duração do Trabalho, adolada em

Senhor Presidente,
Requeremos, nos teimOS do art. 199 do Regimento Interno
do Senado Federal, a realização de sessão especial ao Trigésimo
aniversário de fundação da Rede Globo de Televisio. a ser comemorado no dia 2S do cmrente.
Sala das Sessões. 12 de abril de 1995.- Senado< Gilberto
Miranda Batista- Senador Valmir Campelo - Seuador Eaperidião Amin - Senador Osmar Dias - Senador Antonio Carlos
. Magalliães- Seuador Waid<d< Ornelas.
l) SR. PRESIDENTE (José Samey) - O requerimento
lido será apn>elado apóo a Ordem do Dia.

Hli oradores inscritos.

cOndedo a palavra Anobro Senadora Emilia Fernandes.
V. Ex• tem a palavra por vinte minutos.
A SRA. EM!LIA FERNANDES (PfB-RS. Proouncia o
seguinte discurso. SeDl revisão dã. oradora.)- Sr. Pmsidente. Sn> e
Srs. Senadores, como é do conhecimento desta Casa, estivemos.
emmissio ofiClal. na Reuniio Preparatéria i IV Conferência Mun~
dial da Mulher, que ocotl'Cl'á. em setembro, em Pequim. Essa m~
nião ooorrou em Nova iolque, no período de 15 de março a 4 de
abriL Juntamente com um grupo de Deputadas e ~lanles do
!lamaillty, dela participamos entre os dias 29 de março e 4 de abriL
~ .~ Ontem. tivemos oportunidade de entregar, juntamente com
a Comissão de OeJ"lladas, o nosso rolatório rofmnle ii Reunião ao
Sr. Presidente desta Casa e a.o Presidente da Câmara.
Nesta sessio de hoje., consideramos oportuno ressaltar alguns aspectos fuudamenlais desse roial6rio.

A Humanidade prepara-se para virar mais um século em sua
Hisl6ria, com grandes ttansfonnações em IOdos os setoces da vida
dos povos.
O Século XXI anuocla profundas mudanças nas rolações
econômicas, sociais, políticas e comportamentais. apontando para
a melhoria das condições de vida do homem no planeta.

Essa expectativa, no entanto, ainda exclui milhões de pessoas e. particularmente. gmndes oontingentes do mulheres, vitimas da
desigualdade. da discriminação socilll. da pobreza e da violôDcia.
Apesar dessa situação secular de opressão, u mulheres, em
todo o mundo, lutam para conquistar o acesso aos centros do poder
e de decisão, às riquezas produzidas pela sociedade e aos serviços
sociais aque têm direito.
É nesse sentido que a Organização dos Nações Unidas
(ONU), sintonizada ~ este sentimento univmal vem~
vendo através da Comissão Pennanente do Stalus da Mulher, mtegJBda ~o Conselho Eoonõmioo e Social, a ConfetÔilcia Muudial da
Mulher, que terá sua N edição em Pequim. na Cbina, em setembro próximo.
- - -As ~s Conferências anteriores, realizadas em 1975,
1980 e 19il5, no México, em Copenhague e ein Nairóbi, tespectivamente. demonstraram.a importância desse d ·oate em nível
mundial.
Agora. em Pequim. a IV Coofetência pretende nlo apenas
fonnular uma PlalafutmA de Ação Mundial par& as questõe• femininas, mas também afmnar o papel da mulher na defmiçlo dos rumos gerais da civilizàção humana.
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A exemplo da EC0-92, da Confer&lcia dos Direítos Humanos e da Conferência de População e Desenvolvimento, a Conferência da Mulher, sob o lema ''Igualdade, Desenvolvimento e
Paz", seri, sem dúvida. uma das mais importantes Conferencias
mundiais desta segunda metade de Século XX.
Iniciada em 15 de março, na sede da ONU, em Nova Iorque. a última e decisiva Reunião Preparatória contou com rqxesentantes de een:a de 160 pe.íses, que trabalharam para concluir a
versão preliminar da Platafmma de Açio. que seri. apteciada pela
Conferência. em setembro.
A PlatafOIIIIJl de Açio é o documento oficial, oo seja, dos

Goven::ios. que-defme medidas pdticas a serem adotadas pelos países membros das Nações Unidas, com o objetivo de acelerar a remoção dos obstáculos que ainda impedem a porticipaçio plena o
igual da mulher em todas as esferas sociais.
Além das rcptesentações oficiais, o movimento de mulbexes
de todo o )Illllldo tem contribuide na elaboraçio deste documento,
attavés de Fórum das ONGs - Organizações Ni!o-Govemamontais, que tem caráler consultivo freme à Confmncia, e das entidades femininas credenciada&
A Reuniilo foi -preoedida de um enoontto de Fórum de Organizações Nio-Govemamento.is, xeali.z!ldo nos dias 13 e 14 de
mm:ço, que ~ cerca de I .SOO pessoas de vários pOO!óSde muude
e definiu propo5l&S das entidades por.1a Reunião Preporatória.
A participe.ção da delegação brasileira, tanto de Govemo,
inCluindo a bancada. parlamentar, quanto de ONGs e entidades. foi
de extrema e inquestionável importância para afllliW' os interesses
de Pais.
O Brasil esteve representado na Reunião Prepãratória pOr
delegação chefiada pelo Itamaraty, que contou com a participação
de Dij>lomatas do Minlstério das Relações Exteriores,-de repte·
sentaçio parlamentar do Senado Federal e da Climaxa dos Deputa·
dos, de ONGs, de entidades femininas, de grupos de assessoria e
de especialistas.
A delegação brasileira, cbefJada pela Embaixadora Tereza
Quaela, também teve participação de Mfuístto Sérgio I..ónmce, da
Soctetária da Embaixada Ma!:t:ella Nicodemus e das Deputadas
Federais, em uma primeira etapa. de 21 a 28 de março:
- Fãtima Pelaes (PFL-AP);
- Socotro Gomes (PCdoB-PA).
A partir de 29 de mm:ço até 4 de abril, panicipor.1mda Con·
feiÕncia "'presentando o Brasil, além dos reptesentantes do itama·
raty, a Senadora:
- Emilia Fernandes (PTB-RS);
e as Deputadas Federa.is:
- Jandira Fegbali (PCdoS-RJ):
-Maria Elviia (PMDB-!.Kl);
- Marilu Guimari\es (PFL-MS);
-Marta Suplicy (PT-SP);
- Zulaie Cobra (PSDB-SP).
Também participaram da delegação grupos femininos de
BI3sil. A n---·•·
~ p arlamentar, que teve seus nomes .m dj--•-·
~ e
aprovados pela Câmam dos Deputados e pelo Seuado Federal, "'Presentou oficialmente o Brasil e, nesta condição, participou efetivamentc dos debates. contribuindo com o conjunto da delegação
para afumar os interesses nacionais e das mulheres brasileiras.
A posição oficial do Brasil na Reunião_ p_te.J.]ãü.t6ria foi
substanciada no documento intitulado ''RelalóriO--Geml Sotre a
Mulher na Sociedade Brasileira", fomrulado a partir de cinco seminários nacionais. realizados dunmr.e o primiiro semestre de
1994, em Salvador, Rio de Janeiro, Sio Paulo, Porto Alegre e Brasilia.
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Ainda que com algumas insuficiências naturais, devido à
abrangência e à complexidade dos temas abordados, o documento
enviado à Secretaria da Conferência, em dezembro do ano passade, resgata a trajet6ria da luta das mulheres brasileiras a partir da
década de 70, destacando os avanços alcançados nos terrenos de
or,ganjzação, institucional e legaL
As parlamentares notaram a ausência nesse documento
de uma critica maior ao modelo de desenvolviinCnto e,conômico
do País, fruto de um ajuste estrutural que muito tem penalizado
a mulher.
O documento denominado ''Plataforma de açio", apresentado pelo Se=tarisde da ConfeiÕncia, dirigido pela Sr" Gerttude
Mongella. resultado de compilações e sínteses de grandes encon·
tros regionais, foi a referênCia básica para' todas as discussões da
reunião.
O texto. buscando refletir a sib.lação das mulheres no mun~
do, mostm que as mulheres, mesmo sendo metade da humanidade
e tendo papel fundamental na produção em todo< os setotos, em
todos os países, estio muito longe de participar em condições de
igualdade desses beneficias coletivos.

AMm da apresentação de um diagn&otico da situação da
mulher em todo o nmndo. tamb6m foi apn::scn1ado. no documento,
algumas questões que, entendemos, exigem especial atenção das
autoridades mundiais, taiS como:
- persistente e aescente carga de pobreza que afeta a mulher,
- desigualdades oo acesso e qualidade da educaçio e insufi- ciência de oportunidades educa.ciooais;
-Violência contra a mulher.
- conseqü~cias: de conflitos armados sobre a mulher;
- desigualdades de acesso e participação das mulhetes na
definição de estrutums e politicas econômicas e no processo de
produção;
- desigualdade enlle o homem e a mulher no exe:ICicio do
poder e na adoção de decisões em todos os níveis;
- falta de mecanismos suftcientes, em todos oS niveis, para
promover o desenvolvimento da mulher,
- descoohecimento e falta de ccmpranisso efetivo em rela~
ção aos direitos humanos das mulheres;
- mobilizaçio insuficiente dos meios de comunicação para
promover imagens positivas da mulher e suas contribuições efetivas na sociedade~
- falta de n:oonhecimento e de apoio As oontn'buições das
mulheres na ordenação e proteçio de recmsos naturais e proteçio
ao meio ãmbiente.
O documeDto oficial da ONU ainda, nos seus capítulos V e
VI. cm;acterizados como os mais pol&nicos. aponta as estta~gias e
as medidas concretas a serem adotadas pe1C6 países, incluindo a
incorperaçio de novas áreas crlticas, como a situação especifica

das meninas e a disponibilidade de recunos fmanceiros pam viabilização da plataforma de açio aprovada.
Apesar de tantas semelhanças nas desigualdades, a busca do
consenso entre as delegações dos diversos países e regiões foram
exuemamente dificeis devido a fatams regionais. ecooôrilicos ou,
em alguns casos, pretensamente culmrais.
Entre os principais pomos ,de dissenso estavam fundamen~~eote os seguintes itens:
- univemilidade dos direitos humanos das mulheres, questiooado pelo lrii e ootros países fundamentalistas, que insistem em
relativizar os direitos das mu.lberes pelas chamadas ''práticas culturais'~
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- direitoS iepri)dutivos e sexuais. alvo de visões diferencia·
das, em particular devido a posturas de ordem :religiosa, sobre for·
mas de controle da natalidade e prevenção de doeDças sexualmen·
te transmissíveis;
- defmiçio de ''novos :mcursos adicionais" para os sistemas
de cooperação ink:macional e bilaterais, pam a prcmoçio do status das mulheres: questiooados pelos países ricos.
A grande maioria dos países, algumas com certa dificuldade, e partirularmenlt> o 8taSil. defendemm a confmnaçio do todu
as decisões das confet&cias anteriores. especialmente:
- os direitos humanos das mulheres oos campos sociais, po-
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- promover ações afinnativas através de incentivos às empresas de mulheres, entre tantas wtras questões que lá foram levantadas.
A Sr" Benedltada Siva- Pennitt>-me V. Ex' um aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES - Concedo o aparte a V.

Ex'

A Sr" Benedlla da SOva - Senadom Emilia, acho importante esse relatório, já que a nossa IeJXeSC!Dtaçlo feminina DOsta
Casa foi vftima, por porte de publicaçio na imprensa, do criticas
no lelltido do que as tq><eSOntantes desta Cua e da C1mara dos
Deputados estariam "passeando" oo exterior. Sabemo~ que somos
representantes de um interesse maia do que simplesmento o intelíticos e econômicos;
resse cconômico do D.08110 Pais. Sio u n:mlhcres q.J.e t!m a respon- os direitos reprodutivos. como refeR:.ocia para ações de sabilidade do gamntir o direito da reproduçio humana. E esta ~
saúde ~obal da mulhe~;
uma das questões que estA sendo colocada em deba.te a nível IWDdial. A queotlo do planejamelllO familiar. a dis<:ussio da explodo
-o dimito ao desenvolvimento equitativo.
:Os debatt>a polarizamm. particularmente, pooiçõeo foanali- demos:r'fica e a fmninmzuçlo da pob:eza do assuntos que dizem
zadas por blocos dos paíaes, entm oo quaü dolllacam-se a Comuni- respeito i maioria da populaçio nnmdiaL que dou mulheres. Por
dade Econllntica ~ia, com atuaçio !!Ws ho1110g&!ea, e o G- isso, a impurt4ncia da tq><eSOntaçio bruileim deatt> Parlrunento
77, formado por
em desenvolvimento, p.-incipal foco dos naquela Confet&.cia, que tratava de uma reunílo preparatória para
debates, espeeislmentt> atmv~ du baneadu do! países da Am6ri- a Conftdncia do Pequim. Nós sabemos, perl"eitamonlc, que outros
púses tBm se arti.cul.ado. Falta ao nosso Paú: uma articulaçio
ca Latina c do Caribo.
maior. Existe um recoohocimenlo de que a ConstibJi.Çio bruileira
Em ~<laçio A prática legislativa, em partirular, alguns pon· ~ uma du mais avançadas no aspecto do direitos sociais e direitos
tos discutidos e consensuais merecem destaque, apesar de ainda da mulher. No entanto, as politicas não foram ainda implementanio l.emlos o documento fmal l mio. até porque a Confer&cia das. Alguns dispositivos requerem uma regulamentação, e é imPreparatória se estendeu até o dia 8:
portante dizmo que existe uma articulação internacional de mulhe- revisar leis e práticas ad.ministmtivas que limitam 0 aces- - res ibero-americanas que estio tentando mexer na legislação a niso du: mulh~ ~s recurso& ~ômicos, principalm~_c no que vel mundial Há também uma outra articulação internacional por
se refere_ ao direltO ~ ~de, bom cano • facilitaçio de porte du mulheres dos paises de lingua portuguesa. que ruida da
acesso a mstrumeotos JUridi~s.
.
.
. _ questio do desenvolvimentp eoooômicO panl esses países de lin·
- e~bet~: ou a~alW.r legiSlações que sejflm necessárias gUa portuguesa. porqUe já oonstalaram que -existe pobreZa e que
para reduZir c c~ nscos. de saáde ~o trabalho da mu.Iher. ola está atrib..ú.da a todos, mas, principalmente. às mulheres, que
bem como u lc~s :relativas ao ~ ~ saúde mental:
consideraram ser maioria. Por isso. o nosso pe.pel, no debate de
- f~ccer leiS que reduzem a .~~ contra a mu- Pequim- qUe espero que a Casa mande uma tepresentaçio .-. é no
Iher e c~lem os homens a ~ responsa~.lidade frente a inlllito de que possamos avançar no aspecto do desenvolvimento
sua pópria conduta.. sexual e :reprodu~va e a palb.Clp8I' ~ t.~~:refas econ&nico, nio só no que diz respeito à nossa Constituição. mas
domésticas e de cwdaclos com as cnanças, em p6 de tgualdade onde haja a necessidade de termos um banco de fomento para as
com as mulhetes;
mulheres e ootros dizeitqs que ainda consideramos importantes,
- aumentar as destinações orça.mentmas a programas de oio a~ pua serem dehltlidOs, mas Sarantidos pelo. nosso Gosaúde e educaçlo que atendam também as especifiCidades da <?QD· vemo federal. Quero crer que esta Casa, assim como o Governo
diçio du mulhcm&. tendo especial ak:oçio aoa direitos n:produti- federal, oslariio mandando pam a reunião de Pequim !<pi<·
vos;
·
sentaDtes que poderio sustentar o debate e fazer com que o Brasil
-estabelecer oo reforçar as legislações ~e tipiftcjuettfcOIDO se destaque naquela Confexência. Agradeço o aparte.
delito a violência contm a mulher que se produza no lar ou· fcn
dele e que sejam previstas sanções juddicu contra 01 que·i.nfrinA SRA. EMILIA FERNANDES - Sabemos que o nosso
gem os direitos humanos du mulheres;
tempo eStá esgotado- estamos: s:endo alertadas pela Mesa-. por- aprovar w tmorçar legislações em conformidade com. a tanto solicitarlamos ao Sr. Presidente que considemsse como: lido
Declara.çlo sobre a. Eliminaçlo da VioU:ocia cootm a Mulber·e a o :restanle do nosso protnJnciameOlo, para que posteriormente posConvenção lnteramericana C<lllln. a Viol~ia i Mulher, bem sa sêr dado cooheciment.o aos demais Sts. Senadores de alguns
como de Acordos e Tratados Intemacionais. tais como o :relativo itens que goslarlamos ainda de ter ressaltado.
·
ao tttlico do mulheres e o Plano do Açio da ONU pam a EducaMas nio poderia deixar de :registrar, neste momento, que
ção do Direitos Humanos. incluídos prognunas de direitos huma- sendo esta a. primeira vez que participei de evento de tamanho pornos das mulheres;
·
te, foi uma experiência profundamente enriquecedora. Deu oportunidade de uma vísão mais global das condições. dos avanços. das
- adotar medidas que possibilitem alcançar níveis de equilí· · lutas e das dificuldades que ainda as 1lllllheres têm. não de uma v~
brio entte os sexos oas i:nstâncias de decisão;
são apenas feminista, mas de dimensão universalista. de luta pela
- refm:mar leis comerciais e do propriedade para possibilitar pr6pria cidadanis.
o pleno acesso das mulheres aos recursos naturais e ccooômiCos;
Entendemos que o csfOIÇo de ir e, enfim. participar daquela.
- refoanar leis que :regem o funcionamento de instituições reunilo fez com que sentissemos as nossas forças redobradas para
fmanceiras a fim de que prestem SClViços em igualdade de condi- a agilizaçio e o acompanhamento de leis específicas das nossas
questões e, principalmente, para assumir a responsabilidade, que
~sanw~ehame~;

pai,.,
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temos, de cobrar ações práticas do Poder Executivo- e de órgãos

governamentais.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Gos.
taria de infonnar a V. Ex•, ~ Senadora Emilia Fernandes, que
o seu tempo está esgotado, dispondo v. ex• de dois minutos para

encerrar o seu pronunciamento.

351

Inicisda em 15 de tnaiÇO. na sede da ONU, em Nova York,
a última e decisiva Reuriiio Preparat6ria contou cOm mpresentaotes de cerca de 160 países. que trabalharam para CODCluir a
versio preliminar da Platafonna de Ação, cpe seri. apmclada pela
Confer8ncia. em setembro.
A Platafonna de Açl!o 6 o documento ofiCial, ou seja, dos

A SRA. EMILIA FERNANDES - Concluo, Sr. Presiden-

Govemos, que defme medidas póticas a serem adoradas pelos pai-

te, salientando a importância de termos sentido de perto o quanto é
pol€mica ainda a questio da igualdade. Telll06 uma trajetória social e culblral de milênios, e o que se ouviu so~ a nmlher foi desigualdade e discriminaçio. No nosso entendim.eDJ.o, então. para
transformar a DOIIIUl que 6 costumeira,. que é a qUe se-vê na nossa
sociedade. do necessária~ medidas en6rgicas e Cotripiomissos

ses membros das Nações Unidas com o objetivo de acelerar a rcmoçio dos oboláculos que ainda impedem a portlclpaçio plena e

muito s6rios e fortes doa Governos, da justiça, dos parlamentares e
da própria sociodode, em todoa os llmbitos.
· Muito obrisada.
DOCUMENTO A QUE sE REFERE A SRA.
EMIUA FERNANDES EM SEU PRONUNCIAMENTO:

RELATÓRIO DA
BANCADAPARLAMEf'ITAR BRASn.EIRA
SOBRE A REUNIÃO PREPARATÓRIA
DAN CONFERÊNCIA MUNDIAL DA
MULHER, PROMOVIDA PELA ONU,
EMNOVAYORK
Introdução
A Humanidade prepam-se para virar mais um s&:ulo cm sua
História, com grandes transformações cm todos os setaes da vida

dos poVOo.

O S6culo XXI anuncia pmfundaa mudanças_ nas relações
coonômic:as, sócio-politicas e comportunentai5, apontando para a

igual da mulher em todas as esferas sociais.
Al6m das ~sentações oficiais. o movimento de omlh010s
de todo o Mundo tem conlribuldo na elaboraçio deste documento,
atrav6a do Fórum das ONG - Otgmivções Nio-Govem•mrmtais,
quo tem caríler cousultivo frente l Confer&lcia. o du entidades
feminin.u credenciadas.
A r<Wliio foi precedida de um encontro do F6tum de Orsa·
nizoções Nio-Govemamentai5, realizado nos dias 13 e 14 de março, cpe reuniu cen:a de !SOO possou de virios pontos do mundo e
dcfmiu pmpost.as das en1idadcs para a IWnilo prepatória.
A Ddcpçio Brullclra
A puiicipiiçio da Delesaçio Bruileirl, tanto de Govemo, incmndo a Bancada Parlamentar, quanto de ONG e Clllidades foi de eslltlma e Íl>:jUestiooAvel impcotAncia puallfmuaros immosooo do Pais.

O Brasil esteve -ntado na Reunilo Prepoiatória em
Nova Iorque por Delesaçio chefiada pelo ltamaraty , cpe contou
can a participaçlo ao Diplomatas do Minist6rio das Relações Exteriores, de repmeotaçio parlamentar do Senado Federal e da C!;,
mara dõs Deputados, ONG, entidades femjnb]ju gWpos de assess<Xia e espocialistas.

.

A Delegoçio Brasileim, chefiAda pela embaisadora Tereu
Quitela, também "'•e participação do Minialro S&gio Lc.ence, da
Sectl:lária da Embaixada Man:eUa Nicodemus e das Depotadas
Fedemis, em uma primeira dapa, de 21 a 28 de tnaiÇO:
.- Fátima Pelaes (PFL-AP);

melhoria das condições de vida do hanem no planeta.
Esta expect.a1.iva, no entanto, ainda exclui milhões de pessou e, particularmonte, grandes contingentes de mulheres vitimas
-SOOOirO Gomes (PCdoB-PA).
da designo Idade, dadisaimiuaçllo social, dapob<m e da violeocia.
A partir de 29 de~ a16 4 de abril, partipamm da ConfeApesar desta siluaçio secular de opressão, as mulheres em n!ncia xopreselllando o BIDSil, ~ dos RO-tantes do ltamantodo o mundo lutam para conquistar o acesso aos centros de poder ty, a Senadcn:
e de decisio,As rique:w; produzidas pela sociodade e aos ~iços
- Emi1ia Femandes (PTB·RS);
sociais a quem t&n direito.
~ as Depotadas Fedemis:
A IV Confcrêoclo Mundial da Mulher
- Jandin.-Fegbali (PCdoB-RI);
É nos"' sentido que, a Organi7.o.ç;Io das Nações Unidas
-Maria Elvim (PMDB·MG~
(ONU), sintonizada com este. sentimento universal,. vem promo~ Mari1u Guinla1ks (PFL-MS);
vendo atravEs da Comissio Pennanen!e do Status da Mllher (Co~Marta Suplicy (PT.SP);
~ of Status of Womem), integrada .O Conselho Econ6mico
.- Zu1aie Cobra (PSDB.SP).
e Social (Economic and Social Committee), a Confer&!cia MunTambém participaram da delegoçio os grupos femininos
dial da Mulher, que teri sua N ediçio em Pequim, na Clina, em CFEMEA (Centro Feminista de Estudo e Assessoria), CMINA
set=broptóximo.
.
.
(Cenlro Mulher de lnfOllllliÇio. Assessoria e Execuçio de ProjeAs trl!s Confet&lcias anteriOIOS, realizadas em 1975, 1980 e tas), C1M (Cenlro lnfOD!lliÇJo Mulher), GEI.EDES (Illstituto da
1985, no M6xico, em Copenhague e om Nairobi, R:spectivamente, Mulha Negm) e TIIEMJS (Estudo e Assessoria Jut!dica em G&>cro~
dernonstl1!ram a importância deste debate i nível mundiaL.
E ainda, como assessmes, Jacqueline Pitanguy, ex-presidenAg001, em Pequim, a N Confet&cla pn:tende n1o apenas "' do Conselho Nacional doa Direitos da Mulher, Maria Tereza
fommlar uma Plataforma de Açio Mundial paro as cpestões femi- Augusti, ex-pesiden"' do Conselho da Condição Feminina de Sio
ninas, mas também afnmar o papel da mulher na definição dos ru- Panlo, Rosiska de Oliveiia, do Instituto de Açio Cultural do Rio
mos gerais da civilizaç1o humana.
_ _
-de Janeiro e a ex-Senadora Eva Blay.·
A exemplo da EC0-92, da Confet&cla dos Direitos HumaA Bancada Parlamentar, que teve seus nomes -indicados c
nos e da Confedncia de Populaçio c Desenvolvimento, a Calfe-- aprovados pela C1mara dos Depotados e pelo Senado FedemL rep-:r&cia da Mulher, sob o lema ''Igualdade. Desenvolvimento e Paz" resentoo oficialmente o Brasil e, nesta condição, participoo. detiseri., sem dóvida, uma das mais importantes Conferencias Mnn- vamente, dos debates, contril:uindo com o conjmto da Delegação
diais desta segunda metade do S6culo XX.
para afm:nar os interesses nacionais e das mulheres brasileiras.
A Reunião Preparatório, em Nova York.
O Documento Oficial do Brasa
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A posição oficial do Brasil na Reunião Preparat6ria foi
substanciada no documento intitulado ''Relatório Geral Sobre a
Mulher na Sociedade Brasileira", formulado a partir de cinco semin.ários nacionais, realizados durante o primeiro semcstie de
1994, em Salvador, Rio de Janeiro, Sio Paulo, Porto Alegn: e Bra·
sllia.
Desde a reunião do Cairo, tem havido uma proveitosa troca
ettre o llamaraty e representantes das ONG brasileiras. Deste entrosamento, têm resultado documentos muito abrangentes e pt6ximos da realidade da vida das mulheres.
Ainda que com algumas insufldncia.s naturai:s, devido a
atnngl!ncia e a complexidade d.os temas al:ordados, o documento
enviado l SOCI<tlria da Confct&lcia. ainda em dezemlro. resgata a
tnojel6ria da luta das mulh= bnsileiras a portir da dócada de setenta. .destacando os avanços alcançados nos tcm:nos de organi.zaçio. institucimud e legal.
: Em rêsumo, o docuiDCõtO-il(resenta o seguiute diagnóstico _
da situaçio da mulher no Bmsil:
-persistem desigualdades no acesso ao emprego e nas áreas
de oc:upaçio, bem como com relaçio aos salirios;
- as mulheres constituem maioria no setor informal da economia e no subeiiipego;
- cresce o ntlmero de familias pobtes m011oparentais sob
responsabilidade de mulheres;
- as mulheres estio ausentes do poda e das instâ.ncías de
decisio em todas as estruturas bierúquicas;
- a viol&cia social e doméstica, f'lSica. e sexual, 6 um dado
~sente no cotidiano feminino;
- os mecanismos de promoção da igualdOde de

Eêbero sio

frágeis e insuficientes;
_, apesar do acesso eqüitativo à educaçio. esta pennanece
difetenciada em função do genero e segrega mulheres e homens
por ma de qcupaçio acentuandcrse o problema na área de fonnaçio profJSsiooa~
- não existe assistência. satisfatória à saúde da mulher. pois
os serviços disponíveis nio a atendem em todas as .fases da vida
em funçio da limitaçio de recmsos do setor público;
- a legislação bnsileim oolinária ainda nio foi aOJalizada
de forma a promover a igualdade entre ho~JlCll;> e mulhere~t. çonforme preconizado pela Constituição Federal;
- a intetpretação das leis pelo Judiciário ainda nio atende
satisfatoriamente aos princípios da igualdAde de gênero, apesar
dos avanços da Constituição Federal;
- às desiguldades de gênero somam-se as desigualdades s6cio-econômicas. raciais e étnicas.
·
Ainda de acordo com o decumento. as estra~gias nacionais
propostas são as seguintes:
- a eliminaçio dos obsticulos esttururais que impedem a

participação das mulheres na tomada das decisões e o estímulo
pam que porticipem das diversas formas de poder;
- a divisão equilibrada das responsabilidades no â~bito do
público e doprivadoeillreambosos sexos;
- o estabelecimento de gamntias para que mulheres e homens possam participar da defmição das politicas económicas e
sociais. dentro de uma visão de desenvolvimento sustentáveL com
justiça social e eqüidade de gênero;
- a incorpomçã.o A legislação nacional dos compromissos
assumidos nas conferências Mundiais da ONU. bem como nos
Pactos e Convenções Internacionais;
- o cumprimento de acordos internacionais que coíbem o
tráfico de mulheres;
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. - o estabelecimenlO de medidas concretas para combater o
ractsmo e qualquer outra forma de discriminação;
- o reconbecimenlO de que o desenvolvimento do País não
pode ser deixado .simplesmente ls "fOIÇSS de Mercado". pois o
progresso ocoDÔDllCO deve ser acompanhado de medidas que tornem a igualdade uma realidade;
--o estabelecimento de sistemas de coleta de dados que retirem as mulheres da situação de invisibilidade;
- a necessidade de capacitação específlC8 de profisSionais
de administraçio pública na queslio de gênero;
. - a necessidade de as redes de ensino incorporarem a perspecuva de gênero em suas ações de dodncia e pesquisa.
O documento oftcíal do Brasil para a Reunião Prepara16ria
também defende uma abordagem especltica para pobreza. violência e impmidade. através das seguintes iniciativas:
- criação de programas e meios específicos para fornecer às
mulheres coodições de superar a pobreza. oo diminuí-la, como.
por exemplo. capacitação para o trabalho em Areas nio tradicionais. e nO apoiO às atividades produtivas;- cumprimento da Convenção sobre a Eliminação de Todas
as F~s de D_íscriminação contrã as·Mulbetes e a Convenção Interamencana para Pn:venir. Sancionar e Enadicar a Violência contra a Mulher;
- ampliar o número e aprimorar os SeiViçós das Delegacias
de Defesa da Mu.Iber,
- implantar e manter redes de sen-iços integrados de atenção e assislência. como albergues e aleodimenlO.juridico e psicôl6.
gico, às mulheres em situação de viollncia;
- criação de serviçoS que facilitem o acesso das mulheres à
Justiça.· .
Por fim. no temme- da implementação destas medidas, o documeri.to defme as seguintes ações:
- gar.mlir o prindpío da igualdade em toda a legislaçlo brasileira;
- garantir uma refOIDJ.Ulaçio do sistema. educaciooal e uma
adaplação dos livros didáticos c:0m vistaS à eliminação dos este...Stipos <we reforçam as desigualdades;
--promover a inserção da mulher em todas as esferas e níveis do mercado de trabalho e a sua capa.citaçio profiSSional, também em áreas nio-tradicionais;
88!""'1\ir .a. imP~!Ação de programas de atendimento à
saúde da mulher em todas as faixas etárias;
- apoiar as organizações de nwlberes e as demais entidades
que trabalham pela igualdade;
- criar organismos na estrutura de Governo para a coordenação e acompanhamento da. execução das politicas relativas à
mulher.
- - As perl.amentares notaram a aus.Bncia de uma crítica maior
ao modelo de desenvolvimento econômico do país, fruto de um
ajlste e~tural que muito tem pena1izado a mulher.
O documento básico da ONU
O documento denominado Plataforma de Ação. apresentado
pelo Secretariado da Conferlincia. dirigido pela Sr' Gertrude Mon·
gella, resultado de compilações e sínteses de grandes encontros regionais, foi a xeferencia básica pal'l. todas as discussões da ~nião.
O texto. buscando refletir a sibJaçio das mulheres no mundo mostra que as mulheres. mesmo sendo metade da Humanidade.
e tendo papel funda~tal na _produçiõ- eui todos o.s Setores•.em
todos os países estão muito looge de participar, crii condições de
igualdade, destes benefícios coletivos.
Além da. apresentação de um diagnóstico da situação da
mulher em todo o mundo. DOS capíb.llos I e n, o documento oficial
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da ONU, em seu capítulo IV, destaca situações que exigem especial atenção das autoridades mundiais, que são:
- persistente e crescente ciiiga de pobreza que afeta a mu~

lher;
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Em relação à pratica legislativa, em particular, alguns pontos discutidos e consensuados merecem destaque, apesar de ainda

não termos o dcx:umeo.to fmal à mão:
-- revisar leiS e práticas administrativas que 1im:itam o acesso das mulheres aos recursos econômicos, prinçipolmeDLe no que
se :n::fere ao direito de propriedade bem como a facilitação de ace&-

- desigualdades no acesso e qualidade da educação e insuficiência de oportunidades oducaciooais;
- violência contra a mulher;
so a instrumentos juridicos;
- cooseqüências de conflitos armados sobre a mullier;
-estabelecer ou atuali.zar legislações que sejam necessárias
- desigualdade de acesso e participação das mulheres na de- para Ieduzir e eliminar riscos de saúde para o trabalho da mulher
fmição de estruturas e políticas econômicas e 00 processo de pro- ~ como as legislações relativas aos seiViços de saúde mental.
dução;
- fortalecer ICis que reduzem a discriminaçio contra a mu- desigualdade enlic 0 homem c a mulher 00 ex~-ício do lher e estimulem os homens a assumir responsabilidade frente a
poder e oa adoçãO de- decisões em todos os níveis;
- sua própria conduta sexual e reproduliva e a participar das tarefas
- falta de mecanismos suficientes, em- todos 00 níveis., para domésticas e de cuidados com as crianças, em pé de igualdade
promover o desenvolvimento da mulher,
com as mulheres;
_L
aumentar as destinações orçameo-lárlas a programas de
. - de ~ouu_ecimenf:o e_ falta de compromisso efetivo, em rela~
ção aos direitos humanos das mulheres;
-~de e educaçlo que atendam também as especificidades da coo~
dição das mulheres, tendo especial a..nçio """direilíliH'ep:odutivos;
- mobili.uçio insuficiente dos meios de comunicação para
_ estabelecer 00 reforçar as legislações que tipifiqUem como
promover imagens positivas· da mulher e suas contribuições efeti~ delito a violência contta a mulher que se produza rio lar ou fora
vas na sociedade;
dele e que sejam previstas sanções jut'idicas contra os que iofrin- falta de reconhecimento e de apoio às contribuiç~s das gem os direitos humanos das mulheres;
mulheres na ordenação e proteção de recursos naturais e proteção
_ aprovar ou reforçar legislações em confonnidade com a
ao meio~ambiente.
Declaração sobre a Eliminação da Violetx:ia contra a Mulher e a
O documento oficial da ONl). ainda nos capim los V e VL Convenção lnleramericana contra a Violência à Mulher, bem
caracterizados como os mais pol&nicos, aponta as estratégias e das como de Acordos e Tratados Internacionais, tais como o relativo
medidas concretas a serem adotadas pelos paises. incluindo a ia~ ao tráfico de mulheres e o Plano de Açio da ONU para a Bduca~
corporação de novas á.reas crlticas, como a siwa.ção especlfica das ção de Direito& Humanos, íncluidos programas de direitos huma~
meninas, e a disponibilidade de recursos financeiros para viabili~ nos das mulheres;
zação da plataforma de açio aprovada.
- ·adotar medidas que possibilitem alcançar níVeis de equilfA busca da igualdade oa desigualdade
btio entre os sexos nas instincias de decisio;
- reformar leis comerciais e de propriedade para possibilitar
Apesar de tantas semelhanças ambas desigualdades, a busca o pleno acesso das mulheres aos recursos naturais e econômicos;
do consenso eni.Ie as delegações dos diversos países e regiões foram extt'eilla.tileDte difíceis, devido a fatores regionais, tcaoômicos
- refonnar leis que regem o funcionamento de instituições
ou, em alguns casos.. pretensamente culnuais.
fmancei:ms a flm de que prestem serviços em igualdade de condi~
Entre os principais pootos de dissenso. estavam fundamen- ções a mulhere5 e homens;
talmente. os seguintes itens:
- promover ações afumativas atmvés de incentivos às em- universalidade dos direitos humanos das mulheres. ques- presas de mulheres;
tiooado pelo Irã e outros países fundamenta lidas, que insistem em :r&- incorporar na legislaçio nacional noxmas internacionais
lativizaros direitos das JDlllheres pelas chamadas ''pmticss cultumis'';
relativas a direitos das mulheres na economia, como estipllam o
- direitoo reprodutivex> e sexuais. alvo de viSões diferencia- Pacto de Direitos EcollÔIDÍCos. Sociais e Ollturais e os Convênios
das, em particular devido a post.uras de ordem religiosa, sobre for- daOIT:
mas de controle da natalidade ~ prevenção de doenças sexua.J.mon.
- aprovar legislação que garnnta a igualdade do rennmorate transmissíveis;
ção por trabalho iguale do igual valor;
- estabole= mecanismos jurídicos para resolução do ques- definição de "novos recursos adicionais" para os sistemas
de cooperação intemacional e bilaterais, para promoção do ~tatus tões do discriminação salarial e todução do tmbalho infantil em
SO% até o ano 2000;
das mulheres, questionados pelos países ricos.
A grande maioria dos paises, alguns com certa dificuldade,
-ampliar a prob>Çilo das leis trabalhistas e do seguridade soe particularmente o Brasil, defenderam a confiilllllção, do todas as
cial a tmbalhos do jomada pa>:10ial e temporárias e que promovam
docisões das Confcm!ncias anteriores, espocialmellle:
o conceito de responsabilidade familiar compartida elllle homens e
- os direitos humanos das mulheres, nos campos sociais, mulheres;
politicos e ecooômicos;
·
- estabelecer mecanismos que garantam a participação de
- oo direitos n:p:rodutivos, como ref~ia para ações de mulbes, equitativamente. nos pleitos eleitorais, nos partidos politi~
cos e para nomeação de mulheres pata cargos piblicos em níveis
saúdo global e educação da mulher;
de decisio;
- o direito ao desenvolvimento equitativo.
Os debates polarizanm. particularmente, posiÇões fonnali- estimular medidas positivaS pam conseguir número sufi~
zadas por blocos de países, entre os quais destacam-se a ColllUJli~ ciente de omlheres dirigentes e executivas em postos de decisão;
dade Econõmica Européia. com ablação mais homogénea, e o G- f-lecer oo criar mecanismo nacional do promoção das
77, for:mado JXl1" países em desenvolvimento, principal foco dos mulheres. com claro mandato e apoio político, locaiizado ao uivei
debaleS, especialmente através das bancadas dos países da Améri~ central de decisão do país e que possa influenciar nm assuotos de
poHtica e exercer funções do promoção, análise do poHticas pública Latina e do Caribe.
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cas, bem CO!IllO coordenaçio e vigilâ.o.cia na implementação das
ações do Poder Público;
- revisar ou modificar Códigos (civil, Penal, trabalhista,
processuaL.) revogando qualquer legislação discriminatória 01C
restritiva de direitos das IDllllieres bem como aprovar leis que promovam medidas positivas para. garantir a plena cidadania das mullie= em condições de igualdade;
- possibilitar a destinaçi.o específica de rccursos orçamentários para aplicaçio da Platafotma de Açio Mundial para a Mulher:
Igualdade, Desenvolvimento e Paz;
ainda, cm maior n6mCro. rocomendações aos Governos,
aos Organismos Internacionais, As: ONG's, em todas as esferas de
ação, nos terrenos da ocooomia, educação, trabalho, saúde, migração, refugiadas, participação política. violência conrm a mulher, financiamentos internacionais, Comuiiicação e mídia. tCCDOlogia e
ciênciá. agriculbJra, indústria e comércio e oulm.
-·Este conjuilto de conclusões aprovadas e recomendadas,
omitol; delas pautas da mobilização cotidiana das omllieres brasileiras. desde já tem nosso compromisso de luta pela sua implementação, para o que pretendemos oontar com o apoio da totalidaDe dos parlamCDI.ams.
_
A dificuldade do consenso, tão necesSário para o bàm desempeoho dos futuros trabalhos. no entanto, exigiu que a reuriião
fosse extendida por mais três dias- até o dia 8 de abril, antevendo
os intensos debates referentes as partes ainda em colchetes. que se-

m

rão levados a cabo em Pequim. em setembro próximo.
Conclusões
A Bancada Parlamentar bmsileira, integrada por mullieres
com tradição de luta e conhecimento da temática femiJUJla, pode
contribuir com suas especificidades para um melhor trabalb.o da
equipe do Jtamaraty_
A participação da Bancada Parlamentar brasileira foi importante em vários aspectos dos debates descritos anteriotm.ente. mas
principalmente se de~ quando alertou e fez a Conferência to-

mar consciência da necessidade da presença deste setor da sociedade nos debates em Pequim:
- argumentando com o papel fundamental do Legislativo na
elaboração das leis e na ítsealização dos atos e ações dos Executivos. a Bancada Parlamentar brasileim solicitou que a IV Confer&lcia Mundial da Mulher inclua uma reunião espoc:ial de parla.mentares. O pedido, encaminhado conj.mtamenl.e com parlame~s de
outros países latino-americanos presentes. foi acolhido pela Secmtaria-Geral da Conferência, que deverá providenciar data e local
específicos.
-- ---- - -Apesar do porte e da importância deSta Coofeliocia, a infraestrutura e a organização patrocin8da pela ONU, nãO podC:IriOs aeixar de registrar, infelizmente, deixou muito a desejar, particular-

meDle quanto aos sistemas de comunicação entre grupos, traduçio

Agora, concluídos _os tmbalhos preparatórios e, tão logo de
posse do documento ftnal, pret.endemos dar continuidade aos debates, através de diversas ações:
- organiiiÇã.o -de seminário com as bancadas femininas da
Câmara e do Senado, representantes do ltamaraty, presidente das
duas Casas e demais parlamentares interessados e demais entidades civis ligadas ao tema.;
- promoção de debates píblicos sobre os diversos temas da
Conferência. como preparação para a Conferência de Pequim, em
setembro;
- reasseguramento do espaço em Pequim para parlamentares de todo o mundo;

- fortalecimento do fórum parlamentar em Pequim. partirularmellle através da articulação das parlamen..,.. da Ammca La_tina e especificamente. do Mercosul.
Criação de uma frente parlamentar nacional para tra1ar de:

- encaminhamento de pautas políticas de discussões e ações
às questões centrais da igualdade e desigualdade, tomando-as
como parimetro parn todo e qualquer projeto de politica pública;
..... agilizar o encamiilb.amento e aprovação de projetas de lei,
fundamentais para o combate à discrimioação da nmJher e que andam a pas.ws lentos nas duas Casas Legislativas;
- transformar oo sistemas de ediJeação formal e as ações
educativas informais, de mantenedores de uma cu.ltum da desigualdade, em agentes de promoção da igu&!dade e da eqiiidade
reais, plataforma básica pa.ra- a vigência dos direitos huiDaDOS du
mulheres;

-.estimular os pcxleres locais - os Municípios:- a conhe<:er
e implementar ações básicas, mundialmente rccoohocidas como
prioritárias para a efetivaçio da democracia de fato, de garantia da
igualdade entre mulheres e homens e promoçio das mulheres,

Coi:tio cldã.dãs;

-

-

-·

- impfa.õ.tar-um Plano Nacional p8I'8 viabilização da Plataforma de Açio Regional (já aprovada pelo Bmsil em Santiago do
Cbile, em ~mbro de 1995) e Mundial (a ser aprovada em Pequim) ]iaia proinoção das omlheres e combate à desigualdade e
diseriminação;

-eliminar o analfabetismo das mulheres, até o ano 2005.
Brasilia, 11 de abril de 1995.- Senadora Emilla Femaudcs
(PTB - RS) - Depu!Bdas Federais, Fátima Pclaes (PfL - AP) Jandlra FeghaB (PC do B- RJ)- Maria Elvira (PMDB- MG)
- Marnu Guimarães (PfL- MS)- Marta Supllcy (PT- SP)Socorro Gomes (PC do B-PA)- Zulale Cobra (PSDB- SP)Duranr.e o discurso da Sra. Emília Fema.nd~s. o
Sr. José Sanrey, Presidente, deiXD a mdeira da presidência, que é ocu[Xlda pelo Sr. Antônio Carlos Valadares, Slq'lente de Secretário.

de palestras, bem como a impressão de documentos, desta forma
ainda refletindo a discriminação contra as mulheres..
Aqui no Brasil, por sua vez. setores da imprensa. além de
O SR- PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)- Confechar a pauta para um evenlO desta dimensão, ainda m8nifcsta- cedo a po.lavra ao nobre Senador Bdison Lobioram. em noticiários maldosos e desprovidos de fundamento um in0 SR- EDISON LOBÃO (PI'L-MA. Pronuncia o seguinte
cootido preconceito contra as mulbexes.
discurso-) - Sr_ Presidente, Sr's e Srs_ Senadores, a "'fonna da
Entretanto, um dos pontos chaves do encontro fOi a- COnsta- Coostituição de 1988 começou· a ser debatida neste plenkrio e ao
tação da dificUldade das mulheres ao acesso a condições de a~ plenkrio da Cânwa dos Dep~tados e não cessam até que o Conmoramento de seu coohecimento.
gresso Nacional tenha chegado a uma conclusão.
Neste sentido, a oportunidade propiciada is parlamentares
Ontem, ouvimos o prom.~nciamenlo do Senador Pedro Sipode ser analisada como o primeiro invistim.enlO do Legislativo mon, que, além de abordar o tema, cuidava também das gmves
na valorização dos parlamentaies do sexo fem.inino.:
que se estendem por toda a parte no País e tumultuam de algum
Encaminhamentos
-modo o processo de reforma da nossa Constituição.
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~~arece

claro existir unanimidade na opinião esclarecida da
sociedade brasileira que a Constimição de 1988 nio CO!l'eSponde
às aspirações oaciooais.
As. eleições de 1994 comprovam esta assertiva: todo& os
ilusties candidatDS i Presidência da República, dos menos v<llados
aos que chegaram ao segundo turno, e entre estes o vencedor fmal,
propugnaram por reformas na Constimição.
Houve. poztalllo. uma decisão praticamente plebiscitária de
que a Constituição de 1988 nio ofereceu i sociedade os ÍnSilU·
mentoo jur!dioos e politicas que assegurusem a estabilidade das
nossas instituições. e que penni.tissem a prática de um duradooro
processo democritico cal.cado na realidade brasileira.
A eleição do Presidente Fernando Henrique Caidoso deu·
lhe gmve responsabilidade, a de levar adiante as refonnas que tmCOil.iza,J em sua campanha eleitoral.
Infelizmente penlem.os - e o digo como um dos CODStibJintes de _118 -,uma oporblnidade histórica de elabomr uma Carta que,
:reunirid.o com i.sençio a secular experl&cia brasileira - e conjugando-a com as conquistas modema& da tecnologia e do pensamento universal nesta antevéspera de um ':'"lVO sóallo -.se fiXasse
como o marco de um venblroso início demxrático.
Nio obtivemos essa conquista.
<Ys ptesidentes da República que t&n assumido o poder na
vigência da Constituição de 1988 afll'IDIIrllm, n:afi111W'Om e reafi:o.
mam que o País é ingovemável sob a nossa ablal Lei Magna.. o· Congresso, por seu tumo, já vai chegando ao limite da
sua tolerância com o volume das medidas provisórias, que nos vio
ocupando, quase CD!- tempo Ílllegm~ como meros bomologadores
das decisões do Poder Executivo.
As decisões do Poder Judiciário nio IMO criam situações de
quase conflito com os outros Poderes.
A população de um modo gemi tomou-se nlais insatisfeitu e
mais reivüidicadora, reclamando os seus direitos constihlciooais.
E, no entanto, nenhum dos tlês Poderes, nem o povo, é responsável pelas simações de crise que ocorrem amiúde.
A n:sponsabilid&de esti ~ 1 vista de todos: a Constituição
de 1988, com os seus 245 artigos, pa:rágrafos e incisos, e os 70 artigos das Disposições Transitórias. E mais: dos cem. de 240 dispositivos que exigem legislação ccmplementar, apenas 99, at6
hoje., j6 a receberam. e todos sabemos que a maioria dos mmanescentes jamais a receberia.
Votou-se uma Const.illlição porl.amentarista pUa unia administraçio presidencialista, mas nio será esta a maior das suas con-
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ltlllPla reforma coostituciona.l a despeito do penoso traba.Ibo do
DOSSO Relator-Geral Aquela época.

O meu objetivo, neste prónu:ociamento, portanto, ~ claro. A
Constimição de 1988 agasalha dispositivos de grande exce~ncia.
O sou art. I• 6 exemplar na definição do Estado democrático de di·
reito. Pn:ocupou·se com a moralidade pública, aperfeiçoou o sistema fedemtivo, atendeu aos reclamos em relação ao meio ambiente
e a cutros temas que estavam omitida; oas CoristibJi.ções anterio-

Pecou, no entanto, nas promessas utópiCas e nas minud&cias, mais adequadas em nOimas de lei ordinária cu de regulamentações.

A Constituição de 1988 deixou-se inchar e disttibuin generosas promessas patemalistas, gerabnente imalizáveis. Cedeu is
pressões de inten:ssos classistas e coq>oralivoo, que não sio os da
sociedade como um todo. in1eresse3 que agom voltani a atuar ativamentc pua impedir que se os eJ.in::ti,ne.
A Constituiçio vigente, enf~ crioo graves problemas de
complicada solução, pois fácil foi insci:ever em .... <lisposições
determinados direitos, mas dificil será elim:íri.i\-los de onde não de-

viam estar.
O § 1o do seu longo 8rt. 5°, -por exemplo, determina que "as
nOIDlJIS deflllÍdoras dos direitos e garantias fundamentais t!m aplica.çio imediata". E entre esses dúeitos constam. entre muitoS outros, o que garante existência digua para todos (art. 170), o que
coo.figura crime de usura se a cobrança. de juros ultmpassar 12%
ao ano (art. 192, § 3"), o que garante saúde a todos (art.196), o que
assegura a grabJidadc dos transpones coletivos urbanos aos maio.
n:s de 65 anos (arL 230, § 2"), o que promete garantia ao lazer, i
prof!Ssiobaljzaçãó, à cultura, à dignidade (art. 227), etC.
.
Ora, nio obstante a detennin.ação de que tivessem aplicação
imediata:.. uenhum desses direitos constitucionais - entte os quais
tantos abstratos -.pôde ser até agma efetiVado- Na verdade. o COD·
_íunto desses direitos jamais foi efetivado em qualquer pais do
mundo.
Trata-se, pois. de uma utopia, de uma promessa vã, que,
junto a IIJJitos outros dispositivos. colabora fortemente para o abe.lo da credibilidade necessária a uma Coostibllçio.
O ICSUltado dessa inconfrabilidadc nio se cinge somente às
frustrações populares, mas is desoonflllDÇ&S dos grandes capitais

intemacionais, qUe temem investir oUm ambiente jurídico de Ofde..
namentos cootroVersos, divaciados da realidade e, por1anto. não
estáveis.
tradições.
"Hoje o Brasil é, sem dúvida. gxaças principalmente i
Estou hoje convencido de que em vez dC termos trãnsfor- Const.ituiçlo, o Pais ideal onde não inveslir. Tanto~ assim que, semado o Congresso em Assembléia C'ori.slituinte devíamos ter gundo a revista The Economist, o Brasil ocupa o quinto lugar entre
apoiado, com energia. a instalaçio de uma Constituinte exclusiva, os investimentos de niaior risco. Só perde para o Iraque, Rússia,
com ~sentantes eleitos para essa fmalidadc e cujos mandatos Costa do Marfnn e Quênix. Ademais. o Brosil chegou a ter 48,2%
de todo o capital internacional investido na América Latina. Dese exaurissem com a aprovaçio do teXto fmal da Carta. Magna.
A assem.bl~ia exclusiva daria maior autenticidade e legiti- tém, boje, apenas 22%" C'Razões das Virtudes e V!cios da Consti·
midade 1s decisões, com uma representação desvinculada das jus- tuiçlo de 1988", de Ney Prado, ed. 1994, pãg. 79, antes. portanto,
do episódio mexicano).
tas preocupações eleitorais dos Sn. Deputados e Senadores.
A acumulllçio de tarefas atribuida aos legisladorés prova.
Do mesmo modo que as já aludidas. muitas outras disposi·
velmente contribuiu pan. um resultado que prejldicou: ambas as ções constitucionais nio sãO cuDll1rldas nem poderio sê· lo jamais.
missões de alto interesso público l época afetas aos legisladores. O Problemas não sio solucionados atravM de uma Coostituição. O
insucesso da revisio constitucional detenn.inada ~lo art. 3° do AIO objetivo constituciooal ~ o de traçar d.U:etriz.es, princípios gerais, a
das Disposições Constitucionais Transitórias, que devia ter ocorri- serem complementados na legislaçlo ordiDária no correr dos temdo no ano passado, 6 uma coo.finnaçio da inconveniência da dupla pos, acompanhando a evolução cukural de um povo.
tarefa que se delegou ao Congresso Nacional.
A experi6ncia histórica nos ensina que as Constituições porO meu objetivo, neste prtmuDciamento, não ~ o de debater venbJra elaboradas sem uma refinada sensibilidade pa.ra a crua reaesses pootos polêmicos, na verdade já ultrapassados pelo fato oon- lidade social. não oferecem o que delas espera a sociedade em
sumado, mas apenas o de apontar a necessidade premente de uma nome da qual foi feita. que ~ essencialmeDle a estabilidade das
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suas instituições. Daí IiasCcm a insegticiuça_Jurldica e, por via de
consoq1lência., a insc:gunmça politica. - Na Folha de S. Paulo, cm artigo de Walter Ceneviva transcrito no livro citado, registrou-se o seguinl.e levantamento:
"A lição histórica 6 eloqüentc. Quanto mais casuística a
Carta, menos tempo tesiste. A Carta Imperial. a mais concisa. foi a
que mais resiStiu: 67 anos, com 5 ou 6 alterações; a primeira Republicana, de 1891, duroo 47 anos, tinha 78 artigos; a de 1934,
mais que dobrou, 173 artigos, mais 39 de complementos: durou 3
anos apenas; a de 1937 durou o tempo da ditadura; a de 1946 ascendeu a 222 artigos e vigiu 20 anos; as de 1967 e 1969", elaboradas em novo perlodo de exceçio,chegamma 210artigos e-são, recoohecidamente. casuistica.s, inservtveii a unia prática democrtli·
ca ampla. Foi, em parte, :reconhecendo esses fatos que se decidiu
poruiPB nova. Cãrta. em 1988."
_
Recentemente tive a oportunidade de ler o mencionado ''Ra·
zões das Virtudes e Vicios da ConstibJiçio de 1988", ae autoria de
Ney Pmdo, jurista, membro e Seaolório Gemi da Comissão Afonso Arinos e professor de Ci&lcia PoHtica da Fundação Getúlio
Vargas.
Essa pequena publicação de 84 páginas registnt i~ies
informações e conceinlaç&S sobre a nossa lei maior, com muitas
das quais me identifico. Diz num trecho:
"Para ser democrática, uma Constituição nãõ- pode- Ser ilm
elenco infmdável de soluções. Seu papel 6 ofen::ccr uma moldura,
dentro da qual o p::>vo poderi. durante muitos anos, continuar a
buscar o seu camiD.ho. Ao inibir o li~ exercício das opções politicas, que numa democmcia o povO deve manifestar continuamente
attavés de SCU$ representantes. uma Constituição casuística tomase visceralmente antidemocrática."
O autor faz uma severa tadiograf1a do tn.balho constituinte
de 88, lembrando que, mais uma vez, fomos buscar em modelos
alieoígenas o que nio ccxresponde ao nosso. Dessa feita, o modelo
portugu&õ foi a inspiração básica parã. ã"i:1ossa Cmstib.liçio. "A iniciativa de copiar o modelo dos portugueses- escreve
Ney Prado-, sem ateDiar para a sua própria evolução. levou-nos a
um esttanho paradoxo: pusemos na nossa Constituiçio-tudo o que
os JX)rtUgueses acabamm (nas suas xeVisões qiiiDquenais) por extir~
par de sua pt6pria ConstibJição."
Transcreve o seguinte trecho do livro "Constituiçio e Revisão". de Diogo de Figuei.n:do Moreira Neto, ediç§.o de 1991:
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"Os dispositivos intervene~orustas, de cunho regulatório,

sãõ possivelmente os mais mmerosos que se p::>ssam encontrar em
qualquer Constituição do planeta."

A Constituição, ein relação à anterior, realmente ampliou o
- tamanho do Estado, ao inv6s de limitar sua- a"Ção, talvez, à área de
educação, saúde e previdência. como vem ocorrendo em todo o
mundo democ:rático. Ney Prado a=scenta:
''É possível ter-se uma economia relativamente livre com
governos autoritários, mas nuDCB. na história do bomem se viu uma
sociedade politicamente livre que se baseasse num sistema ecooômico livre. Nunca.Nâoháexceções."
- - -- A citada obra, entre outras inteligentes considerações, criti·
ca o fiScalismo da Constituição: acresceu consideravelmente a carga tributária que onera o brasileiro sem resolver nossos problemas
e, ao contrário, até os agravou. O Brasil é o campeão mundial em
aliquota básica do Imposto de Renda sobre as indústrias brasileiras. Também é recordista no impo•to 50bR: valo< agn:gado (lPI e
ICMS).
O triWtarista Ives Gandra. Martins descreve que um ciciadão, que ganha o salário mínimo em nosso País. ao comprar um
eletrodoméstico qualquer, poderá estar pâ.gan(io, embutido no preço daquele produto,. 55 tributos entre impostos, taxas, custos e
emolumentos (op.cit.pág.73).
··
Sr. Pn:sidente, sn. e Srs. Senadores. todos estamos persuadidos de que se impõe uma ampla reforma da Constituição vigente. O Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso já deu
largos passos nesse sentido, encaminhando ao Congresso as suas
prinleiia.s prOpostas.
_
__
_
_
- As soluções ofetecidas pelo Governo naturaliDente encentrarão opositores, e o Congresso. segummente, tem amplas qualifi·
cilções para aprimorá-las.
O que não podemos, por contrariar o interesse público, é
si.mplesmente negar apoio a refonoas necessárias sob a influência
de corporações ou de motivações eleitoreU.S.
Pessoalmente, não acredito que emendas constitucionais
isoladas, como as de agora, possam consertar o que há de demasia
em nossa Carta Magna. notadamente seus pontos de fant.asiosas
utopias.
Mas muito se pode fazer, através de emendas, no sentido de
modemizar nossa malfadada ConstituiçãO. cõi:rio Se O destino nos
estivesse dando, na oportunidade desta Legislatu:ra, mais esta
"A Carta de 1988 parece ter sido escrita p4!l3 um outro país, opornmidade de abril:mos as janelas do Brasil para um futuro. ao
c'cm pouca coisa em comnm com o Brasil reaL É um exercício de
qual, junto com as maion:~s nações do mundo, queremos nos inse:ra.ciooalismo. que uHrapa.ssou o dos n:volucionários franceses de
1789 e, em matéria de utopia, o dos rev.olucionários russos de rir no séado que se UVizinha.
Era o que tinha a dizer. Obrigado.
1917: aliou~se um nacionalismo cego a uma utopia ingênua."
Referindo-se A "tentação fllant.ropista e generosa" dos coosDurante o discuno do Sr. Edison Wbão, o Sr.
titninl:e$ de 88, cita um trecho de obra do nosso colega Roberto
AntôniO CarloS Valadares, Suple,.e de Secretário, deixa
Campos, aludindo à Constituição:
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lúdio
Coelho.
''Fala-se em garantias quarenta e quatro vezes. em direitos,
A
SRA.
JÚNIA MARISE - Sr. Pruidente, poço a polavra
setenta e seis vezes, enquanto a palavra deveres é mencionada apecomo Líder.
nas quatro vezes."
O SR. PRESIDENTE (Ládio Coelho)~ Concodo a polavra
O professor Ney Prado lamenta que não tenha presidido o
·
espírito dos constib.lintes de 88 uma atiblde desapaixonada. impes· à nobre Secadora Júnia Marise por 5 mimrto<.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como L!der. Prosoai e despreconceib.losa. Lembra que todas as Constimições brasileiras sempre fom.m. elaboiadas contia ai~ coisa. Em 88, fez. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadose uma Constituição "do contra", um texto contra o rtlgil:q.e atrtori- res, é consenso entte a elite dirigente do País que a refOrma do Estárlõ quC; fmdaza, dando-se à punição do passado maior inlportân· taão é-uma ~ida.dç imperiosa. urgente e necessária. O que se
espera da elite dirigente e dos governantes é que não tratem do EsCia do que à prepara.ç.ilo do fublro.
- -- -- -Criticando a tendência socíalizante da ConstituiçãO,- obsetva - tado como sua propriedade, do qual podem dispor segundo seus
~~sses parti~laristas, como tePJ. sido a prática. ~eira na
o mesmo autcr:
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vida nacional. Nesse sentido, a advert.Bncia de Celso Furtado é
conb.Jndente:

"Aqueles que lutam pela manutenção das aluais estruturas
de privilégio já não poderio mistificar o povo, confundindo sua
causa cem. a da democracia."

O que, em síntese, queremos levantar 6 a questão da legiti·
midade dos governantes para implementar prátiCas clammente le-siva,. aos interesses da maioria e da soberania nacionaL As privati·
z:ações são o exemplo mais eloqüente desse conflil.Q_de çonsensos.
Quem, afmal, deu a meia dúzia de burocratas poder para dispor do
patrimôoio público como se fosse sua propriedade partiailar?
O Programa Nacional de Desestatizaçio - PND - 6 uma
dessas muitas mistificações de que fala Celso Furtado, onde o
povo não 6 consultado e, ~ contrário, é submetido ao verdadeiro
impulso da onda neolibetaL E o que é mais grave: o recrudesci-

mento da onda privativista, está claro. Dão tem outro objetivo, senão o~ atender ao capital especulativo, que tomoo-se uma verdadeira ameaça à soberania de todas as nações.
Se a justificativa era o enxugamento da máquina estataL a
recente do Brasil provoo que as privatizações nio são

experi~ncia

eficazes. As quase 30 empresas leiloadas em troca de m.oedf.S p<>dres foram aquelas que menos Ôm.Js representavam po.ra o Erário
Público~ Etam todas estatais que, salvo_ alguns casos, apresentavam lucros e tinham uma administração racional.
Se o pretexto dessa verdadeira liqUidação de ativos governamentais cm buscar recursos para investir em áreas _sociais, o_ fracasso foi retumbante. Pelo menos até agora o Governo não reveloo
o montante nem a destinllçlo do que foi apurado nessas vendas. O
levantamento feito sobtc a venda das primeiras 20 empresas revelou que o apurado foi de apenas US$4,9 bilhões; dinheiro vivo
mesmo s6 entiaiam US$66,4 iDilhões. É pl'CCiso ter em conta que
nesse lote que foi a leilão estavam empresas do porte da CSN, da
USIMINAS; enfun, todo o setor sidetútgico naeional. gnmde parte
da áioa da petroquímica e praticamenle todo o seiQr de. fertilizantes.

Mesmo não levalxio cm conta o caiá ter estratégico de determinados setores. o resultado das privatizações (oi a simples transferência do controle estatal para mooop6lios ou oligop6lios privados.
-_
_
Os modelos mexicano e argentino estio aí Pará hagrar essas
e outras mistificações dos pivativistas. Nio sem o alerta das Nações Unidas que, atrav6s do seu Programa das Nações Unidas para
o J?ese~volvimento - PNUD -. enumerou os sete pecados da privatrzaçao:
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1- Nio se limitar a elevar ao máximo receitas· criar um cli.
ma competitivo;
'
2- Nio substituir os mocopólios públicoo por mooopólios
privados;
_
3- Não vender com procedimentos discriciooái:íoS · e nãotransparentes que provocam denúncias de comJpção:
4- Não utilizar a receita das vendas para fmanciar d6ficits
orçamentários: aillOl'tÍUr a dívida nacional;
5- Não "atulhai' oo mercados flJlllllCeiros com empd;stimos
públicos em momcnros de desinvestimento público;
6- Nio fazer promessas falsas aos trabalbadon:s: retreilll.los para novas iodóst:rias;
7- Nlo -recorrei' a ordens autoritárias: criar um consenso político.
Pois ~ sem qualquer coneçlo nos procedimeD.ios equivocados que até agora. crientaram o Plano Nacional de Desestat.izaçio, o Govemo apresenta um novo pacote de privatii.ãções, cometendo um a um aquel!'s .,pecados" enumerados pela ONU.

O amlncio de novas (:rivatizações já não contemplam sequer_ o equilíbrio orçamentário ou o investimento para o social.
Sem qualquer pudor, colocam na tômbola o património público
para. atrair os especuladores intemacionais.
Enlre as 17 empresas píblicas que o Governo quer vender
ainda este ano. examinemos o caso da Rede FctroVi.ária Federal.
A Rede Fell'Oviária Federal está. longe de ser um exemplo
de emp=a pública; taai~ nio se pode roDljl8IlÍ-la rom qualquer modelo de em~sa privada. É preciso, no entanto, considerar
que estamos falando de_ uma_e_mpresa com características ptúprias,
de carátei- est.mfégico, totalmente vinculada aos desafiOs do desenvolvimento nacional.
A RFFSA, criada em 1957, boje responde por 73% da malha fenoviiria lnsileira, fotnlllda de pooro mais de 30 mil q~ilô
metros; é responsável por 12% de todo o ll'allspOI'te nacional. E. de
fato, inquestionável qUe, apeSar de ttxlas ~ Qiftculdades enfrentadas hoje pela empresa. ela tem prestado e continua prestando rele·
vantes serviços A Nação.
Desde meados da década passada. vários grupos interm.inisteriais têm-se debruçado sobre os problemas da RFFSA, indicando SQluções. São graves seus problemas, mas nio sio insolúveis. Sua divida de R$466 milhões junto ao_ INSS. por

exemplo. é apenas uma questão de negociação com a União,
que deve A empresa R$514 milhões, referentes ao aparte orçamentário que deveria ser feito por conta de custos operacionais
de ramais antieconômicos.
Foi por força ~ decreto federal que a RF'FSA foi obrigada a
assumir as obrigações da ENGEFER. empresa responsável pela
construção da desastrada FeiTOVia do Aço. interromp_ida p:rr decisão govtrn.amental. Essa herança representa boje um passivo de
R$142 milhões, apesar da amortizaçlio de R$66 milhões. So!re
essa pendência. já existe paftccr favorável de grupo i.nterministerial para que o Tesouro absorva essa dívida. pela qual a Rede não
foi responsável.
·
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Seoadotes. se se concretizar o
projeiO de desestatizaçio já aberto pelo BNDES será natural que
se faça o saneamento fmancciro da empresa antes de leiloá-la.
Essa tem sido a praxe de todas as privatizações. Ora, então por que
não sanear as fmanças da Rede, que hoje repn::senta um dos vértices mais importantes para a redução do chamado "custo Brasil".
sobretudo nesse momento em que a economia nacional depende
fundamentalmente da reduçio de custos para garantir competitividade aos nossos produtos intema e externamente?
De outra parte. a Rede carece de uma atualização do seu

modelo organizacional e gerencial. O primeiro passo seria desmontar sua estrutura m:caica e centtalizadora, dando maior autonomia e racionalidade a suas unidades administrativas.
. Estudos lespei~s feitos DO Brasil e em paiscs com larga
~1çio no setor ~ transpOrte fcll'OViário indicam que essa modali~ é _pelo menos .cinco vezes mais barata do que o transporte
todoviário. E dos vârios estudos recentes Sobtc a Rede. reproduzi.
mos aqui algwnas propostas feitas pelo Calselho de Entidades
F~viári~ da Superintendência de Juiz de Fora, a começar por
providências do setor govemameotal para conigir distorções e
reint:rodvzir como um dos pilares do desenvolvimento nacional:
-Revisão do Sistema·Nacional de Viação de forma a determinar novos principias e diretrizes. definindo investimentos ncccs-sáíies pora o in=mento de opemções multimodais e
do

•tetrltório·brasileiro;

ocu--•-

....,._..

-Inclusão no processo de refonna tributária de novas fontes
de ~ptaçio via ~niO Geral da União, e até mesmo a criaçio
de tmpostos transitórios para atender às necessidades de investimemos emergcncia.is;
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Promoção. do cancelamento imediato dos processos de
concessão ou penmssão em andamento no BNDES Cõõ.siderando
estar a iniciativa privada incapacitada para o ate.ento dOs vultosos inves~entos ?ecessários. ao -setor de transportes. Nesse
ca:>o, é preciSO advertlr para os nscos da formação de mOnopõliOs
pnvados;
- Promoção da iD1eriorizaçio das linhas
de modo a
~tribuir para a ocupação do tenitório nacional, integrando 0 in·
tenor aos grandes centros urbanos e aos ponos nacionais;
. - Inc_lusio de n:presentantes dos empregados, clientes e
usuários nos Conselhos de AdministiBÇio das e~as de forma a
propiciar ~or ttanspan;ncia dos_ ates de suas administrações;
. . - ~plic~ _de dispositivos legais para responsabilizar adOUI11Stta_uva e ~!mente os que pnticaram &toii ilícitos como
comlpçao, nepot:J..smo e outras formas- de apadrinhamento por parte

r-..

de dirigentes das eslalais do setor de transportes:
·- Criaçio ·da Câmara Estruwral de Ttinsport.. como foro
ampliãdo para discussões dos problemas mctroferroviários com a
participação de Governo, iildústria fenoviúia, técnicOs clientes
usuários e outrOs Iepresentiintis da sociedade civil.
'
'
O debate, p:ris, está aberto. Que o Governo se eilvolv" para
salvar esse grande património que é de todo o povo brasileiro. O
que nio podemos aceitar sio decisões simplistas baseadas na falsa
premissa de que a privatização 6 a grande panacéia. --0 J?COCesso <!e privatização da Rede aponta boje nio para a
democrac.a do capttal, mas para atender a interesses desconhecidos. Com um ativo avaliado pelo próprio Governo em R$16,2 bilhões, por quaniO seria vendida a Rede Ferroviária Federal? Por
cinco, por um ou por míseras moedas podres. sobrevalonz:aw
com a cumplicidade dos gestores da privatizaç.io?
- •
Esse é _o alerta que fazemos. sintetizando o pensamento de
toda uma soctedade perplexa diante da p::tSSibilidade de ver mais
um patrimônio público, gerador de divisas, e que tem 40 anos de
existência ~ de uadição. Os brasileiros aprenderam a gostar de
suas ferrovJU, acanha~ precárias, mas suficiCrileS -para o- tta:ns:.
porte de uma popula~_que se acostumou com os apitos e as sirenes dos ~ ferroviáriOs. -- --·

Abril de 1995
Justill<açiio

A presente solicitação tem por Objetivo apurar aS ~ que
levaram a Companhia V ale do Rio Doce e a Rede Fenoviá.ria Fe>deral a aumentarem os fretes ferroviários entn:: Anápolis e o Porto
de Tubmio, em 2S por cento. A decisão, de IIJilUreza unilateral,
quebra um contrato com duração de 10 anOs, e na prática anula os
efeitos JX)Sitivós do chamado "Corm:lor Cenlro-Leste" para a oconomia agdcola de Goiás- e de outros Estados da região. O efeito
imediato senl peida de competividade da produção exportável desses Estados.
Outro aspecto importante a ponderar na medida é o seu sentido político. A surpresa e o montante exagerado do aumento das
tarifas confronta-se cOtft a orientação das autoridades ecooômicas
de que as tarifas píblicas,-geridaS pelas- eStatais, iilo serio ahera-

das.
O mais :rupreendente é que tal decislo oColl'e no momento
em que c:omoça a entrar no- periodo de pico a colheita de soja. principal produto de exportação de Goiás c de IOda rcgillo Centro-Oe.te~, t~ inevitável a utilização do sistema de tiansporte fenoviário do Corredor Centro-Leste. A decisão daS duas empresas,
suspendendo o embarque dos produros, ante a resistl!oc:ia dos exportadores em aceitar o aumento brutal dos fretes, agrava fato e estabelece o impasse. incompatível a uma política de estímulo i prc>dução e às exportações. Daí a necessidade de que os dois Ministérios aos quais estio vinculadas as estatais tomem providências
para restaurar a normalidade do transporte ferroviário no âmbito

do COITedor Centro-Leste.
Sala das Sessões, I 1 de abril de 1995. Senado< Mauro MIranda. ·
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO N' 552, DE 1995

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. SO, § 1:' da Constiwiçlio Fee.
ral, e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Ee:demi. seja solicitada l Rede Femwiá.ria Federal, alravés do Senhor Ministro
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - O tempo de V. dos Transportes. a seguinte infonnação:
Ex• está esgotado.
_
-:: Quais as razões que levamm a Rede FetroViária Fedemla
A SRA. JÚNIA. MARISE. - Concluindo, para .;;ender l . aumentar, em 25 por cento., as tarifas de- transporte no Corredor
Centro-Leste?
c::am~ta da Prestdéncta. quero dizer que fazemos aqUi uma análise da sttuação da Rede FmoviáRa Federal. conclamando o GoJustillcação
verno a não privatizá-Ia. mas dar-lhe condições de sobrevivência,
A presente solicitação tem por objetivo apurar as razões que
a fim~de_ que essa empl1'sa possa continuar desempenhando seu paIevamm a Companhia V ale do Rio Doce e a Rede Feuoviãria Fepel. tão nnportante. no transporte fenoviáriq do País.
deral a aumentarem os fretes ferroviários entre Anápolis e o porto
de Tu bmio, em 2S por cento. A decisão, de IIJilUreza unilateral,
Em o que tinha a dizer.
quebra
um contrato com a duração de 10 anos. e na prAtiCa anula
. O SR- PRESIDENTE (Ltldio Coelho)- Sobre a mesa, requenmentos que setio lidos pelo Sr. 1° Secretário-em exercíciO,
Senador Romeu Tuma.
São lidos os seguintes

os efeitos positivos do chamado "Corredor Centro-Leste" para a
~· agdcola de Goiás e de ootroo Estados da região. O efeito
imediato seri a peida de competitividade da produçio aportávol
desses Estados.

Outro aspecto impottante • ponderar na medida é o seu sentido político. A suqnsa e o montante exagerado do aumento das
Senhor Presidente,
tarifas confroota-se com a orientação das autoridades econ6mic:as
Requeiro nos termos do art. 50, parágrafo 2;0 da Constitui.:-- no processo de estabilizaçio monetária. São sucessivas as promosçlio Federal e do art. 216 do Regimento Interno do Senado Fede- . sas de que as tarifas polblicas, geridas pelas empresas estatais, n1o
ral, seja solicitada ACompanhia Vale do Rio Doce. atmvés do Se- sedo alteradas.
nhor Ministro das Minas e Energia. a seguinte infonnação:
O mais surpreendente 6 que ta1 decisio ocorre no momento
-Quais as razões que levaram a Companhia Vale do Rio e~quecomcçaaentrarnopedododepicoacolbeitadcsoja.prin
Doce a aumentar. em 2S por .cento, as tarifas de transporte no Cor- c1pal produto de exportaçio de Goiás e de toda a rcgiio Centroredor Centro Leste?
Oeste. tomando inevitáVel a utilização do_ sistema de transporte-

REQUERIMENTO N' 551, DE 1995
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fCIIOviário do Comxlor Ccnlro-Lestc. A decisio das duu empl<su, suspendendo o cmbatque dos produtos, ante a resislblcia dos
exportadc:Jres cm aceitar o aumento brutal dos fretes, agrava o fato
e estabclcce o impasse, incompatível a uma política de estímulo l
produçio e b exportações. Da! a necessidade de que os dois Mi-

nist&ios aos quais estão vinculadas as estatais tomem J.rOYidencias
para. restaurar a normaljdade do transporte fenuviãrio no Am.bito
do eam.dor Ccnlro-LeSicSala das Sessões, 11 de abril de 1995.- Senador Mauro
Miranda..

(À Me.Ja pam decisão.)
REQUERIMENTO N" 553, DE 1995
Seubor Presidcnle,
·Requeiro, do Seohor MinisUt> da F~W:nda, Pcdio Malau,

tendo. em v~ia os acontecimentos dos '6ltimos dias_. infOIIIli.ÇÕes
pooncmorizadas · - o moutante do endividamento agri<:ola,
quem são os devedores inadimplentes e a que tipo de plautio ru
criaçio se desiinamm os ~ nio pagos ao Banco do Brasil o
outras instít.uições fiDanceims oficiais e p:ivad.as.
Seubor Jli"sidente do Senado Federal. SOllll<la: José Samey,
nos teimos do § 2• do art. 50, da Constituição Federal, combiDado
com o art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Fedeml,
tcqUeiro seja sulxnetido ao Plenário este requeritn.eil.to c posteriormente soliciuulas ao MinisUt> da Fazenda, Pedro Malan, as seguintes infonnações:
1. Qual o montante da clivida do sotor agricola com o Banco
doBmsil;
.
2. Quem sio os. devedores inadimplentes. qual o valor e •
data do emp:éstimo, qual foi a variação da Taxa Referencial e da
inllação desde que o empréstimo foi conlra(do;
3. Qual o valor alll&lizado da divida de cada devedor e, se
houve, cano foi amortizàda parte da. divida;
4. (Acalizaçi!o de cada ag&u:ia onde foram feitos emprésti-

mos aos agricultorP.s inadimplen1eS uos últimos cinco anos e nome

do gerente que autorU.ou a tmosaçio;
S. De onde são provenientes os ~ utilizados para os
emp:éstimos agricolas e qual a taxa de ~o utilizada nos Fundos de origem;
Justilicação

Faço questão de ressaltar que a quebra do sigilo bancário
dos devedores é medida informativa. que só poderá. ser aplaudida
pelos agricultores endividados. que sabem de nosso interesse uma
solução para a agricultura e para o país. Destaco. aqui. ser agropecuarista que conhece a fundo as questões relativas ao campo. Mas
que não está disposto a proteger interesses de especuladores. Estru
disposto a ser baluarte apenas da defesa dos interesses da gente

e

que vive e labuta na agricultura, que por problemas fora de seu
alcance ainda nio tiVeram condições de pagar suas dividas. E
como Scmadordo PSDB. ~e do EslBdo de Mato Gmsao do
Sul. toino esta atitude com base no artigo 49 da Coostituiçi!o Federal,
inciso X, que detennina a competlncia do Congresso Naciooal, almvés de suas duas Casas Legislativas, pua tiscali7Br e CODUolar atoo do
Poder Executivo, incb.Isive da administraçio indb:eta.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1995.- Senador Lúdlo
Coelho.

(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (1..\!dio Coelbo)- Os ~<qtJerlmentos
lidos serão despachados à Mesa, para decisão, nos tennos do inciso m do art. 216 do Regimento Intemo.
Sobre a mesa. requerimento que seri. lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 554, DE 1995
Requeiro, nos termos do § I • do art. 13 do Regimemo Interno, que Seja considerada como licença autorizada minha ausência

dos trabalhos da Casa no dia 17 do corrente.
- -- Sala das Sessões, 12 de abril de 1995. - Antonio Carlos
Valadares.
O SR. PRESIDENTE (L\!dio Coelho) -'Fica concO<lida a

licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE ( Lúdio Coelho)- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.

Passa-se à
ORDEM DO DIA
A Presidência anuncia ao Plenári~ que o Pro~IO de Lei da
Câmara n• 99, de 1994, constante do item !O dos Avulsos da Ordem do Dia de boje, encontta-se em fase de votação. Deve, nos
termos regimentais, ser apreciado logo após o item no 1 da pauta..

O presente ICqU.erimcnlo tem como objetivo toiiilr claro 0
perftl do endiv:idameniO do setot agricola junto ao Banco do Brasil
e oultllll instituições financeúas. Com base nu infomtaçõea soliciItem I:
tadas, que se1io preservadas por este Senador, confOIDIO ~ •
Lei e a Constimiçio Federal, sení pos!Óvel uma radiognfia comPROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 46, DE 1995
pleta da divida da agricultura. E a partir daí poder ~quem
(Fm regime de urgência, nos termos do art. 336, .,..,
=!mente é agricultor e esti enclividado por problemas ligados ao
do Regimento Interno)
plautio, doenças ou intempéries, e aqueles que usaram o ~
•
Discussão, em rumo único, do Projeto de Lei da
agrícola pam a especulação fmanceira w wtrOf "fllis. E interesse
Câmara no 46 (no 233/95, na Casa de origem), de inicia~
deste Parlamentar do PSDB, do Congresso Nacional e das autoritiva do Presidente da Repíblica. que fiXa a n:muneração
dades do Poder Executivo, uma solução nlpida e satisfatória paia o
dos cargoO em comissio de Nltureu Es--'•' das fim0
problema surgido com a dem.Jbada do veto presideoc:ial à extin~
.,......-...
ção da Tax.a de referência nos empréstimos agricótas.
ções de diroçlo, chefm ou assessonmeniO que meneioA quebr.l. do sigilo bancário de pessoas f'ISi<=U e jurlclicas
na, e dá OUltllll provid&lcias. (Dependendo de parecer da
ComissiodeConslltuição,JustlçaeCidadanlaj
envolvidas nesse processo é fundamental para o pleno conbecimento da questão. A medida é prevista pela legislaçio, tendo sido
Nos tetmos do art. 140, a. do Regimento Interno, designo o
aplicada em outros momentos com resultados aplaudidos pela na~ Senador Edi.son l.obio pua proferir parecer SCll:e. a mat&ia. em
çi!o. Conhecendo a Jli"Steza com que se procedeu a quebr.l. do sigi- substituiçí!o AComissio de Constilniçio, Justiça e Cidadania.
lo bancário em outtas ocasiões, estou certo que a resposta com as
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para proferir pareinformações será eDviada ao Congresso em -prazcYmenor que o --cer.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o SeDbor Presidenprevisto em Lei.
te da República encaminhou :l apreciaçio do Congresso Nacio-
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nal, n~ termos de sua compet.Sncia privativa fuada no art. 61, proflssiooais razoavelmente qualificados e com as especializações
§ 1°.. inciso n alínea a, da Constituição Federal. Projeto de-Lei necessárias.
Com os Valores propostos neste Projeto de Lei. a remuneraalteitlldo o sistema de remuneração dos cargos de Direção e
Assessoramento Superiores - DAS e de Natureza Especial, e ção desses cargos de segundo e terceiro escalão - entre
R$3.800,00 e R$6.400,00- passa a aproximar-se daquela oferecidas funções gratificadas.
Conforme esclarece a Ex.posiçio de Motivos do Ministro da pelo mercado de tr:abalb.o a cargos de diretores e outros equivada Administraçio e Reforma do Estado, "o aume~to proposto lentes. Isso permitirá que se inicie o resgate da capacidade gerenpam esses cargos c funções visa a compatibilizar a remunera- cial da Administraçáo Pllblica.
O segundo ponto a tmtar é o fato de os reajustes proposlOs
ção dos seus ocupantes à complexidade das funções ge~nciais
pelo Govemo para os demais cargos em comissão, funções de condesempenhadas''.
A proposta eleva substancia1meute os patanwes rctributi- fiança e funções gratificadas. de nível intermediário e básico, sevos dos escalões mais altos do Governo (Cargo< de Naturez& Es- rem bastante apxessivos, mas inferiores aos que serão coo.cedídos
pecial e DAS 6 a 4), variando de R$6.400,00 (seis mil e quatro- aos CIIIJOS mais elevados •
Câ.be ressaltar que seus ocupantes são exatameJllC aqueles
. centos mús~ a R$3.800,00 (II& mil e oitocentos reais).
Para esses cargos, o Projeto fiXa uma oova sistemática de que gemnciam as atividades de atendimento direto ao público nas
renmneraçlo, de tal fonna que sejam descmtados daqueles mon- unidades descenlrali7Jldas da Administração Federal, como bem
tantes·os valores, auferidos em_ :razio_OO cargo efetivo ou em.:Pn:go eSclarece o Ministro da área. Os valcms retributivos desses encarperminente, se o servidos flur opçio pda rdribuiçio destes. Pode - gos encaitra:vam-se em níveis baixissimos, dai justificar-se o
ainda o servidos opiJ!r por receber 25% da remuneraçio do cargo substancial aumento. Pormi., iais funções sio exercidas nOnnã.lnK:nte, e muitas delas privatiVamente, por servidores piblicos ocuem comissão.
Outro crit&io de reajuste 6 aplicado aos auges DAS J a 3, pantes de cargos efetivos ou em~gos pellD.alleD.tes. Por iSso, tal
GtatiflCilções de Represen<açio e Fu!IÇÕOS Gratificadas, com o ob- retribuiçãõ ilio repreSenta o con}lnlo da teii:nmeraçio, mas um
jetivo, segundo o citado Ministro, "de adequá-los A nova estrutura acmscimo pelo exercício de atribuições complementares..
Já. os cargos de segundo e terceiro escalio sio, freqOenteOia proposta e evitar uma defasagem tal que desestimllaria os ocumenle, ex=idos por pessoas de fora da Administraçio Pllblica,
pantes dessas funções".
Sio tam!Mõm reajustadas as gratificações pen:ebidas pelos que recebem dos cofres públicos apenas a remuneração desse carofK:ia.is e praças militares no exercício de cargos e funções de con- go comissionado. Em razio disso, o Executivo -j:iopôs reajustes
maiores para estes últimos cargos.
fiança nos 6rgioo da Presid&lcia da Repóblica.
Por fliil, cabe notar que, elevada a remuneração dos MinisEm :resumo. os aumentos sio os seguintes:
tros de Ilstado pom R$8.000,00, em iudispensável ~que se revisse a
hi(mli'qUização salarial a partir desse teto, o que está sendo devida- Cqos de Narureza Especial 205%
mente feito no texto em apxeço.
-DAS4a6
149a204%
Analisadas essas questões, parece-nos claro que a proposta
em exame é oportuna e adequada.
-DASia3
71%a76%
Manifestamo-nos, portauto, pela aprovação do Projeto de
- Fuuções GratifiCadas
126%al28%
Lei da Câmara n•. 46, de 1995.
Gratificações de RepreO SR. PRESIDENTE (I.iidio Coelho)- O parecer é favosentação
S6%a74%
rável.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser ofere- GmtifiCIÇles de Militares ..
cidas emendas à matéria até o enceuamento da discussão.
PR
58% a 90%
Completada a fase de instrução, passa-se à discussio do
O custo global dessas altcmçõos "'trilutivas, segundo o Mi- projeto em tnm.o llnico.
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1° Secretário
nistro, i!!ljlortalt em R$2.685 mil meusais, IeSSaltando ser ''plenamente jlstifiCável frente ao resgate da capocidade gerenciai da Ad- em exercício, Senador Romeu Tu ma.
É lida a seguinte
ministmçio, aqui iniciado".
O Projeto de Lei j.l foi aprovado na Câmara dos Deputados,
EMENDA N" 1- PLEN
vindo agom a. exame desta Casa Revisora.
No que se refere ii. constilllciooalidade, juridicidade e técniInchla-se o art. 'JO enumenmdo-se o posterior
ca legislativa. nada há a objetar na mal&ia em exame.
Art. 7" O pagamento da mnunençio dos servidores públiQUantO ao m6rito. há basicamente dois pontos a semn exa- cos, civis e militares. do Poder Executivo Federal. inclusive de
minados.
suas autatquias e fundações. bem como dos empregados das empresas póblicas e das sociedades de economia mista. controladas
O primeiro diz respeito ao nível retributivo proposto para
os cargos de segundo e terceiro escalão do Gov:emo. Sabe-se diR:ta ou indiretamente pela Uniio, independentemente da fonte
perfeitamente que esses saláriOs estavam proftiildamente defa- de recursos utilizada para- pagame.nto destas despesas será efetuado
sados e que a política de remunerar mal os mais altos funcioná-- alé o último dia ~til do mfs de Competência.
rios, embora tenha um certo apelo popular, traz conseqüências
Justiftcação
nefastas para a Administração Pública e acaba gerando um cusA presente emenda visa preservar o Principio Constitucioto altíssimo para o País.
É conseDSO entm os estudiosos da Administração Pública nal da isonomia entre os servidores públicos. frontalmente ferida
que a mnmneração pua os cargos de direção do setor público deve pela edição da Medida Provisória n° 936 de 1995 e sua reediçio,
ser compatível com a existente no mercado de trabalho privado. MPV 965 de 1995, inclusive essa está sendo objetode Ação DireCaso contrário, o -Gove:mo vb-se impossibilitado de arregimentar ta de Inconstitucionalidade impetrada pelo Partido Prog~t'sSista
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Reformador. O pagamento dos vencimentos do:. cargos de dircçio,
chef:La e assessoranientó Cfet:Uado até o último dia útil do mês de
competência Signií1ea e obedece os preceitos Constiblcionais inalienáveis dos crit6rioS- de isonomia conforme explicitado pelo ca..
put do art.. 5° da Constituição Federal.
Sala das Sessões. 12 de abril de 1995. - Senador Esperl-

diãoAmin.
O SR. PRESIDENTE (Uldio Coelho) - Em discussão a
matéria.

O SR ESPERJDIAO AMIN- Peço a palavra para discutir.
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Tem a polavra o
nobre Senador Esperidião AmiD.
O SR ESPERJDIAO AMIN (PPR.SC. Pam diicutir. Sem

revisãQ do orador.)- Sr. Presidente, sr-se Srs.. Senadores,. eu gostaria de solicitar a atenção do Plenário e, se merecei', a do meu
querido e ,estimado amigo Senador Elcio Alvares, Líder do nosso
Goveino, para justificar, em meu nomC pessoal e em nome do meu
Partido, esta iniciativ.L - · --· -Quàndo foi editada a Medida Provisória que agora tem ó n°
965, já reeditada, ftxando o 5' dia do m& suboeqüente ao da, competência a data do pagamento dos servidores públicos - vamos
chamar assim esse conjmto de servidores que depende diretamente do Executivo -. instado por companheiros de Partido e, como
Presidente do mesmo, ingressei com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida do Governo Federal. Por quê? Porque não é j.lsto que apenas- os setVidores do ExecutivO sejilm alvos
dessa medida discriminatória.
Acresce a ;:sse fato que, no dia seguinte à aceitação desse
acordo - por alguns dos Líderes da Cimara dos Dep.ttados -, o
Governo Federal anunciou. para júbilo de todos nós, mcorde absoluto na arrecadação de tributos no mês de março. Mais de R$7 bilhões de reais arrecadados, 59% som a receita de llllllÇO do ano
passado. 45% a mais do que o ttimestre do ano anterior._
Esclareço ao nobre Senador Pedro Simon que eu não proporia a demissão que S. Ex• está cogitando, porque o Sr. Everardo
Maciel é um homem competente, além de ter um sobrenome ilustre. Ele fez o anúncio ]X)rque é do seu dever; se nlo o fiZeSse, o
Senador Eduardo Suplicy o descobriria em 15 minutos.
Não tenho nada contra o mérito desse projeto. Apesar de ele
ser um pouco manco., acredito que o Governo ptaticou dois gestos:
primeiro, mandou um projeto de lei. não nos impôs uma medida
provisória, e por iSso-ele deve -ser tratado cc;>m consideração. Fico
satisfeito com isso; seguridO: e venlade que, ao obter o ~
de pessoas ilustres da iniciativa privada, dos bancos - b'- muitas
pessoas dos bancos -, de economistas ifusires, é natural que haja
uma adequação dos salários.
Sei que a idéia original do Ministro Bresser era flX&l" um
percentual de 60% a 65% desses cargos-- agora seria recicladospara funcionários de carreira, o que seria uma providência muito
saudável. Afmal, os funcionários de carreira agüentara.m desde a
época das vacas magras até aquL Agora que a vaca vai engordar
um pouquinho, o funcionário de ca.rreim. vai para- o brejo e a~-

imposto, um mês de 45 dias pam os funcionários que eslão trabaII!~· Os que receberiam no dia 22 de fevereiro só receberam os
-seuS salários no dia S de abriL E todas as outras providências que o
Govemo cogitou, como, por exemplo, fixar 'dma antecjpaçio de
30% ou .40% no ~s. ~seDlam. o reconhecimento dlinjlstiça
da sua prov idaDCia.
Deixo muito claro: nunca ocupei esta tribuna para falar
sobre comparação de salário. Mas duvido que alguém se sinta
bem, sabendo que, no Legislativo, todos, inclusive os parlamentares; no Judiciário, todos, inclusive os juizes, percebem os
seus salários no mês do competência, e os funcionários da Administraçio Díreta, com a nossa anu&.cia, com a nossa omissão, vão receber o seu salário no dia 5 do mês subseqüente.
Nio acho isso justo. Por isso, estou oferecendo uma emenda,
na oportunidade.
Em IO!açio à Medida Provisória, sabemos que nio adianta:
ela já [oi editada e
n:cditada. Até que o Senado Fodetal IOSOI·
va. atrav~s da nossa ou de qualquer outra proposta mais ilustre. a
-questio das medidas provisórias, vamos ter que recebê-las goela
abaixo e reclamar no corredor. Mas Roma Jocuta, causa finita.
Pot1aDIO. já que não podemos razer nada em relaçio AMedida Provisória n° 965 - a Mesa já anunciou_ hoje a oominata dos membros
da Comissão Especial que vai examiná-la - estou ofeiUeildo e_ssa
emenda.
Para concluir, digo que não pretendo criar objeçio à aprovaçio deste projeto. Tranqililizo o nom Lider do Govemo: nio
quero questiogar o mérito do projeto; a meu ver, suas imperfeições
se tomam inferiores em face do méritO de ser ·um projeto de lei.
Foi um gesto de grandeza o Governo ter mandado um projeto de
lei. E não podemos retrucar um gesto de gmndcza. Com um gesto
mesquinho. criando toda sorte de dificuldades. A meu ver, isso
nio está certo.
Creio que apreseutar essa emenda não é deslealdade. Não.
estou sendo incoerente, porque - repito- o meu Partido íngressoo
com uma açio direta. de inconstituciooalidade. Cooseguimos só
dois vct.os favoráveis na apreciação da liminar. Perdemos por seis
a dois. Mas tenho esperaDÇa de que. em relação ao mérito, vamos
conseguir, do Supmmo Tribunal Federal, o recoohecimento do
fato de que estabelecer o dia S pua pagar os funcionários do Executivo e meadOs do lilês de competência para pagar os do Legislativo e do Judiciário não ' exatamente honesto e justo. Concluo: se
nio tivermos condições fuumeeiras de fazô-lo. vamos caminhar
para o outro lado da eqüidade. Pretendo. cem isso, defender a tese
da eqüidade.
- Srs. Senadores. nobre Senadora, com todas as suas conseqü&.cias. ou fazemos isonomia com eqüidade para cima, ou. quando nio dá. para baixo. Muito obrigado.

sem

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. P=idente, peço a palavra, como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Uldio Coelho)- Coueedo a polavra
ao ooble Senador.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Como L!der. Sem..,.
visão do orador.)- Sr. Presidente. eminentes Colegas. sempno ouvimos com muita atenção as palavras do Senador Esporidiio

cetá outro titular competente. certamente, mas nio necessariamenAmin. No en1an1o. [aço algumas observações pam que os ratos fi.
te com mais esp!rito póblico do que o funciooário polblico.
~or essa razão, &CIOC!ito que. apesar dessas distmções. o quem absolutamente esclarecidos.
o Seuador Espondiio Amin passou. muito de repente. soprojeiO, quanto ao m&ito, nio porle receber do Senado Fedeml um
"nio". 'Mas pergunto: vamos aumentar os salários? Sim. concordo, . bre um [ato importante na discussão dessa matéria: o Presidente
vamos adequar os salários .l tealidade. Mas ~ um aumento, um au- Femando Henrique Cardoso, de aea:do com sua manifestação per·
melliO =L Nio vini aqui o Ministro da Administraçio Fodetal di- manentc de que não deseja Medidas provisórias. tomou a imciativa
zer, ccmo fez na Câmara dos Deputados. que o aumento é aparen- de submeter ao Congresso Nacional, mediante projeto de lei. essa
te~ O aumento ~ ~ea.L Ao mesmo tempo, vamos impor, como já foi matéria da mais alta importância para o funcionamento do Execu.

----
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tivo. No entanlo, colocada do jeito que foi, parece que essa matéria
chegou aqui e ninguém- toma.- cóDliecimento.
Esclareço que o Governo teve o cuidado, em relaçio às
principais lideranças da Câmara e do Senado e a todos os que estavun ~olvidas no problema, de mostrnr exatamente quais eram
as razões detcrminanleo da fixação do dia S como data para pagamento dos funcionários do Executivo. Também o fez em relaçi.o à
relevância de se aumenbm:m os vencimentos dos DAS: a quase
absoluta im.possibilidade de a miquina do Executivo funciOOar.
.
Etn relação ao argumento de que o Judiciário e o Legislativo estão pagando com datas privilegiadas, com o maior respeito
que 1l1m>CO o Senador Esperidiio Amin, a competincia do Presidente Femando Heíuique refere-se ao Executivo. Compete ao Legislativo e ao JudicWiõ tomar a mesma iniciativa; casO verifiquem
in<lisP9Dibilidade de rocunos para pagar a folha de pagaDIC!lto na
data em que v~m fazendo.

:Faço mrus· um registro paii. COnhecimento de -tOdoS os -Srs.
Senadores: a Constimiçio de 1988 criou Um sistema de arrecadação solxe o qual 6 peciso refletir agora, diante da evidência dos
números. Hoje.. por mês., a União esti arrecadando R$7 bilhões.
Entre juros e tnmsfmncias, a União fica com R$1 bilhão. Desse
total, passamos R$550 milhões para a 6rea da saúde, que é uma
despesa obrigatória. Reswn à Uoiio apenas R$450 milhões para
fazer face a todo ~ndio necessário, principalmente na irea dos
transportes. Obviamente, a UDiio não está sendo contemplada
com a distriruiçio do bolo de anocadaçio.
Sr. Presidente, Srs. S~ vale acrescemar que, se o
Govemo está realizando esse notável esforço de arrecadação, por
outro lado, as despesas se multiplicam de maneira bastante acele~
rada. Portanto, é precisO que- Chegue ao conhecimento dos Srs. Se·
nadorcs que essa matéria foi exaustivamente 3Cbatida, os dados
econômicos apleSentados pelo Governo, e que estão A disposição
dos Srs. Senadores, mostram exatamenle as razões que determinaram, para efeito de caixa, esse adiamento pua o dia S.
Logicamente o Governo tem sensibilidade sociaL No momento em que a. medida veio a lume, levantou-$C uma argumentação bastante forte no sentido de que os funcionários p.íblicos não
teriam. ao ténnino do m!s, dinheiro para pagar as suas despesas
mensais, exigíveis e neceSsárias. Então, suscitou-se a hipótese,
corporiftcada no projeto de lei, de lhes fazer um adiantamento.
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e votado na Câmara dos Deputados e que ingressa aqui. sua instância derradeira, para receber a apreciação dos Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Lódio Coelho)- Sobre a mesa.
emenda que será. lida pelo Sr. 1° Secretário em exeteicio, Senador

RomeuTuma.

É lida a seguinte
EMENDA N" 2-PLEN

Acrescenta artigo ao projeto de lei n° 46'95, com a seguinte
redaçio:
.
"Art. - A restrição aos benefícios do Plano de
Seguridade Social de que trata o artigo 183 da Lei n°
8.112. de II de dezembro de 1990. nio se aplica aos ser-vidores que já ~ eiiÇOillmvam providos em cargo em
com.issão na data da vigência da Lei n° 8.647, de 13 de
abril de 1993." ,
Justlllcação
A emenda visa restabelecer a isonomia de tratamento aos
ocupantes de cargo em comissão. Até a data. da vigf!ncia da Lei no
8.647, de 13 de abril de 1993, os referidos servidores gozavam de
todos os benefícios- do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, inclusive aposentadoria.
Atual.mente, os deten~s de cargo em comissão são vinruM
lados ao Regime Unico, oontnõu.em em igualdade de alíquota estipulada para os demais servidt:mls e são privados da aposentadoria
ao serem ':iogados" para o regime geral de previdência do IN'SS,
reduzind_o consideravelmente o beneficio em_ relação à contn"bui-

ção.

.

A retirada da vantagem da aposentadoria fcm direitas adM
qiliridos e trata em desigualdade servidores iguais, de um mesmo
regime j.lridico.
·
A emenda ganml.e, pelo menos, aqueles que já possuilim
uma expectativa de direito, passando a reformu1açio proposta pelo
Governo a vigOrar para os- novos proviinenros que dc:ori'ttam. após
13 de abril de 1993.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1995.- Senador s.bastlão
Rocha.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Continua em disPortalllo, quero-dizer que a razio desse projeto, a maior evidentemente, 6 aquela que visa pmniar, dentro da realidade dos
seus esforços e da sua participãçio na máquina administrativa, todos aqueles DAS que realmente precisam de reajuste.
Quando estive no Ministério da IndUstria, ComérciO e Turismo, fiquei eSt1JpefalO _quãndo soube que a seguDda pessoa do Mimsthio, que era o meu secre-tário executivo, ganhava apenas
R$!.700 brutos. Isso é uma inealidade dentro de uma máquina
exeaitiva que exige Cãda. vez mais dedicaçio dos seus servidores.
Obviamente. pode-se levantar aqui a discussão: e os outros
funci~? Tudo bem. Vamos examinar. Mas, no mo~Qmto, estamos VIvendo uma emergência, em nível de Executivo, que preciM
sa de solução. Quanto ao Legislativo e ao Judiciário, dois Poderes
inteiramente independentes dentro do texto constituCional. é da
competência dos respectiVos Presidentes tOOJar as iniciativas que

cussão a matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Pn:sidenoe, peço a pa·
lavra para discutir.
~· ..
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Tem a palavra o
nobre -Senadot--Eduanio Suplicy para discutir.
V. fu." dispõe de 10 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT..SP. Para discutir. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o Projeto em apreço, de iniciativa do Presidente da_ República, tramitou. em iegime de urg&.cia, na Câmara dos Deputados, conforme o art. SS do Regimento
Interno dessa Casa, e da mesma forma no Senado Federal. de acordo com, o art. 336, 'b'_', do Regimento Interno.
E de se notar que o Governo, ne:.te caso, resolveu não utilizar o insttumento da medida provisória. Nisso houve um avanço,
ainda mais em se tratando de matéria de reforma administrativa,
que pretende dispor sobre a remunetação dos cargos em comissão.
de natnreza especial, das funções de direção, chefia ou assessora-

visem compatibilizar os seus caixas com a. necp;sidac!_e ~. P._B~~
mento dos funcionários. Na verdade, o Presidente exeroitou acp1ilo
que lhe compete, ou seja, estabilizar, dentro do processo
memo que menciona. Tem por objetivõ elevar. sobremaneira, areda União, o pagamento dos funcionários.
--- ---------- muneraçilo dos c:ugos -êom.issioDados do ápice da estrutma admiEste é o esclarecimento que eu queria dar neste momento: o nistrativa do Executivo, ressalvados os de Ministro de Estado, por~
Presidente optou pelo projeto de lei, que já. foi a.ltameot.e discutido tanto, DAS-4,5 e 6, mais cargos de natilleza especial. ao mesmo

rma.nceiro -
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tempo em que flxa os vencimentos básicos dos DAS-1, 2 e 3, bem
como das funções gratificadas e gratificações de represeDIJIÇio.
Obviamente há uma certa clivagem entre os padrões rcmuneratórice de cargos de um mesmo grupo: os de dircçlo e os do assessorameoto superior. A proposiçlo nílo contempla os ocupantes
de caiJ!OS e funções das instituições federais de ensino, conforme
ji assiDalado pelo Partido doo Tmbalhadores, na C4mara dos De-

!JUtado:l.
Ao descrever no Anexo I apenas as remunerações globais
dos cargos que especifica, o projeto não detalha ~ de vencimento, represenlaÇio e gratificação por desempenho de funçio,
colidindo com a detemúnaçio da RJ.(, de fJXaçio do vencimmto
por lei.
H' pouco, o Ministro Luiz Carlos Bresser PCI'eira ~
esclarçcer a Liderança do PT a respeito da intençlo do Govcmio de
viabilizar a Administn.çio P11blica. porque divenas pessoas em
cargos ~ ~ de SCCICw;os de (jovemo. nos diversos âmbitos

minisleriaís. -dificilDlcnki pcxJiríalii ser estimtiladas a trabalhar na

Administn.çio 1'1lblica por uma mmmemçio coosiderada muito
baixa em relaçio àquilo que normalmente obt&n na iniciativa pri-

vada.

~
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O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, se V. Ex•
me permitir, serei muito breve.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Tem V, Ex• a pa-

lavra.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Pam disrutir. Sem
revislo do orador.) - Sr. Presidente, o Senador Ed!rudo Snplicy
a1ertal para o fato de que vamos ficar devendo para nós mesmos.
Vamos considerar que o projeto corrige; mas, ao corrigir,- ele dese-quilibra também. Ningu6m pode deixar de olhar a planilha que vai
resuhar dessa lei; vai mostrar claramente mais desequilíbrio, mais
desniveL
Quero aqui tramr duas experi&lcias de natureza pessool. at6
porque, ainda que fora do microfone, companheiros vie:n.m me in·
c1agar sobre questões alusivas l coerencia.
Cicio-que posso falar um pouco sobre pagamento em dia de
funcionário, porque mesmo quando enfrentei as difiCUldades das
enchC~>tea de 1983 e de 1984, consegui pagar os funcioo6rios públicos de Santa Catarina no me..
Segundo, o demivel entm o maior e o menor salário já foi
objeto squi de várias p<OilOSI.u. O Senador Pedro Simon ji defendeu, aqu~ essa reduçio. Tambl!m o entio Senador Fernando Henrique Cardoso ji a defendeu, e eu tambl!m a defendo. OU seja,
cada um de nós já fez alguma coisa para t<duzir a diferença entre o
maior e o menor salário.
Quando assumi o guverno do Estado de Santa Catarina. a
düetença enb:e o maior e o menor salário era de 35 por 1; quanOO
eu saí do govemo, era de 1O.S por 1. e acho que ainda era muito
alta a diferença.
_ __ _
Nós vamos ftcar ~evendo a corre.çio- dã o:i.edida corretiva
que vamos provavelmente aprovar hoje.
.
Em isso que gostaria de dizer, Sr. Presidente. Mu~o obriga.
do. pela tolerância.

De alguma fonna. esta proposição colide com os princlpios
de unifOrmidade e isooomia, exigíveis DA abordagem desta questio. Nesto Casa, tramitam projetos que limitam disparidades de
rendimentos entre servidores da Ad:ministraçio Pó.blica, inclusive
projetos =entes co100 o do Senador Ronaldo CUnha Lima, que
proa~m limitar disparidades máximas de mldimento entre pessoas
na Administraçio P1lblica.
Por wlro lado, o projeto. segundo a visão do Exewtivo e
de acordo com a realidade vigente na economia bmsileim. ~
de viabilizar a Administração. Nós o vemos criticamente, polque
ele trala de maneira diferenciada segmentos do fuocionalismo,
dando um tratamento muito melhor àqueles que ganham muito
mais, em detrimento daqueles que estio na base da pirimide.
O Partido dos Trabe.fuadores, portanto, não votará a favor
da matéria. Mas, Sr. Presidente. não obstruiremos a votaçio, de
O SR. PRESIDENTE (Lôdio Coelho)- Encemda a <Jis.
fonna que o Governo não venha depois dizer que a Oposiçio está cussão.
impedindo a governabilidade.
Solicito so Senador Edison Lobio que profim o pore<er soRegistramos o nosso voto contnirio Aproposição.
bre ~ emendas.
O SR. PRESIDENTE (Lôdio Coelho) - A matéria contiO SR. EDJSON LOBÃO (PFL-MA. Pam emitir porecer.
nua em discussão.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, peço a pala- Sem reVisão do orador.) - Sr. Presidente, S:fs e Sn. Senadores, a
emenda do Senador Esperidião Amin visa a antecipar o pagamenvm pela otdem.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Concedo a palavra to, até o dia 30 de cada m&, para todos os servidores públicos, civis e milit.ares.
ao nobre Senador.
Tenho muita difialldade em emitir um parecer contnirioO SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Pela otdem. Sem
mas vou fad-lo. em ~Jação a essa emenda - por duas razões: a
revisão do orador.)- Sr. Presidente, já foi lida a segunda emenda?
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Já foi lida e distri· primeira delas é que fui Governadoc do Estado do Maranbio, COO·
segui organizar as__fmanças do Estado e antecipei. como regra. o·
buida.
.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, V. Ex• me pagamento de tOdos os servidores do Estado para os dias 24. 2S e
permite, então. vollar a discutir, adiiar as razões que jA expus an-- 26 de cada mês. Começávamos, no Maranhio, com os aposentados, pagando no dia 24, e iamos até o dia 26 do mês trabalhado.
tes. já que foi apresentada mais uma emenda?
O SR. PRESIDENTE (Lôdio Coelho) - Nobre Senador, Isso num periodo de inflação elevada. Mas o Estado tinha condi.
V. E.x .. já as expôs. Assim sendo, poderá usar da palavra na fase de ções de atender àquele pagamento antecipado. O nosso caixa suportava a antecipação do pagamento.
encamiohamento da votação.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, foi apresen·
A minha segunda dificuldade é que se tmta de uma emenda
t.ada mais uma emenda; está em discussão uma emenda que não ti~
nha sido apresentada quando usei da palavra. Coosulto V. Ex .. se do nosso Senador Esperidião AmiD: por quem tenho o inai<r ·apre~
ço e admiração.
posso usar da palavra depois.
Todavia não posso, como Relator, impor ao Governo FedeO Sr. Eduardo SupHc:y- Se V. Ex.. me ~um bmve ral. que declara não ter condições de antecipar esse pagamento,
aporte, gostaria de dizer que o Partido doo ;rabalhadores estA de essa obrigação. Na verdade. a lei pennite que seja pago o vencimeDlo até o inicio do mês seguinte.
acotdo com a emenda apresentada por V. Ex.
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Por essas razões. lastimando muito, vejo-me na contingblcia do emitir parecer COillririo i emenda do Senadoc Esperidiio
Amin.

A segunda emCDda. Sr. l'lesidonte. do eminente Senadoc
Sebastião Rocha. diz o seguiDie:
"A restrição aoo bcnoficios do Plano de Seguridade Social
de que trnla o art. 183 da Lei n• 8.112. de 11 de dezembro de
1990, nio"' aplica aos sotVidore& que já se encontravam providos
em cargo em comisslo na data da vig&lcia da Lei n° 8.647, de 13
de abril de 1993".
Essa emenda,. embola faça referencia A lei ablal, na verdade
cuida de uma outra questio, o que ampliaria muito o mio de atendimento pretendido pelo Govemo nesse projeto.
Manifesto-me, portanto, coob.'ário também a essa. emenda.
_O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - o parecer concluiu contrariamente U emendas.
·Em.votaçio o projeto, ressalvadas u emendas.
• ~~ Srs. Sena.cbes que o aprovAm queiram peaD.aneCer seritadoo. (Pausa)
Aprovado, com abstençio dos Senadores Esperidiio Amm,
Eduardo Suplicy, Roberto Roquiilo, José Eduanlo Outra e A,domir
Andrade.
Em votaçio as emendas de pm:cer coDlrário.
Os SIS. Senadores que as aprovam queiram pennanecer sentadoo. (Pausa)
Rejeitado.
A matéria yai l sanção.
E o seguinte o JXOjeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'46, DE 1995
(N' Z33J95, na Casa de Origem)
(De inciativa do l'lesidente da Reptiblica)

Fixa a TCIIluneraçio dos cargos cm comissão e
de Natureza dos cargos em comissão c da Natureza
Espedol e dàs fuoçôes de d~, cbella CMI . . . . . . . , .
ramento que menciona, e d'- outras pro'ridências.
O Congresso Naciooal decreta:
Art. 1° A remmemçio total dos cmgos em comissi.o do
Grupo-Direçio o Assesaoramenlo Superio=- DAS, nlveis DAS101.6, DAS-102.6, DAS 101-5, DAS-102.7, DAS-101.4 e DAS1024 e dos cargos de Nablreza Espocial, salvo aqueles cujo tinllar
tem pm:rogativas, vantagens e direitos equivalentes aos de Ministro de Estado, passa a ser a coostantc do Anexo I desta lei.
Art. 2' O servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego
permanente na Administnlçio Pública Federal diffia ou indireta,
investido nos ca:cy;os a que se refere o artigo anterior. que optar
pela remuneraçlo de seu cargo efetivo oo emprego pennanente,
percebeni. pelo exerdcio do cargo em comissio ou de Natureza
Especial, a titulo de Pa=la Variável, valor equivalente Adiferença
entre a. nmmnemçio mcebida em seu órgão ou entidade de origem
e a. remuneraçio total do cargo em comissão ou de Naru.reza Especial que exerce.
_
§ 1o Para fms de cálrulo da Parcela VariáVCI a que se refer.!
este artigo, ser! cou "-rJerada como remuneração do cargo efl.'li·
ou emprego peiDWlCnte a defmida no inciso Ill do art. I 0 da 1 ·
8.852, de 4 de fevereir je 1994.
§ Z' O servidor .. '1lle se refere est· !
o prw.ie•'"l
receber, pelo exercício c cargo em comis~o ("J de N.. ,:..
pecial. parcela Variável f'Hl valor iguala 25% da renumet(
tal do cargo oo função, (.bedecidos os limites fixado<; JX!)
8.852, de 4 de fevereiro de 1994.
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§ 3' A parcela a ser incorporada, nos termos _do legislação
específica, relativa aos cargos a·que se refere o artigo anterior, será
calcu~ sobre o valer da Parcela Variável flxa~ no pari.grafo
anterior.
Art. 3° O vencimento dos cargos em comissão do GrupoDireçio e Assess_ofamento SUperion:is- DAS níveis DAS-1013, ·
DAS 102.3, DAS-101.2, DAS-102.2, DAS-101.1 e DAS-102.1.
mantidos os respectivos perce01uais de representação e fatores de
Gratificaçio de Atividade por Desempenho de FUnçio, passa a ser
o constante do Anexo II desta lei.
Art. 4° O vencimento daS FUnções Gratificadas FG, criadas
pelo art. 26 da Lei n. 8.216, de 13 de agosto de 1991. e das Gratificações de Represenlaçio - GR da l'lesidência da República e dos
órgãos que a integram, mantidos <;'S respectivos fatores de Gratificação de Atividade por DesempeDho de Função, passa a ser o
constante do Anexo m desta. lei.
Parágrafo único. A tiesignação para o exerclcio das Funções
Gratiíl.Cadas - FG de que trata este artigo recairá, exclusivamente,
em servidor ocupmte de cargo efetivo regido pela Lei 8.112, de 11
de de:zombro de 1990.
Art. 5° A tabela constante do Anexo X a que se refere o art.
11 da Lei n• 8.460, de 17 de de:zombro de 1992. fica aketllda de
conformidade com o Anexo IV desta lei
Art. 6° O Anexo lll à Medida Provisória iJ.o 941, de 16 de
março de 1995, passa a vigorar na forma do Anexo V desta lei.
Art. 7o Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos financeiros a partir de l 0 de ~de 1~5.
ANEXO!
REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EM coMissÃO
DAS-101.4, DAS-102.4,
DAS-101.5, DAS-1025, DAS-101.6 E
DAS-102.6 E DOS CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL
Remuoeração
Total em R$

Denominação ou Símbolo
DAS-101.4 e 102.4
DAS-1015 e 1025

3.80().00

DAS-101.6 e 102.6

6.000,00

5.200,00

Subdofensor Público Gemi da União

6.000,00

Presidente da Agência Espacial Bmsileira

0.000,00

Demais Cargos de Natureza Especial da Estrutura da Presidência da Repíblica c dos MiD.ist6rios

6.400..00

ANEXO II
VENCIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO
DAS-101.3, DAS-102.3, DAS-101.2,
DAS-102.2, DAS-101.1 E DAS-102.1
Vencimento em RS

Símbolo
DAS-101.3 e 102.3

233,61

DAS-101.2e 102.2

203,14

DAS-10Ll e 102.1

176,64
ANEXO UI

VENCIMENTO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
E DAS GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO
Denomioação oU Símbolo
GRIPresidência da República

V endmento em R$
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GR-V

147,20

GR-!V
GR-ID
GR-11
GR-1

131,43
115,29
98,54
82,12

Gr!Ótgios lntcgrantes/PR

Supervisor

98,54

Assistente

82,12

Secretário/Especialista

68,43

Auxiliar
FG- Lein' 8.216/91

57,02

FG-1.
FG-2'

68,43
..•... 52,64

FG-3

Discusslo, em turno único, do Projeto de Lei da C.imarn n"'
99, de 1994 (n' 1.770/91, na Casa de origem), que dá oova redaçio ao pon\grafo único dó art. 513 da Consolidaçio das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n' 5.452, de I' de maio de

1943, transformando-o em alínea "f', tendo
Parocet favotáveL sob n'316, de 1994, da Coeaissilo
- de Assuntos Soclais.
A matm.a constou da pauta da sessão on:linária do dia 14 de
morço passado, quando teve sna votaçlo adiada para boje.
Passa-se Avotaçilo do projeto: ·
Em votaçilo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados.(Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à Comissilo Diretora, para a redaçilo fmai.

É-o seguinte o projeto aprovado:

PR0JETODELEIDACÂMARAN'99,DE 1994
(N' 1.770191, na Casa de origem)

40,49

ANEXO IV
GRATIFICAÇÃO !?E ElfERCÍCIO EMC?GO DE
CONFIANÇA NOS ORGAOS DAPRESIDENCIA DA
REPÚBLICA, DEVIDA AOS SERVIDÓRES MiLITARES

Gruoo

valor em. R$

A
B

757
688

c

625

D

568

E

517

F

470

ANEXO V
ADVOCACIA-<JERAL DA UNIÃO

Nível

Fator

GT-1

270

GT-ll

0,65

GT-ill
GT-!V

0,40

B-e de Cib.loz

0,30
V~

Dá nova redação ao parágrafo único do art.
513 da CansoHdação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Deerelo·Lá o• SA52, de 1' de maio de 1943,
transformado-o em alinea t
·

O eo.,psso Nacional de=ta:
I' O panlgrafci único do art.513 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de
maio de 1943, transfonnado em a.línea f, passa a vigorar com a se·
guinteredação:

. i\rl.

11

Art.513. -·---·---···--·-··--·--·· ..··-

f) expedir atestados comprobstórios da si!Wição
de desemprego de seus filiados e demais integrantes da
categoria profissional que ~flta, valendo o documento para todos os fms de dimito."

Art. 2°&ta lei entmem vigor na data de sua p.Iblicação.
Arf. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
. O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Item 02:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da

· -am.m n• 101, de 1994 (n• 408191, na Casa de origem),

que a<reScenta pan\grafo únioo ao art. 846 da Consolida-

çio das Leis do Trabalho- CLT, para permitir, na ausência de acordo, o julgamento imediato das reclamaçõ- es de natureza unicamente salarial. tendo
Parocer sob n'26S, de 1994, da Comissilo

__ - de Assuntos ~iais, favorável ao Projeto com
emen.dan° 1-CASque&Jft:SCDta.
-- -- -

bWc» do aqe ddl.. de Adwpla da Ualll cll

C...riaE.pedaL

O SR. JOSAPIIAT MARINHO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Concedo- palavra
ao ooble Senador Josafllat MariDho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Pela oo1om.
Sem revisio do omdo<.) - Sr. Presidente, peço que se consigno que

votei o projeto, nio obstante reconhecer a desigualdade de tratameoto entre os DAS, mas o ftz na expectatiVa de que o Presidente
da República. atentando nessa desigualdade, em tempo próprio,
ofmça medida com:tiva da desigualdade.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Constari da 111a a
dcclaillção de
Ex·
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Item 10:

v.
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A mat<riaconstou da poutada sessão otdinãriadodia 14 de

morço passado, quando teve sua votaçlo adiada para boje.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' SSS, DE 1995
Nos tennos do art. 315, combinado com a alínea b do art.
279 do Regimento Intemo, requeiro adiameD1o da votação do Projeto de Lei da 0mara n' 101, de 1994, que aCIOsoenta pon\grafO
ao art. 846 da Consolidação da Leis do Trabalbo, para permitir; na
aus&lcia de acordo, o julgamento imediato das reclamações de na-

tureza unicamente saiarial, a fun de que seja reexam.i.nado pela Comissão de Assunto$ SociaiS.
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Justillcaçio

Em virtude da publicação da Lei n• 9.022, de 1995, que alterou o art. 486 da CLT, que 6 objeto da proposiç.iio em tela, o assunto deve ser revisto pela Comissão de Assuntos Sociais.
Saladas Sessões, 12 de abril de 1995.- Eduardo SupHcy.
O SR. PRESIDENTE (Uldio Coelho)- Em votação.
O SR. GERSON CAMATA- Sr. Presidecle, solicito a palavm para encaminhar a votaçio.
O SR. PRESIDENTE (Uldio Coelho)- Concedo a palavra
a V. Ex•
O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Para encaminhar
a vct.açlo. Sem revisão do omdor.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores. acredito que não hA uma justificativa para se adiar a discussio, se bem que, desde que o adiamento seja com prazo definido, nãO votarei contm o requerimento do_ ilustre Senador Edu~do
Suplicy.
.
.Q objeto do projeto de lei, a meu ver, 6 de extrema importância para a situação atual dos tnlbalhacicxes brasileiros.
O que determina a lei já aprovada na C!mara e que vem ao
Senado? Quando. na Justiça Trabalhista, for apenas salário o objeto da reclamaçio, o juiz deve ouvir uma parte e a ootra: e dar a sentença na hora.
- O que ocotTe é que a JustiÇa Trabalhista é a mais cara do
Bm.sil. Há poucos dias, publicou-se nos jornais que a Justiça Trabalhista custa mais caro ao contrib.Iinte brasileiro do que o Poder
Legislativo inteiro - Chnara, Senado e todas as Assembléias Legislativas brasileins- e produz poucos efeitos.
Aliás, na reforma da Constituição, bavcremos de e:studar
muito o problema da Justiça Trabalhista bmsileira.. Ela Dio resolve
Os problemas. Continuamente, somos procurados por trabalhadorei que estão há doze ou treze anos esperando uma decisão que
niovem.
O objetivo do projeto de lei. já aproVado na Câmara, é uo
iCJUido de que, quando se tiatar de salário, que é algo devido ao
trabalhador, elt: não tenha que esperar três ou_quatro anos. O juiz
ouve as duas partes e é obrigado a baixar a sentença na hora. Isso.
quando se tratar apenas de salário. Quando envolver outras questões acumuladas, correrão os prazos normais, que a Justiça nunca
obedece- o Senador Antonio Carlos Magalbães é quem sabe muito bem a respeito disso.
Portanto, quando se tratar apenas de salário que a empresa
deve ao trabalhador. a decisão tem que ser dada na hora. Isso é o
que o projeto almeja. O j.liz ouve uma parte e a outra e mal1da pagar o sa.Hrio. As riutms questões ficam para depois.
Sr. Presidente. o Senador Elcio Alvares tem argumentos a
respeito dessa questio. Solicitaria aS. &• (jue expusesse esses argumentos ao nriaofone para que p1déssemos discutir sobre o re-

querimento.
O SR. PRESIDENTE (Uldio Coelho) - Não é pennitidu
aparte em encaminhamento de votação.
O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço a palavm, como Líder, pam encaminhar a votação.
.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Tem V. Ex" a palavra.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Corno U!l._r, para
encaminhar a votaçio. Sem revisio do orador.)- Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para aditar alguns argumentos às palavras do Senador Gerson Ca.QJ.ata, com toda a homenagem que
S~ Ex.• merece.
Temos aqui a Lei n°9.D22, de 5 de abril de 199S,publicada.
no Diário Oftcial de 6 de abril do corrente, que dispõe sobre o
mesmo assunto.

· Peço a compreensão do nobre Uder do PMDB sobre o requerimento. que é exatamente para examinar esse aspecto, porque
já hiuma legislação defmidora da matéria.
Faço um apelo ao nobre Uder do PMDB e também_~o Senador Eduardo Suplicy, Lider do PT, para que a_ mat6ria seja_ sul>metida a exame e confronto, quando iremos verificar que exiStem
pontos id&llicos, razilo pela qual sv-tamos o ""J'Jcrimenlo de adia-

"""'l''"'"''io

mento. ~a necessária
do UderGe!liou Camata.
. . O SR. GERSON CAMATA - Sr. Presidecle, retiro as minhas palavras anteriores e apóio o requerimento do Senador
Eduardo Suplicy, diaute do exposto pelo Senado< Elcio Alvares.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente. peço a palavra para encaminhar a votaç:lo.
O SR. PRESIDENTE (Uldio Coelho)- Com a palavra o
Senador Eduardo Suplicy, autor do requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para eucaminhar a
varação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presi~nt!. o 9b~o ~
requerimento é o explicitado pelo Senador Elcto Alvares. DC? ~~~
do de que. num prazo de IS dias, possa a Comissio compaUbil=
o que está uo projeto de lei oom a lei que boje foi pub~. para
que nJo.baja prejuízo pua os uabalhadores. mas, ao contrário, que
sejam assegurados os seus direilOs.
A SRA. JÚNIA MARISE -Sr. Presidente, peço a palavra,
como Lider, pam encamiDhar a votaçio.
O SR. PRESIDENTE (Uldio Coelho)- Tem V. Ex" a pa-

lavra.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Lider, para
encaminhar a veXação. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, a
Liderança do PDT também encaminha favora.velmeq.te. à a~va
ç.iio do aàiameuto desta votaç.iio, reforçando as mzões já aqu1 explicitadas.
.
.
·
Desejo tambml fazer u:ina breve conmnicaçio, Sr. ~tdente, aproveitando a oportunidade- Quando da votação do_ 1tem I, o
Projeto de Lei da Câmaia n•46; tanto o Sena~ Sebastiio Rocha
quanto esta Liderança m.ariifestamm-se contranamente à aprovação da matéria.. Todavia, V.~· não i~tifiCOO. os nomes no microfone. Por isso, queremos ratificar a poSiçio do PDT.
O SR. PRESIDENTE (Uldio Coelho)- Amanifestaç.iiode
V. Ex" será registtada.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
.
..
A matéria tetoruar.l à Comissio de Assuclos Socuus,
O SR. PRESIDÊNTE (Uldio Coelho ) -Item 3:
Votação, em tumo único. do Projeto de Decreto
Legislativo n• 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Hourique Cardoso, qu• susta a aplicação do caput
do art. 13 da Lei Delegada n• 13, de 27 de agosto de
1992, o.ndo

·em

Pamcer proferido em Plimário,
subotituiç.iio à COmissão de
Constituiçio, Justiça e Cidadania, Relalor: Seuador Mansueto de Lavor, favaável ao Projeto, comc:mendas n"s I e
que apresenta.
A Presidência comunica -ao Plenário que a discussão da mat6ria foi encetnda ua sessãoO!diuiriadodia 15 de setembro de 1992,
Passa-se à votação do projeto, sem ptejlízo das emendas.
Sobre a mes~ requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário eln exett:icio. Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte

z.a::r,

REQUERIMENTO N" 556, DE 1995
Senhor Presidente.
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Nos 1em1osdoart. 315, combinado com o art. 279, alínea b,
do Regimento Interno, requeito adiamento da votação. do Projeto
de ~to Legislativo n' 76, de 1992, que susta a aplicação do caput do art. 13 da Lei Delegada n• 13, de 27 de ag06to de 1992, a
fii:n de que seja encamiDbado ao xeexame da Comissio de Consti·
tuiçio, Justiça e Cidadania. .
Justlllcaçio
A aprovação, pelo Plel$:io do Senado, do PLC n• 46, e a
remessa do mesm.o à sanção. gemnmuma siluação oova. que merece
ser ap<eciada pelo Comissio de Constituição. Justiça e Cidadania.
O mexamc da matéria tom.ã-se indispens!vel em funçio de
guardar conolação com objeto das MPV n"s 920 e 939/95.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1995. - Senador Ney

Suassuna.

O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho ) - Em votação ~ re-

queri~t;o..

Os Srs. Senidorcs que o aprovam queiram perl:nanocer senlad06. (Pausa)
Aprovado.
O projeto volla l Comissiio de Constimição, Justiça e. Cidadania. para reexame.
O SR. PRESIDENTE (Lúd.io Coelho)- Item 4:

Votação, em turno único, do Requerimento n°
1.108, de 1994, do Senador Odacir Soares e outros S<>nbores Senadc-es, solicitando, nos termos do art. 199 do
Regimento IDlt. 10 do Senado Federal, a realização de
sessão especial, destinada a comemorar o 45~ -aniversário
da Tribuna da Imprensa.

Em volaçâo o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peunanecer senlados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Lúd.io Coelho)-ltem 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 126, de 1992 (o• 958/91, na Casa de origem),
que dispensa a publicação de atos constitutivos de pessoo juód.ica, para efeito de registro público. tendo
Parecer favorável, sob n°94.de 1995, da Comissãc-de Coostituição, Justiça e Cidad1111la.
·
Ao projeto foram oferecidas emendas, :nos tenno5 do art.

235, D, "d", do Regimento Interno.
-•
Em discussão o projeto, em nnno único. (Pausa)
Nio havendo quem peça a palavra. enceno a discussão.
Emvolaçâo.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perrilanecer sentaàos. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 126, DE 1992
(N° 95811)1, oa Casa de origem)

Dispensa a publicação de atos mostitutivos de
pessoa jurídica, para efeito de registro p6blico.
O Congresso Nacicnal decreta:
Art. 1° O art. 121 da Lei D0 6.015, de 31 de dezembro de
1973. passa a ter a seguinte redação:
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"Art. 121. Jlara o registro serão a~ntadas duas
vias ~ estatuto., compromisso cu contrato, pelas quais
far-so-' o registro mediante petiçãO do represenla.nle legal da sociedade, lançando .o .oficial. D4S duas x.ias. a
competente certidio do regiStro, Com o reSpcctivÕ nUD:ie-:
ro-de on:1em. livro e folhL Uma das vias será entregue

ao n:ptesentante e a outm uquivada em cartório, rubricando o oflcial as folhas em que estiver ~so o contrato. compromisso ou estatuto.''
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Lúd.io Coelho) -Item 6:
Discussio, em mmo único, do Projeto de Lei da
Cimua n"l35, de 1992 (n"734/91, na Casa de_ origem).
- que altera a :redaçlo do caput do art.. 4° do Decreto-lei n°
3.689, de 3 de outubro de 1941 - C6d.igo de Processo
- Penal, tendo
Parecerfavoráve~

sob n°97, de 1995, da Comissão
- - de Constituição, 1ustiça e Cidadania.
Em disru.sslo o projeto. em tumo llnico.!_Pausa)
~o havendo quem poça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.

Os Srs. Sena.dores que o aprovam queiram pemumecer senlad06. (Pausa)
Aprovado.
A matiria vai 1 sanção.

É o seguinte ó projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 135, DE 1992
(N• 734/!Jl, na Caaa de origem)
Altera a redação do caput do art.. 4° do Decreto-Lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941- Código de

Proceuo PeuaL
O Congresso Nacioosl decreta:
Art. 1° O caput do art.4° do Decreto-Lei n° 3.689. de 3 de
oulubro de 1941 - Código de Processo Penal, passa a vigmar com
a seguillle redação:
"Art. 4° A polícia judiciária será exercida pelas
autoridades policiais no território de suas respectivas cir~
cunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria.

"

------·-·-------·-·-------·--·-------~

Art. 2° Esla lei entra em vigor na data de sua p.1blicação.
O SR. PRESIDENTE (Lúd.io Coelho)- Item 7:
Disalssão, em turno único. do Projeto de Lei da
Câmara n• 112, de 1993 (n" 2.444/91, na Casa de origem). -QUê- dispõe -Wbre--dispensa_dl.mult.a_refen:n_te: _ao
alistamento eleitoml intempestivo, acrescentando parágrafo único ao art. s• da Lei n• 4.737, de IS de jlnbo de
1965 (C6digo Eleitoml), tendo
Parecer favodvel, sob D0 lOO,de 1995, da Com.issão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Nio havendo quem poça a palavra, encerro a discussão.

Em votaçio.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senlad06. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
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resultado, de forma que não há como retroceder o processo de vo-

É o seguinte o projeto aprovado:

tação.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'112, Dll: 1993
(N° 2~1, na Casa de origem)

Dispõe sobre disp<nsa da multa referente ..,
aHstameuto eleitoral intempestivo, acrescentando paM
rágrafo único ao art. 8" da Lei n' 4.737, de 15 deju.
nho de 1965 (C6dlgo Eleitoral).

O SR. PRESIDENTE (Lddio Coelho)- Havendo dúvida,
a Presid&lcia coloca novamente a matéria em votação.
O SR. GERSON CAMATA -Sr. Presidente, peço a pala-

vra pai3. encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Lddio Coelho)- Tem V.'Ex' a pa·
lavra.

O SR. GERSON CAMATA (PMDB·ES. Para encami0 Congresso Nacional decreta:
_ nl:lar. Sem revisão do orador.)- A mim me parcce, Sr. Presidente,
Art. 1~ O art. ga da Lei n° 4.737, de 15 de junho de 1%S. que 6 uma lei inócua, poís regulamenta um dileito que já existe.
passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: Qualquer cidadlo ou organização, nio apenas as entidades
1
'Art. go ·······-········ .. ····-··~··----~·-····-·---religiosas, pode solicitar proteçlo da polícia quando houver ameaParáSrafo únicO: Não se aplicacl. a pena ao não ça pam qualquer reunião, mesmo para cultos mligiosos. - á:listado-q1:1e requerer sua inscri~ão eleitoral até o cen~w
Essa lei estabelece. também. que a ~utoridade religiosa. nas
simo primeiro dia antCriór ã eleição subseqUente à data Forças Armadas, só poderá fazer- rulto uma vez por semana. Isso 6
~mque completar dezenove anos."
uma restrição e não uma liberdade religiosa. Suponha que alguém
SR. PRESIDENTE (Lúdio üelho)- Jtem 8:
queira fazer um culto religioso duas vezes por semana numa reputição das Forças Aim.a.das, Não vai ser po-ssivel porque a lei deterDiscussão, em tum o único, do Projeh de I .~I da
mina que isso é permitido apenas uma vez por semana.
Câmara n• 33, de 1994 (n' 786!91, na Casa de origem),
Ao invés de fazer com que o direíto de libetdadc: religiosa
que disciplina a libetdade religiosa, n:gulamenlaDdo os seja exen:ido, essa lei limita esse direito, porque regulamenta a liincisos VI e Vll do art. 5° da Constillliç.ão FederaJ, tendo berdade religiosa, ferindo, no meu entender, a ConstituiçãO; DÓ art.
Parecer. sob n°93, de 1995, da ComiSsão 5°, incisos IV, VI e VH:
IV- é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao J'ro..
anonimato;
jeto com emenda n° 1-CCJ, que apn:scnta.
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o timo exerc!cio dos rultos toligiooos e gamnlida,
Ao projeto foi oferecida emenda, nos termos do art. 235.
O, do Regimento Interno.
na fOIDla da lei, a pro<eçio BDS IDeais de ruho e a suas litpigias;
Em disrussio o projeto e a emenda, em turno único. (Pausa)
vn- 6 assegumda, nos lem1os da lei, a prestação de assistôncia
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
religi_osa oas entidades civis c milit.aies de i.ntcmaçio coletiva."
_ A__!ei, no_ meu entender, restringe a libenladc religiosa,
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- quarido estabifece- que: .-.A PrestaÇão de assistência religiosa nas
tados. (Pausa)
entidades civis e militares de internação coletiva. por sacerdotes e
seus assemelhados, é reali.zada uma vez poc scmana11• A lei, cDlio,
Aprovado.
O SR. EDJSON LOBÃO -Sr. Presidcuoe, peÇo a palavra não gamnte a liberdade religiosa, mas restringo-L
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Senad<r Gerson
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Cocl11n)- T~_V. ex• a pa- -Camata, peço atenção de V. Ex' para a redação da emenda.
O SR. ARTUR DA TÁ VOLA - Sr. Presidente, peço a pa.
lavn.
O SR. EDJSON LOBÃO (PFL-MA. PCla ordem. Sem re- lavra para encaminhar a votação.
visão do orador.)- Sr. Presidente, as LiJ~r;~rlç.;:. do PFL, PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- V. Ex' tem apalavra.
PP e PDT votar.am contra o projeto, de mdo que o projeto fOi reO SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ. Para encamijeitado e não aprovado.
-nhar. Sem revisão do orador·)- Sr. Pxesidentc, sn e Srs. SenadoO SR. SEBASTIÃO ROCliA - Sr. Presidente, peço a pa· res, quero recordãr a épOCa em que se votou essa mã.téria na Constituição Federal de 1988.
lavxa pela ordem.
Havia um dispositivo, no item VI do art. 5° da Constituição
O SR. PRESIDENTE (Lddio Coelho)- Tem V. Ex' a pa·
que determinava: "E inviolável a liberdade de consciência e de
lavra.
O SR. SEBASTIÃO ROCIIA (PDT-AP. Pela oolcm. Sem crenç:&. sendo assegurado o livre exercido dos cultos religiosos e
revisão do orador.)- Sr. Presidente, o total OOs votos das Lideran- garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto c a suas
ças é maior que -o do restante dos Senadores? Parece-me que são limrgias". Esse artigo tinha um adendo que lratava da necessidade
de a autoridade pol~cial autorizar os cultos a:ligiosos.
-- apenas quatro Líderes.
_
Na ocasião, fui o autor da emenda que Mtirava essa restriO SR, BERNARDO CABRAL - V. Ex • tem que fazer veção de entregar à auroridade policial local a dele!minaçiio, a facili.
rificação de quorum, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, peço a pa- tação ou não do culto religioso, até porque isso poderia dar oportu·
nidade a que determinadas autoridades: policiais, envolvidas em
lavm pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Lúdiu Coellm) --Tem V. Ex' o ;•a· posições religiosaS extremas; favOI:CCCSsem algum tipo de culto e
lavra.
desfavorecessem ootro tipo de culto.
PortaDt.o, era um dispositivo que ia contra o próprio csprito
O SR. EDUARDO SUPLICY tTT >!'. Pela oolem. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente. o rc~ltado foi prodã.mado; do legislador no momento
que ele queria, num país de Constinós ouvimos muito bem. V. &• colocoo a matéria_ em vo]açio na tuição bastante ampla do ponto de vista religioso, como o Btuil,
forma regimental: os Srs. Senadores que o aprovam queiram per- garantir a liberdade de culto. Um país como o Brasil, com várias
manecer sentaOOs". E foi aprovado. M~ .:! r· :tamo-nos, portanto, de etnias e raças. cada uma delas tra.zendo de suas origem: as várias
c.~<)r•k•. !"li<; fir:-:mlo<; l•·d··<n
·-· -r..~p nrocl~u...,· · o
religiões e vários ID<Xios de sentir o fenômeno religioso, não pode-

·o

rr.
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ria cingir·sc a que a aUtoridade local determinasse qual culto laça!
religioso poderia ou não ser exercido. A Constituição foi bastante
amplo nesta matma.
Entendo que o espúi.to do p:ojeto de lei ~ o de. como diz a
ementa. discipliDar a liberdade religiosa, mas peca pela base.
O que significa discipliDar uma hl>enlade? A libe!dade religiosa existe ou não? Ptaeger a liberdade, isto sim, acn:dito que
seja a intenção do autor do projeto de lei, e nio discipliná-la. Atló
porque o fenômeno religioso tem implicações de oarureza psicológica. a.JJJ.roPol6gica e sociológica que escapam completamente a
qualquer foana de discipüua e de O<ganizaçio.
Os cultos de origem africana, porque nio petten:cera~--de
=ta fonna, A cultum dominanle, nos s&:ulos passados, eram n:primidos violentamente. Mas nem essa tcpressão impediu que os
cultos 1JC f1ZeSSCDl. se disseminassem. e ~ jusianiente eSstfii.rifplitu-

"Art. I" Cabe ao poder público garantir a proleção aos locais de cultos religiosos e suas liwrgias.
§ I" A competenle autoridade policial oo do Ministério Público, tomando conhecimenlo de ameaça ou atentado ao local do
culto ou à respectiva liturgia, adotari. as imediatas p-ovidências
devidas para garantir a proteção de que tmta esta lei.
§ 2o Em caso de omissão. a autoridade referida no parágrafo
anterior Slijei(arMSt>-ii às penaS da lei" •
Creio estar resolvi do o impasse.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelbo)- Em vO!Bçio o projeto, sem prejuizo da emenda.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senlados. (Pausa.)
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidenle, peço a

palavra para encamiDbar a vot.açio.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Concedo a palavra
de religiosa que caracteriza o Brasil com:> um dos países sem conflitos n::ligiosos graves, um país profundamente aberto, amplo, ao nobre Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM. Para encaminhar.
ecumênico nessa mat&ia.
Por esta razio, pareoe-me que uada obstanle à inlenção do Sem tevisão do orador.) - Sr. Presidenle, Sr"s Senadoras, Sn. Se·
legislador, o texto se tnmsforma em ambíguo, como bem lembroo ·nadoreS, Dio quero tomar a autõilã-desse assunto, não seria justo
aqui o nosso Senador Camata. Por qu6? Porque quando aut,.oriza, porque foi o Senador W aldeck Omelas quem levantru a lebre.
no caso dos militares. uma vez, pode signifi.C8I qiie é só uma vez.,. · Como disse bem S Ex", a emenda da Comissão de COnstituiçio e
mas pode significar também, como disse o nobre Senador Pedro Justiça sana a irregularidade do art. 1°, mas pennanoce a do art. :ZO.
Nesse caso, Sr. Presidente. por uma questiio de coezincia, o
Simon, que 6 uma vez para cada religião, ou uma vez no minimo.
O fato é que a :mdaçio, estando ambígua. efetivamente entra na Partido Progressista vota pela rejeição. - O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) • Em votação o prodisciplina de uma matéria absolutamente complexa.
O art. 1°, quando diz que ''cabe ao Poder Público a gamntia jeto, sem !""juízo da emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer seuda proi<:Çio, solicitada esta APollcia l'edeml e ao MinisUório Públi·
co, aos locais de culto religioso e respectiva liblrgia11, coloca efeti- lados. (Pausa)
Rejeitado~
vamentc uma burocracia formidáveL Imagine V. Ex.. que a prática
Fica prejudicada a emenda.
de delemrinada igreja lenba que ir à Policia Federal para gor.mtia
O projeto vai ao Arquivo.
de seu culto quando necessário, qua.D.do ~ a autoridade" local necessariameDI.e a :responsável pelo cumprimento do que determina a
E o seguinle projeto rejeitado.
ConstibliçiO: o fato de que no art. 5° todo5 são iguais perante a lei.
PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 33, DE 1994
Isso é desnecessário ler, porque o artigo é do conhecimento de todos os Sn. Senadores. .
(N• 7861!11, na Casa de origem)
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho).:. DesejO chamar a
alençio do Plenário para a Emenda n• I da Comissão de Constitui·
çio e Justiça.
OSR.GERSONCAMATA-V.Ex"mepennilemnap.rte?
O SR. ARTUR DA TÁVOLA-Commuitopnzer,SenadO<.
O SR. GERSON CAMATA - Cllama-me a alençio o Se·
·nadar Iris Rezende para uma emenda da Comissão de Coostituíção

e Justiça que resolve o impo.ssc.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - SenadO< Gerson
Camata., não há aparte em encamjphamenlO. de votação. Depois V.
Ex• podeJá fazer uso da palaVlll.
O SR. GERSON CAMATA -Sr. Presidenle, peço a pala·
VIa para encaminhar a votaç!o.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Com a palavra o
Senador Gerson Camata.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB·ES. Para encaminhar. Sem revisio do orador.) - Sr. Presidente, eu acho que a
emenda da Comissio de Constituição e Justiça, para a qual me
chama a atençio o Senador !ris Rezende, é constitucional e resolve
o problema. o projeto prevê
um tratamento aos que não são sacerdoles - porque bá cultos que nio têm sacetdole - que diz as-

m

sim: ".. .aos sacerdotes e seus assemelhados ... ••
Ora, um p&Roc da Igreja Adventista, ou da Igreja BatiSIA,
nio é um "assemelhado" de um sacerdote. Essa é
iiWieira até
pejontiva de se titular os ministros de outros cultos. Já a emenda
da Comissão de Constituição e Justiça, no meu entender- e aí cu
quero ouvir o Senador Bernardo Cabral-, diz:
·

uma

DlsdpHna a hberdade n:llgiosa, rogulamentando

osindsos VI e Vll do art. 5" daConstitulçiio Federal.
O Congresso Nacional decre!Jl:
Art. 1" Cabe ao Poder Público a garantia da proleção, solici·
tada esta à Policia Federal e ao Ministério Público, aos locais de
culto religioso e respectiva liturgia.
Parágrafo único. Responde por crime de responsabilidade a
autqridade que, oportunamente advertida. não prevenir a ameaça

ou, ciente do atentado, não coibi-lo.
Art. 2° A prestação de assistência religiosa naS entidades civis e militares de internação coletiva por sacerdotes e seus assemelhados é assegurada uma vez JX>I semana. nos dias coosagmdos ao
seu culto. sendo igualmente pennitidas as cerimônias ecum&licas.
Art. 3" Esta lei entra em vigor na data de sua p.~blicação.
Art. 4° Revogam·se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Com relação ao
item 9, a matéria tratada no Projeto de Lei dà Câmara n• 85194 foi
inlegralmenle tegulamentada no Projeto de Leí. também daquela
Casa do Congresso NacionaL n• 05 de 1991, aprovado pelo Sena·
do, em revisão nos tennos de um substitutivo; na sessão do dia 5
de janeiro do corrente ano. e encaminhado à Câmara dos Deputa·
dos em 11 do mesmo mês. Essa a tazio por que. nos termos do
·disposto no art. 334, b, do Regimento lnlemo, a Presidência decla·
ra a Jll"judicialidade da mat6ria.
O PRESIDENTE (Lúdio Coleho)- Sobre a mesa, redação
.ftnal, que, nos tennos do art. 320 do Regimento Interno. se não
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Os Srs. Senadcm:s que o aprovam. queiram permanecer sen-

exetclcio, Senador Romeu Thma.
É lida a seguinte

- lados. (Pausa)
Aprovado.
Senl cumprida a deliberação do Plenário.
PARECER N" 198, DE 1!195
O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, peço a po.·
(Da Comissão Diretcn)
lavra como L!der.
Redaolln Final do Projeto de Lei da Cllmara 0 o
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Coocedo a po.lavra
~

99, del994 (n°1770, del991, na Cosa de origem~
A Comissllo OU,iora ajmseota a redaçio fmal Projeto de
Lei da Câmara. n° 99, de 1994 (n° 1.770, de 1991, na. Casa de origem~ que a=ma alúJea ao art. 513 da Coosolidaçllo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Doaeto-Lei n• 5.452, de 1°demaio de 1943.
Sala de Reuniõeo da Comiss!o, 12 de abril de 1995.- José
Samey, Presidente- Reoao Calhdros, Relator- José Eduardo
Dull'a :. Lulz Alberto Ollveria.
. ANEXO AO PARECER ~!f !98, DE !995
0

Redação ftnal do Projeto de Lei da Câmara D
99, de 1994 (n• 1.770, de 1991, na c- de origem),
_ que aa:csc::Cata alinea ao art. 513 da CousoHdaçio
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decrdo·Cel n•
5.452,de 1• de maio de 1943.
O Cong=so Nacional decreta:
Art. 1• O art. 513 da Cousolidaçllo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decmto-Lei n° 5.452, de l 0 dc maio de 1943, passa
a vigorar acrescido da alinea rcom a seguinte tedação:
f) expedir ateotadoo comprobatórios da simaçllo
de desemptego de seus filiados e demais integrantes da

categoria proflSsional que xqmsenta.. valendo o doeumemo pora todos os fms de direito."
Art. 2° Esta lei entra em vigor na dala de sua plblicaçio.
Art. 3• Revogam-se as disposi9Õ<' em contririo,
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- O parecer vai à
publicaçio.
~
Sol:xe a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secr:etário, em exercício, o Senador Romeu Tuma.
É lido e aprovado 0 seguinte
REQUERIMENTO N• 557, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do RegimeDto Interno, mJUCiro dispensa de publicaçio, para imediata discu..OO e votaçllo, da redaçllo final do Projeto de Lei da Câmamn•99,de 1994 (n°1.77019!,
na Casa de origem), que acrescenta alluea ao art. 513 da Consolidaçllo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n• 5.452,
de ! 0 de maio de 1943.
Sala das Sessõeo, 12.de abril de 1995.- Senador Romeu
Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho) - Aprovado o ,.,.
querimento, passa-se i\ imodiata apreciaçio da redaçJo fmaL

Em disalssão. (Pausa).
Não havendo quem peça a palavta, enceno a discussi.o.
Em votaçio.

av.Ex•

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT,sp, Como Lider. sem
revisllo do omdor.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, gostaria
de fazer uma. brevfssima comunicaçio em oome do Partido dos
Trabolhadores.
As minhas palavras estimulaiio o proramciamemo do Senador Antooio Carlos Magulhies, que tem falado mu~o aqui sobre a
necessidade de a Justiçs no Brasil ser célere. E nem semp<e oc:one
isso.
Hoje, fmalmente, após seis meses; o candidato ao Senado,
- WaldirPÍre&, que COf100l'leU

C01Í1

o Sena,dc:Jr A_:p.tonio Carlos _M&ga-

Ihiles e com o Senador Waldcck_ (>melas, conseguiu que fosse submetida ao Tribunal Superior Eleitoral a solicitaçio de reeontagem

doa votos daquelas eleições.

·

No Tribunal Regional Eleitoral da Bahia diversas vezes isso
foi solicitado e tentado. Houve a impugnação de oito mil UtDJIS,
c:or!<SpOIIdendo a 2,6 milhõeo de votos impugnados, wm total de
26 mil umas. Segundo informàÇões, exatameDie ,..,.. umas teria
havido uma diminuição dos votos em bmnco e~ &utQento significativo dos votos dados ao hoje Senador Waldcck Omelas. Nio
há nada de pessoal com respeito a V. Ex', nobre Senada, que estou conhecendo agora no Senado, mas tmta-se da questão de se
realizar jUstiça. de se procurar a verdade.
·
No lRE, em que pese 0 parecer favcd.vel do Procurador
Regiooal Eleit.oral. a solicitação perdeu por quatro a dois. Houve
votos favoráveis de duas juízas.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES-~ NãO 6 verdade!
O SR. EDUARDO SUPLICY- Perdão, mas V. Ex', Senador Antonio Carlos Magalhães, coohece bllst.ante a Bahia e poderá
esclarecer qualquer assunto.
O Presidente do TRE da Bahia negou o podido. Per agravo
de insnumento. esse recurso agom chega ao Superior Tribunal
EleitoraL
Em diversos Estados da Federaçio houve a IOCODiagem do
votos: em Silo Paulo, no Rio de Janeiro, no Paran!, em Mato Gro&so, no Mannbllo; no caso da Bahia, isso ainda nllo bavia ocorrido.
!:la verdade, o pedido de recontagem 6 algo que vai estabelccer a venlade, seja em beneficio do Senador Waldeck Omelas,
seja do candidato Waldir Pires.
Inclusive, atendendo aos m:lamos do Senador Antonio Corlos Magulhies, o impottame 6 que a Justiça, neste caso, tamb6m
ande celeremente. inclusive em beneficio de todo o· Senado e daque!"' que s!o seus reptesenlantes da Bahia.
Era apenas esse o n:gistro que gostaria de fazer.

Durimte o discurso do Sr. Eduanlo Suplicy, o Sr.
Ládio Coelho, deixa a cadeira da presidincia, que i
ocupada pele Sr. Romeu Tuma.

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pei'IIWleCer sentadoo. (Pausa)
O SR. W ALDECK ORNELAS - Sr. Presidente, poço a
Aprovada.
palavra pela ordem.
A mathria vai ii. sançllo.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Con~ a polavra
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Passa-se, agem, A ao nobre Senador.
apreciaçllo do Requerimento n• 550, de 1995, lido no Expediente
O SR. WALDECK ORNEILAS- (PFL-BA. Pela ordem.
da presente sessão.
Sem ~isão do omdor.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. feEm votação o requerimento.

lizmeme esse processo agora chega ao TSE. mediante agravo; Efe-
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tivamente, posso afii'1lW' qUe o Sr. Waldir Pires nunca teve intcxesse em que essa demanda se concluísse potque precisa manter-se
politicamente vivo depois que os baianos. julgando seu desgoverno no Estado, o excluí:mm da vida pública. Por isso recorreu a embugos, procedeu COOlO os bons advogados - que o Senador Anlonio Carlos Magalhies tanto tem denunciado desta tribuna - que
postetglllll as causas indefmidamente. O Sr. Waldir Pires argumentou inicialmente que eu olXjve mais votos do que O Sr. Antonio
Carlos Maga.Jhies em pouco mais de 1.400 uma:s. E vejo que o PT
é mincidente pocque na C4mara Federal j6. havia sido levantada
essa questio.
Senador EWanlo Supticy, ~ lmnenda!oeote anti-demOCiático; raciocine sObre ~sso e sobre a gravidade da p:>Siçio que V. Ex..
acabo de defender. E da ess&>cia da democracia que um candidato
tenha o dileito de obter mais votos que o outro. Ao se inscreverem
os candidatos olo se sabe a priori quem setlo os eleitos. O PT
precisa. ter mais cuidado porque j6. na CAmara. dos Deputados o Sr.

Eduardo JOrge assumiu essa-bandeira. Clamo a atençlo de V. ex•
para refletir sobre esse usuuto.

Sr. Presidellle, obtive mais votos que o Sr. Antonio Carlos
Magalhiies em 1.413 umas. O processO do Sr. Waldir Pires s6 se
refere a !AlO porque houve tds em que os falos eram inex'plicáveis: Antonio Carlos Magalhics, c:om a lidcrança que tem na Bahia, nlo obteve votos nessas Ir& umas. Foram eXcluidas da causa
paiqUC o advogado nio tem oomo explicar. Venci com difenmça
de um voto po< tres em 70% das umas disttibufda em mais de 200
Municipioo da Bahia. É, por oonseguinte, um resultado perleitameme~

·

Repito: o processo chegou fmalmeute ao Tn"bunal Superior
Eleitoral, depois de tio poolctgado pelas oções do advogado do Sr.
Waldir Pires, e poderemoo ter, afmal, o jdgamento dessa questio.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Como Lfder. Sem
~visão do omdor.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, gostaria
de fazer uma brevissima comunicaçio em nome do Partido dos
Trabolhadores.
As minbas palavras estimularilo o pmmmciamento do Senador Antooio Carlos Magalhlles, que tem falado muito aqui sobte a
n.ec::essidade de a Justiça no Brasil ser dlere. Pelo seguinte: o· Senador AniOnio Carlos Magalhies tem falado muito aqui sobre a
necessidade de ser dlcrc a Justiça no Brasil e isso nem sempre
ocone. Mas boje. fmalmcnte. ap6s seis meses. o candidato ao Senado Waldir Pires, que concom:u com os Scoadores Antonio Carlos Magalhlies e Waldeck Omelas, conseguiu que foose submetida
ao Tnbunal Superior Eleitoral a soticitaçio de RlCOOiagem daque-

las eleições.
No Tribunal Regional Eleitoral da B'!hia diversas vezes isso
foi solicitado e tentado. Hwve a impugnação de oito mil umas,
eottespoodendo a 2,6 milhões de votos impugnados, llllm total de
26 mil umas - segundo a solicitação ...tizada. Segundo ainda as
infouna.çõe~ exatamcnte nessas umas teria havido uma diminuiçlo dos votos em branco e um a.umeuto signiflC&livo dos votos dados ao hoje Senador Waldeck Omellas. Não h& nada de pessoal
com respeito a V. Es' que estou cooheoendo neste petiodo no Senado, mas !nota-se da questio de se realizar a justiça, de se procurar a verdade.
No TRE, em que pese o po=er favorável do Procurador
Regiooal Eleitoral, a solicitação perdeu por qualro a dois. Houve o
voto favorável de duas juizas. V. Ex', Senador Antonio Carlos
Magalhlles, conhece bastante a Bahia e podem esclarocer qualquer

assunlo.

-

O Presidente do TRE da Bahia negou o pedido. Por agnvo

de instrumento esse recurso agora chega ao Superioi Tribunal
Eleitoral.
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Em diversos Estados da Federação- houve reconta.gem:: em
Sio Paulo. no Rio de Janeiro. no Panmá., em Mato Grosso, no Mamnhio; no caso da Bahia, isso ainda não havia oconido.
Na v.erdade. o pedido de R'CODtagem é algo que vai estabelecer a verdade, seja em benelicio do Senador Waldeck Omellas,
seja do candidato Waldir Pires. Apenas queria n.gisttar isso.
Inclusive, atendendo os reclamos do Senador Antonio Carlos Magalhlies, o importante ~ que a Justiça, neste caso, também
ande celeremente, inclusive em beneficio de todo o Senado e da~
queles que sl.o seus ~tes na. Babia.
Em apenas esse o registro que gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) -Concedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Magalhies.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL-Bá.
Pronuncia <> seguinte discuno. Sem revisio do orador). Sr. ~i
dente, Srs. Senadores, citado pelo Senador Suplicy••
O SR. ADEMJR ANDRADE- Sr. Presidente. pela onlem.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Concedo a palaYIIl, pela ordem, ao Senador Ademir Andmde.
O SR. ADEMJR ANDRADE (PSB·PA. Pronuncia o seguinte !lis<;urso. Sem tevislio do orador). Sr. Presidente. desejo
alertar V. Ex• de que houve um entendimento enlle mim c o Senador Antonio Carlos Magalhães. porque, inscrito cotno Udcr, tenho
prioridade. Espero que V. Ex• respeite esse entendimento.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Fui citado,
vou falar, e tambéJn fal=i como Lider do meu partido, que ~ at~

um partido numeroso.
Sr. Presidente. darei tempo ao Senador Ademir And!ade,
porque falarei poocos minutos. Falarei sobre o assunto trazido pelo
nobre Senador Eduardo Suplicy, que insiste cm falaÍ' sobre o que
nio conhece. Seu desconhecimento da política baiana o tiaZ A leviandade, e eia ~ fruto da inCODSCqllência dos procedimentos dos
homens que !Wo tem respoosabilidacle com a verdade, e esses pro. duzcm peças como S. Ex•. trazendo recados mal-dados, vindo aqui
para. ouvir aquilo que não desejava ouvir, nem n6s desejávamos
que ele ouvisse. Mas, manda a verdade que se pooha no devido lugar, como estoo fazendo agom., e o Senador Waldeck Omelas o
fez, na questão que ele levantou.
Em verdade, esse pro<:eSSO demorou na Bahia por culpa doo
detrotados. Eles pmtelanun a vinda, fiZClllDl !:CCUl'Os desnecessários, porque sabem. como sabem. que as decisõés aqui setio iguais
às que toowmn o Tril:wial na Bahia. oodc ele
cllas jlí,... votaram- o que nio ~verdade. V-..m em porte. poojlle disseram que
o Sr. Waldir Pil<s e os seus advogados nio p:ociujmm qualquer prova que mostrasse qualquer abGutdo em relação a essa votaçio.

fala""'

O Dr. Waldeck Omelas, Senador eleito pelo povo baiano,

teve mais vcXos do que cu e:m algumas umas, como o Sr. Waldir
Pires. qile fOi derrotado. teve ta.mbmn; como lniza Enmdina teve
mais do que V. Ex• Senador Romeu Tu ma e mais do que o Senador José Se111L; como o Senador Eduardo Supli.cy, na 011tm eleição
em que foi eleito, o seu contendor também teve. Isso é COID.IDl nos
pleitos eleitorais, mas a grande verdade é que n6s denotamos o Sr.
Waldir Pires, e o PT, do Sr. Eduardo Suplicy, fragorosamtnte, no
Estado inteiro, para Deputado Estadual. para Govemador e para
SeDador. A denota foi tão completa que até hoje ele chora. E
cano cham, vem aqui fazer deste Senado o mnro tardio das suas
~ lamentações. É lamentável! É lamentável que o Secador Eduardo
Suplicy, que tem primado aqui pela sua oducaçio, tem primado
aqui pelo bum tiato, e tem recebido b:atamento adequado, nio tenha sabido proceder no dia de hoje com seus Colegas, trazendo inverdades, ofendendo Colegas eleitos tio legitimamente quanto ele.
para tmzer levianamente. como trouxe. a sua questão- ou por ~e
viandade, ou por ingenuidade, ou seja por que for.
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É preciso que as. pessoas--Sejam respeitadas, e nós ex.igiinos
respeito. E é por isso que quero -dizer ao Senador Eduudo Suplicy
que procure conhecer melboc os assuntas, pua melb.OI' cumprir a
SU& missão de dar recados do seu Partido, dos seus Co<migiooArie&. amplamente derrotados no meu Estado - derrotados de ponta
a ponta, derrotados de Presidenle da República tam~ como seu
candida1o! Foram detrpta.dos ém todas as eleições mas nem por
isso hão de merecer· um trata.mento no Estado menos adequado;
mas por isso mesmo ele precisa ser mais conhocedor da polf.tica
baiana. para que nlo venha aqui infligir a verdade com atitudes levianas.
DitO isso, e esperando o mais ri.pido julgamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre esse Agravo, negaOO que fo~ no meu
Estado. essa decisão do Tribonal Superior Eleitoral que lellbo certeza será mantida, e se niG for, nio tem importAncia, p.xque a eleição na Sabia fôi limpa,
Inclusive. não houve sec.p.1er uma reclamação de qualquer fiSCal eleitoral, de qualquer uma do Sr. Waldir Piros. Trata-se de cboro posterior. O pior de lodos foi o de
hoje. o últiD1o.
O Sr. Eduardo Supllcy- Concede-me V. Ex•urõ. a.paite?

sma.

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Ouço V.
Ex• com prazer.
'
O Sr. Eduardo SupHcy- Seoador ADtooio Carlos MagaIhies. V. Ex• parece que Dia ouviu bem o que cu disse. Em nenhum momento faltei com o respeito oo tive qualquer atinzde leviana, seja com V. Ex• ou com o Senador Waldeck Ornelas.. Apenas registrei que. fmalment.e, após seis meses. o candidato ao Senado Waldir Pires conseguiu que o Tribunal Superior Eleitoral venha a contar os votos havidos na BahiL
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Prolesto
que ele tenha conseguido.
O Sr. Eduardo SupHcy - É p<eeiso escl.are=: o Presidente do TRE da Bahia trancou o realrso especial ao TSE previsto na
lei.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- É mentira.
O Sr. Eduardo Suplk:y - Alr.lvés do agravo, o TSE reconheceu que havia fundamentos para o apelo.
O SR. PRESIDENTE (Raneu Tuma) - Não deve haver
cootra~apartes, Senador.
O Sr. Eduardo SupHcy- No m6rito, 6 pmciso aguardar a
decisão da Justiça. O que mencionei, Senador Antonio Carlos Magalhães, foi que a Justiça brasileira poderi. estabelecer a verdade.
Se V. Ex• considera isso leviano, então vejo, nas razões po.ra as
quais o Presidente Fernando Henrique Cardoso começa a aprender
lições e a usar, a cada momento, o adjetivo de leviano _plli'a cada
cólica que lhe é foanulada, com quem qu~ está aprendendo porque se o Presidente da Anistia lntemaciooal diz que o Presideme
Fernando HemiqtJe Cardoso não está sendo tão rigoroso ou está
agindo de uma fmma que, pelo menos, pam a Anistia lntemac:ional não está lio de acordo com aquilo que foi o seu próprio pronunciamento em muitas ocasiões, já vem o Presidente e diz: "isso
é leviano". S. Ex•., outro dia, em Fortaleza, resolveu tamb6m.
diame daquilo que considero defesa do inOeresse público por parte
de um Secador da República, desqualificar. Não fiz qualquer ataque leviano e muito menos desrespeitoso ao colega de Parlamento
que respeito, Senador Waldeck Omelas. O que será importanle é o
desvendar do rosultado das eleições na Bahia. Nio se lr.lta de dl<>ro. Trata-se de querer saber, na medida em que, houve uma diferença de apenas três mil e poucos votos, se houve qualquer eno.
Não haverá prejuizo algum. Se em outros Estados pôde haver a tecontagem. porque é que na Bahia o TRE ~solveu negar? Agora, o
Superior TnOunal Eleitoral vai decidir sobre isto. Apenas ftz um
:registro. Senador Antonio Carlos Magalhães, quero o estabeleci-

meni.o da verdade. Não se trata de choro algum! Respeito a vitória
de V. Ex•, e coofmnada a vitória do Senador Waldeck Omelas. eu
aqui, do Partido dos Trabalhadoxes._ estarei tespeitãndo:- V... Ex•
sabe que teremos sempR um diálogo franco e de respeito.

a

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Por isso

mesmo estou dialogando coni V. Ex• franca e ri:speitosamente,
para dizer-lhe aquilo que merece ouvir, na medida em que oio
quer acatar o resultado das umas de um Estado do qual V. Ex•
nada conhece da política. V. &•, conscqtlentemente, está mal infOJIDado, tendo trazido informações realmente errône~ quanto à
decisio do Tribunal EleiWral da Bahia. E. mais ainda, V. Ex" afrrma quo fomn procraslinBdas as decisões do Tnôunal Eleitoral da
Bahia, quando, na verdade, foi o Sr. Waldir Pires, ,ao pedir a._iu!>tada de mais de 900 documentos, quem arrasou a vinda do ptÕceSso..
O Sr. Waldir Pires fez isso JXOPOSitadamente, porque, denotado,
precisa estar aparecendo, e consegue OOns amigos, como V. Ex•,
paia tnzer o seu nome a este plenário.
Concordo cem a reaÇio do Presidenle Fernando Henrique
Cardoso em Fortaleza. Sua Excelência reagiu bem quanto aos levianos que o estio aLleaD.do, quanto aoS malandroS qrie o eStão
apedrejando e que estio na rua provocando violências. As CUTs
da vida (pie não eslio sabendo atender o processo democrático,
que não querem acatar o resultado das umas. ~ quem di:z isto _não
sou eu. O jornalista Gilberto Dimenstein. que inclusive não tem
boas relações comigo, diz num artigo importante: '~ia neles,
Presidente!,. E V .Ex• não protestou contra o arti~ E um artigo
primoroso, deve ser incorporado ao meu discurso. que pede para
prender esses que apedrejam, que não respeitam autoridades. que
devem ser processados.
--O Governo já deveria ter feito isso, porque net{l autoridade
nem niguetn pode ser apedrejado na rua. Todos têm o direito de ir
e vir. Está aqui um jomalisla insuspeito - V.Ex• não vai dizer que
ele 6 suspeito- que pode isto em relação à cur. que V .Ex• tanto

corteja..

-

-

O Sr. Eduardo Supli.cy -V.Ex• me permite ootro aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Posso permitir, mas- teriho que conceder um aparte ao -SeD.IJ.dor Ademir Andrade e depois teiei de: ir pn:sidir a Comissio, para atender aos re- clames de v .Ex•.
O Sr. Eduardo Suplicy- Serei muito breve.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Ainda
quero fazer um ~gistro a..ótes de terminar, qUe era o motivo que eu
iria tomar cinco minutos do nosso Colega A~ ~~ Como
ele também é baiano, ftcar.í muito feliz com o registro que farei -e
que vai culminar esse meu discurso provocado por V .Ex•. Mas
como V.Ex• será breve, coricedei'ei o aparte a V .Ex•.
O Sr. Eduardo SupUcy - Serei breve. Ontem mencionei
que nio estou de acordo com a violência na forma de pedras e outras fcnmas. A própria direçio da Central Únka dos Trabalhadores. através de seu Presidente, Vicente Paulo da Silva, mencionru
publicamente que não ~ a favor de manifestações dessa natureza e
· que não orienta, através da sua Din>ção, pessoas no sentido de utilizade métodos de violêocia. Gostaria, pol1alllo, de fazer- registro.

rem

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Agradeço
o registro de V. Ex• e fiCo muito feliz de que seja favodvel a que
esSes desordeiros sejam ~sos e processados. Não é isso']
O Sr. Eduardo Sup6cy- O que falei é o que fiCOU registrado. O que V. Ex• fala por mim é outra coisa. Teriamos que ficar
muito tempo aqui e iriarilos deixar de oovir o debate sobre o SIVAM.

O Sr.Josapbat Marinho-Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES - Ouço V.
Ex• com p-azer.
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O Sr, Josapbat Marinho - Goslaria apcmas de lembrar
afinal, o assunto uazido a debate ftea praticamente inoportu-

no, porque sujeito o as,sunto à. deciião da Justiça Eleitoral. esta
agora deVe ser soberana para dizer onde está a. venlade..
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Concedo a palavra
ao Senador Ademir A.odrade, que fala111 como Lider.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Cano L,lder. Sem

revisão do-ocador.)- Sr. Presidente, salvo engano~ está.con.fomada
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES- Agradeço para agora a reunião da Comi.sslo de Relações Ex~ e Defesa
o aparte de V. Ex•, que bem sabe a inteireza e a com:ção do Tn"bu- Nacional para muar do Projeto SlVAM. Em funçio dissõ, declino
nal Regiooal Eleitootl da Bahia. pois pode dar um ""'""!linho melbcc da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Rcmeu Tuma) - Tem a palavra o
do que eu, já que é professo< e coohcce os memlroo do Tnllunal.
Sr. fusidente, ehamado ao debate, aceitei, pois gosto de de- Senador Pedro Simon. (Pausa)
Tem a palavtll o Senador Roberto Requi.io, (Pausa)
bater, mas o 'que me traz à tribu.np., pOr dois minutos. é uma. coisa
Tem a palavra o Senador Esperidião Amin. (Pausa)
muito singela, tão ao gosto dos baianos, w Seja, venho pa:ra. pedir
Tem a palam. a Senadora Benedit.a da Silva. (Panaa)
aos brasile~s e, em particular, aos blianos, um ato de atenção e
Tem • palavm o Senador Josapbat Mariaho. (Pausa)
,~ fte. amção._no .pr§ximcf <fomingo, quando comeiDDl'lmllos 250
Tem a palavra o Senador Gilbeno Miranda. (Pansa)
aDOS da presença da imagem do Nosso Senhor do Bonfun, que
Tem a palavra o Senador Joel de Hollanda. (Pausa)
chegoo .à Bahia h& cxatamente 250 anos, como disse, e que é uma
Tem a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
devoção, um ato de fé de todos os baianos. praticamente o paO SR. EDUARDO SUPLICY (PI'-SP. Pronnncia oS&droeiro. do Esllldo e da cidade.
·
b Senhor do Bonf!In é a razio de ser da vida e da devoção guinte discurso. Sem revisão do omdor.)- Sr. fusidente, Sx's. e
de todos nóo baianos. Todos nóo subimos AColina Sagrada para Sr.;. Senadores, acho importante registrar que daqui a instantes estendermos homenagem a esse santo e padroeiro. E até mesmo em . lllremos oovindo. na Comissão de Relações Exteriores e Defesa
NB.cional. o Ministro da Secretaria -de Assuntos. Estrat6gicos e o
sua homenagem. pmlôo o pecado e as lnjlstiças de alguns~

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ANTONIO CARLOS MAGAllfÃES EM SEU PRONUN·

CIAMENTO
CADEIA NELES, PRESIDENTE
Gilberto Dimcosteio
Bra.silia - Existe uma Wrlca resposta possível a um delinqüente: processo judicial e, se culpado, cadeia. Essa a resposta que
o Palácio do Panalto deve dar aos maci.festantes quê atacatam ontem. em Recife, a comitiva presidencial com ovos, pedras e peda~
ços de pau. Fora disso. abre-se um precedente capaz at6 de afetar a
estabilidade democrática.
Não se agrediu apenas Femando Henrique CanJoso, mas,
sobrebldo, um presidente eleito Qem.ocraticamente. Sei que ele
gosta de contemporizar e evitar CODtl.itos, o que até certo ponto é
bom. Não se deve. porém. confundir tolerância com moleza.
DelinqUentes que atacam qualquer indivíduo devem ser pu~
nidos. Do cçmttário. nu~ca vão parar de atacar. O problema cresce
de dimensão quando está envolvido o presidente da Repdblica.
Com a sensação de imp~nidade, provocadores vão ser estimulados
a agredir comitivas oficiais --e, cada vez mais, a repressão da polícia será dura, tumultuando o cliii;tã do pais.
Daqui a pouco, malucos estão invadindo o Congresso com
paus e pedras irritados com a reforma constitucional. E. óbvio, algum paspalho vai dizer que ~gime civil é igual a ba.derna - e haverá. uma multidão de paspalhos dispostos a concon:lai~
O governo. deve.. agora. tentar identificar os agresscres e
processá-los judicialmente. B, em especial, nio deve temer que
tentem transformá-los em vítimas. Se a CUl' tiver coragem, que
defenda publicamente um delinqüentc que atir.a. pedras e paus num

cidadão pacifico.
Uma geração lutou pela democracia justamente para que to-dos tivessem respeitada sua integridade tisica e 'IDOr'al. Se um bando de delinqüentes não aprendeu ainda essa obviedade, a cadeia
talvez silva como boa chance de reflexão.
PS- Um dos textos mais brilh~tes e sensíve~ que já lisobre meninos de rua foi escrito por Man:elo Coelho e Publicado ont~m na Folha. Ele conla o que sentiu ao dar carona a dois garotos.
E o artigo defmitivo sobre o sentimento de perplexidade, culpa e
impotência que temos diante do massacre da infância.

Ministro da Aeronáutica sobre o Projeto SIVAM..

Acho imp:ntante o esforço que o Senador Antonio Carlos
Magalhães envidou ontem. diaDI.e do debate aqui havido, em de. comncia do pronunciamento do Senador Sebostiio Rocha, para
que nós, antes da viagem do Presidente Femando Henrique Cardoso. na próxima semana, aos Estados Unidos, p.Idéssemos ter o es·
clarecimento completo de todas as dúvidas .relativas ao Projeto SIVAM.
.
Ná tarde de onlem ainda, o Depollldo FernandO Gabeira esteve com o_ Presidente Fernando Henrique Cardoso expondo algumas dúvidas que tinha sobre o projeto. Também na tarde de ontem. o Deputado Arlindo Cbinaglia, do Partido dos Trabalhadores,
levantou a informação de que a FSCA. empresa que irá- segundo
o conuato previsto-, junto com a Raytbeon, administrar o Projeto
do Sistema de Vigilância da Amazolnia, nio teria pago devidamente suas obrigações com o INSS e havia fraudado a. fonna de cum-

prir suas obrigações.
Obviamente, são algumas das principais indagaçõeS que teremos sobm este caso, na medida em que a. lei de licitação estabelece que qualquer empresa que não esteja cumprindo com suas obrigações previdencíária:s- não pode estar participando de um processo de licitação.
No caso, a fonna de escolha de empresas para o SIVAM.
em função de ser assunto de segurança nacicnal, foi diferente. O
processo de escofua que o Governo lmls:ileiro usou foi inf~ diversas embaixadas de países amigos sobre a possibilidade de participar do Projeto SIVAM. Trata-se de uma forma diferente de escolha de empresas, mas obviamente aquele espirita previsto na legislação sobre licitação, acredito que deva ser mantido.
Há um fato importante que imagino possa ser agcn esclalecido: a descoberta dessa irregularidade ocorreu em deumbro tUtimo, quando aqui apreciamos e aprovamos o Projeto SIVAM _ cóm o voto contrário do PT. É preciso sabor se já naquele dia 21
de. dez,embro conhecia o então Ministro da Prov~ncia. S&gio
Cutolo, as circunstâncias e se~ de janeiro para cl. o Ministro Reinbold Ste]Ollanes, da Previdência Social, inteirou-se do fato. Em
sabendo do fato. acredito ser sua responsabilidade infonnar o Executivo.
Agora. graças ao trabalho de Parlamentares como Arlindo
Cbinaglia,. que revelou isto ontem. o Go'9emo precisa tomar uma
decisão, consultando o Senado, cp.1e tem a responsabilidade sobre
este assunto. No dia 21 de dezembro, quando esta matéria foi vota-
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da. n6s não conhecíamos ainda esse detalhe anteriormente citado,
como também nio conheciam:ls a informação fornecida pelo Deputado Fernando Gabeira de que o proprietário da ESCA é equatoriano naturalizado norte-americano, bem como mais detalhes relativos aos problemas que a Raytheon teve com o Departament.o de
Justiça dos Estados Unidos.
Feli1lnentc, teremos a oportunidade de obter esses esclar&cimenltJs dentro de instantes.
Mas eu gostaria de "'gistrar a importAncia da =ni!o que
~mos agora para ouvir os Ministros sobre o Projeto SIVAM.
Em o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma)- Concedo a palavra
ao oom Senador Gilberto Minulda.
O SR. GILIIERTO MIRANDA (PMDB-AM PronuDCia o
seguinte disaJno.)- Sr. Ptoaidente, SI's SIS. Senadoras, em coofe.Eueia' b! pooco enc.m:ada em GeDOim. delegações de v!rios paf·
ses, inclusív~ o ~msil, debateram a minuta de um texto que rece-beu o tltulo de Declaroçio Universos dos DireitoS lndlgenas. O
produto dessa reunilo intemacicmal coloca-nos diante de uma
tema de inusitada importância.. Pois coloca-se em jogo a cess!o de
sobenmia, de outro. A cessão seria feita por um país como o BrasiL o os beneftciários seriam os grupamentos indígenas. que ocupam vastas exteosões do t.etrit6rio brasileiro. A gravidade do assunto 6, portauto, autoexplicáveL
Há algum tempo, ocupei esta tribuna para analisar aspectos
espocfficos da situaçio de algumas populações indlgenas na Região Norte. Detive--me, enlio, no exame das vastas extensões oficialmente defmidas como terras indígenas, em favor dos: grupamentos ianomâmis. nas reservas a eles deferidas no Amazonas e

em Roraima.
A preocupação que dava sentido ao meu discurso anterior
sobm o te~ Sr. Presidente, Senhores Senadores, tinha origem no
fato singular de que a ..,...a dessa populaçio indlgeoa, no Estado

de R~ se estendia sobre um tetritório que atmvessava a fronteira e se unia is teims ocupadas, na Venemela. por indios da
mesma tribo.
Folgo em comprovar que a estranheza que manifestei rq)n,sentava um sentimento também comum a estudiosos da que~.
em difCieDtes """' d o puder público naciooal Na aludida cooferêucia de Genebra, o embaixador Gilberto Saboia. ao extemar o
pensamento do ltam:araty, foi categórico e incisivo em suas declarações som o assunto. Proclamou ele sua fllDle OJX'Siçio A fraseologia empn:gada por lécnicos das Nações Unidas na elabotaçio do
documento acima referido. A tal declamçio dos Direitos Indígenas
contém uma cláusula que concede aos índios o direito à autodeterminsçio.
A delegação brasileira encontrou o Apoio de representantes
de rutros países, inclusive ã. Índia e Bangladesh, no repádio a di"'itos lllribuidos por técnicos da ONU aos indíge.,.._ Foi enfátioo
o embaiudo< brasileiro ao declamr que o Bmsil demlbuá qualquer
meoçiono texto a ''povos indigenas''ou a ''tetritáios indigenas''.
Os cinco especialistas da ONU, que elaboraram a mencio-nada Declaração, tenfarllm convencer as delegações de que esta·
vam exprimindo aspirações de cerca de 250 milhões de indios do
mundo inteiro. Esse texto começará a ser debatido no âmbito da
ONU. Esse texto começará a ser debatido no !mbito da ONU pelos govemos, através de suas delegações.
Quando o assunto for colocado na agenda da Assembléia
Geral, o Brasil espera contar com o apoio de vários países, para
negar aprovação a princípios inseridos no documento. em especial
o artigo que concede aos indios o direito à autodetennioaçio.
Senhtm:S Senadores, todos estamos babiUJados a exanii:nar
com. prudência o noticiário in1emacional sobre atividades de orga-
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nilaçõc-s não-g<"'t~tr 1i1cntais, que cosn.nnam lançar palavras de
onk.'ID indulid."1s p<"'' ;lmbições utóPicas. São-inumeráVeis as manifestações de or:;;auiLl~'(JCs desse tipo contra, por exemplo. a conslnlção de usinas hidrel!Striças na Amazônia. Entre seus prete"-tos
figura o de _que: os reservatórios de tais usinas oct.iparão espaços
qu~ poderiam ter melhor destino se ofereCidos a populações indígt•nas. So_bre esses espaços, falarii adiante.
----O noticiário sobre a reunião de Genebra transmitc-oos a in~
formação de que ab.Jou nessa conferência uma delegação da Coordenafiio das Organizaf'HI lnd/gtr_MI da Amat8ni4. em nome da
qual falava um senhor Mancbinery.
Até agora., Senhores Senadores. pensá.vamos que a Fundação Nacional _do Inclio, FUNAL em a única entidade -autorizada a
interpt'<\tar as aspinoções e desejos das populações indlgenas brasileixas. E natural, pois, que ftquemosdominados por uma sensaçio
de estr.mbeza. ao verificamos que uma desconhecida Coordenação das Organizações Jndfgrm~s da A.maz&.ia tem a aucücia dC
cvmparecer a assembléias internacionais para veicÍllar imagim.rias
a1piraçõe~ de grupan..ento_s indígenas do Brasil e de ~ses viziIliiOS.

~ão pcod~ pas~.:..c =>CW

v

J~e

a nossa enérgica repulsa a insólita

dessa organh..t.;:ão. Não sabemos quem são os seus

ati~

rman~

Úhlores., nem podemos adwitir que_ uma or~ão não~gover·
namcntal desronhedda do~ brasileiros coloque em discussão, em
teunião internacional. teses_ que ferem o direito -soberano-que tentos sobre assuntos inleruos, de nossa exclusiva comPetência.
RejeitamoS; pol1ant6, in limiie, os argumentos que essa estranha entidade u~ no esforço que desenvolve para cotivencer audiências estrangeiras de que a autodeterminação corresponde a um
direito legitimo dos índios._
Senhor Presidente, SeDhoras Senadoras e Senhores Senadores, a autodet.ermina.ção dos povos é exJRSsiO que penneia imimeras declar.lçiles de cunho intemaciooal, em particular quando
v~ sobre a conquista da independência por parte de povos cohnlais. No caso de nações j! independentes, suscita-se o teuno
q11ando essas nações repelem interferências externas, que possam
e<iusar dano a seus interesses fundamentais.
A autodeterminação implica, portanto, o exercício de sober.mia, ou seja. do direito que estende- salvagu:uda Aindependência
ó .s J?OVOS regidvs p.- : vontade própria. Imaginemos, pois. que os
ífldios ianomâmis, qtlC habitam terras venezuelanas, considerem
qllc a Declaração Uniuersal dos Direitos Indígenas lhes concede
plena autodelermi.n.a\ào, ~que esse direito terá reconhecimento intc-cnacional, em favor dos mesmos grupamenl.os que ocupam dois
terços do território u~ Ror.tlma. Estaria. assim, formada a Na.çio
Ianomâmi, constituída por partes da Venezuela e do Brasil.
A essa luz., cumpre. nos exaltar a posição clara do em.baixadur Gilberto Saboia. cujo senso de oportunidade permitiu ao Brasil
assumir a liderança dos demais países, que também consideram
~rigos~ expressões tais como: "tenit6rio indígenas~' e "povos indtg~uas •
Senhor Presidente. SCilboras e sermores Senadores. DO cenário da ONU atnam inúmeras organizações nio-govemamentais
que tentam impingir aos delegados idmas tio absurdas como a
proibição de usina hidrelétricas na AmazôniL
Agora. essa tal Coordenação das Organizações Indlgeoas da
Anuzônia nos assombra com a sua extrema audácia, quando tenta
e11venenar a atmosfera inteniacional contra as nações que não
queiram coohecer o suposto direito que atnõui autodeterm.inaçio
aos índios.
As reservas d(: t~rras p-ara ocupação pelos índios, oficialmc:IJLe denominadas '1enas Indi0enas, totalizam, no Estado do
Aruaz.onas,152 á.l~as, J.[_i;un:w.s das quais possuem superficie teni;
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torial de extensão impressionante. Nesse grupo, do5taca1Jl-se 6
cem superficie total da otdem de 30 oiilhõos e 600 mil hectmos
por unidade. Totali7Jllll essas '19 Tenvindlgenas nada menos de
11 milhões de hectares. As demsis 117 possuem. cada ums, menos
de 100 mil hectores.
No grupo das maiores. ganha relevo a Tem Indfgeua ~
mâmi. que tem 9 milhões e 600 mil hectares, onde vivem menos
de 9 mil indios,
estimativa de duvidoaa exatidio. Pois
acredita-se que esse grupamento esú boltonte mais recklzido. 5&gue-se. em tamanho, a do Vale do Jari. com, 8 milhões e 400 mil
hectores e em tem>iro lugar a do Alto Rio Negro, com 7 milhões •
800milhectmos.
Se nos limitannos ao exame du 35 maic:res, veremos que
sua superllcie teirilorial soma mais de 41 milhõeo de hecw.s, oo
mil quilô-.os quadrados. Trala·se de um tOIIi16rio maio< duque
o Estado de Sllo Paulo (247 ,9 mil Km•). du que o Rio Grande do
Su1(2(i7,5 mil KM•). duque o Pamnf. (199.5 mil Km•).
-Senhoi-és Sea.oâmos, chega a ser ridl<:ulo o UJIIImoalo daa
órgaDiuções que se intibllam de presorvacio!listas, defCllSOIU indonnidas do meio-ambiente. quando levantam a bandeiia do movimento mundial COD.tra. a polu:içi.o para impedir a oonstruçlo de
usinas hidrelétricas- na- Amazônia. Os «servattrios dessas UDidades ocupam em geral UDS poucos quilômolroo quadrados. O que
espanta, entretaDto, é que nos citados 410 mil Km• habitam pooco
mais de 20 uti1 indios, seguudu inf011ll11Çio nio ablali7ada. que a
FUNAI disttibui. Admitindo-se que a cilia seja ven:ladeUa, teromos uma média de mais de 2 mil hectares por posSO& indigona. o
que configura um incomerlsunivel desperdlcio do solo.
A texra indlgena COlTCSpOilde ao espaço fisico reconhecido
ofiCialmente pela Uniio como sendo de posse pcnlllll<llte do glllpos tn"bais que a ocupsm. segundo aliJmaçio texblal contida em
documento du IBGE (Amário Estolllllico do BIUil). O objetivo,
segundo esse estudo, coosistc em preservar o habitat e garantir a
sobleviv&!cia flsico.<:ullulal dos g!Upos indlgenu.
Quandu obsavii!IIOS o quadro real existente, lluz doo mimeros, vemos que o discurso indigenista dificilmente se sustedl.
com fatos convincentes. Merece exame atento a ocupaçlo da
imensa Terra Indigena Waiutiri-Airolri. no Estadu do Amamlw,
cuja extensão tenitorial é du 2 utilbões e 600 mil hoc:tllrCS. Esaa
imensa área estaria ocupada por apenas 300 indios. A .....:vo da
Caitilu possui 308 mil hectams e abriga •penas 82 iDdios- A do
lgampé Capanã tem 127.650 hectares e sua pop1iaçio indigena ó
de apenas 200 pessoas. A de lbixuDa, com 179.000 hectmos tem
apenas 54 indios. A do rio Biá tem apenas 400 pesSO&S indígaJu
em um milhio 180 mil hocta11:s.
Na....,... do V ale do Javari, de 8 milhões e 400 mil ho<tares, a pojXJlaçio indígetia existenle é estimlida em tio so'"""to Ir&
mil pessoss.

coof=•

No Amaz.obas., continuam inamoviveis os limites du Tenu
Indígenas. não obstanto.a reduçio progmssiva do DÚmero do seus
habitantes nativos. O mesmo feoômeuo se obs«va em outru Unidades da Federação. Diante diaso, aia um clima do modendo otimismo a crença de que o Govemo du Presidoute FOilWidp Hoarique Cardoso está disposto a colocar om sua AgODda o pmbloma
dessas tems.
O assunto me=e divulgaçio ampla de todos 01 " " ' upoc-

tos essenciais~ inclusive o cooi:tecimento exato da populaçlo nativa
nas TeiDs Indígenas..Orosso modo, de acordo com dados ofJciais,
há DO Amazonas, 2 mil heclaroS para cada indio, mu um OÚOIÇO
que tenha em vista atuali2ar as cifras de populaçlo dflmonsttlri.
que os mimeros conhecidos são exagondos. Confmuada tal hi)»tese, ficarão as organ;zações nlo·govemamentais.. como a do Mr.
Manchinery, desprovidas do argumento de que as cootmeS exten-
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sões rerritoriais oferecidas aos índios amazonenses são indispensáveis li sua eXpansão populacional
creio oportuno divolgar alguns dadus sobre .. letraS teoricamente ocupe.das pelos ianom4mis uos dois estados do Norte. No
Amazonas. a extensão dessas tcJiaS abrange grande parte dos municípios doo Barcelos, Sam.a Isabel do Rio Negro e Silo Gabriel da
Cacboeü-a'. cuja superl!cie tetritorial. em oonjlnto, totaliza !83 mil

km-. M.als de metade dessa área estl. demarcada como Tem lnd[gena lanomimi. Sio 96 mil e 600 km• enlregues a 9.910 indios
dessa tribo.
Ein Romima. uma área do igual extens1io pertence ao meSmo
g111pam<'lll0 indígona. ocupando mais de 66% do tenit6rio oonjunto
dus mtmidpios de alto Alogm. boo VISta, Carscaral e M!Cajai.
Nos ti& municípios ainaZoneuses qUe 8ca~ de citar, a população trabalhadora local estl. impedidà de explomr atividades re-

laciona.dii.S cóm a caça, :a pesca, o extrativismo e a agropccutria na
imensa área ianomAmi. Em nome, portanto, da ''peipetuidade da
cultura. tradiciooal" dos nativos, lllCUISOS diversos, inclusive os da
mineração, nio gaDham sentido eCODÕmioo, nem ajudam na sobreviv&!cia dos indios. Pois no dednio de 60, a pojXJlação indígena
existen't_e nos tlf.s citados municípios em est.D:nada em cerca de 25
mil"pessoas. No asfalto, a milhares de quQômetroo de distAncia,
propala-se a necessidade de "medidas especiais para assegurar o
respeito ao patrimônio cultural e a livre escolha dos meios de vida
e subsistência'' desses grupai:DCD.tos. Mas oio se apresenta nenhuma i<U:ia exequível que possa assegurar a sobrcviv,Sncia e a expansão numérica dessa tribo.
_
_
Sr. Presidente, Senhmes Senadores, é absolutamente vazia,
desprovida de senso ds realidade, a afmnaçio de indlgenislas no
sentidó de que ~ nécessário preservar-o patrimôoio cultural dos in:.
dios. Os dados da Superintende.ncia de Assuntos Fuodihios, da
Funai, exibem um quadro de perda constante de pojXJlaçio indígena, o que significa que tal patrimônio na verdade desaparece com a
extinção dos glllpameiiiOS de indios.
O aspecto da questão que me parece de inc:ontostl.vel importin<:ia politica COIISiste no fato de que a TC!l1l Indigena lanomâmi de Roraima estabelece unidade territorial com a reserva vene-zuelana, oferecida aos. mesmo indios. cuja cxtensio ~ de 8,2 milhões de hectares. Talvez o pano de fundo da Decla!açio de inicio
comentada seja a idéia de se criar um mundo especial pua o que
resta das populações indígeuas situadas na margem norte do Amazooas.
Ao invés da hipotética repáblica isnomâmi. almmgendo
parte dos telrit.á:ios de Roraima e da Venemela. proponho medidas objetivas pa:ra evitar o desaparecimento das comunidades indigenas do extremo Ncxte. Volto a sugerir as providências que encaminhei em meu discurso anterior sobre o tema. Vejamos o teor de
algumas das medidas que tiver a oportunidade do sugerir.
1) Mediante conv~nio com os governos de Roraima e Amazonas. o govemo Federal fiscalizará a exploraçio de rec::ursos naturais na área ainomimi concédida a esse grupamento indígena.
2) Por meio de autorização ou concessio, sem permitida a
ext:mçlo madeireira e mineral na superficie ou no subsolo, em lotes delimitados, segundu as potencialidades decads área_
3) Do produto ds m«:adaçio ttibutária sobre a produção de
madeiras ou m.in&ios, metade se destinari i manutenção dos ianomâmis numa área de cerca de quinhenros mil hectares.
4) Amaparada em decieto presidencial. a Funai ficará autorizada a criar um departamento especial para dar plena assistencia
aos ianomâmis.
5) Pam atingfr o objetivo essencial de assegurar a preservação dessa tribo, a Funai manterá ambulatórios e hospitais, escolas
e centros desportivos, assim como oficinas para treinameniO dos
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índios em düerentes profissões, que lhes ganmtam a sob<eviv<!ncia
futur.t. Faní parte desse objetivo imuniZar que peiietram Da área da
n:SCIVa ianomâmi.

6) A Funai podení recorrer a instiiUições internacionaiS~
como a Uoesco, tendo em vista o ~lamento de médicos e cientistas. que se dispoobam a sair de seus paises para prestar assistência âos ianomâmis.
7) O Governo Federal podem I<Ceber doações de governos
estrangeiros e de org•njzações intemaciona.i.s, que qtzeiraril cóotribuir para a DWllltençio e expansão demográfica dos índios cm
processo de extinçio.
8) A experiência assistencial acumulada na região ianomAmi poderá ser reproduzida em outras terras indígenas do Norte e
de ootras partes do País~
Sr. Presidente, SCDborcs Senadores, as medidas que tiver
entio à ensejo de propor nio sio inealistas. Inspiram-se, om parte,
na experi~ocia ~ esforço assisleDcial desenvolvido pelas' autorida·
des vene211elanas, do outro lado da front.eira. Ali são oferecidas
aos indios habitações bigi~nicas, escolas e postos de saúde. Numa
área do território viziDbo, de apenas cem quilómetros quadrados,
desenvolvem-se atividades minendoms nas proximidades da resorva ind!gooa. Uma parte dos frutos da exploraçio de ouro .. dia-

Abril de 1995

grave é que,já estão acumulada; es10ques de 50 mil toneladas de
soja que não foram embarcados porque os _exportadores não se
confoiiilaJ.!lm com a decisão. Tudo isso lev~ o Governador a apelar no sentido de que se encont;re uma solução de consenso, para
manter o fluxo de um trabalho em parceria que funciona de forma
eficaz e produtiva pant. as partes interessadas.
-Solicita o Governador que se promova uma reunião, envolvendo as estatais, os exportadores, os diretores do consótcio do
Corredor Centro-Leste e representantes dos govemos estaduais diretameote envolvidos na questio, com a brevidade possível, para

que possa ser encontrada uma solução defmitiva. Ele antecipa a
sugestão pessoal no sentido de que sejam restabelecidos os embarques, com a conseqüente oferta de vagões n~sários, ficaJido
possíveis diferenças que possam ser apuradas para. acerto 'futuro.
Assim. pondera Sua Excelência. mantém-se o fluxo comen:ial nor·
maL enquanto se negocia uma soluçio de longo prazo, o que 6 de
interesse de todos.
Acompanho sem qualquer reparo a decisão tomada pelo
Governador Maguito Vilela, esperando que haja sensibilidade e
bom-senso para resolver a questão.
Em o que tinha a dizer. Muito obrigado.
Ó SR- PRESIDENTE (Romen Tuma) -Concedo a palavra
ma.Dtes se destina a manter o bem-estar dos indios, como funda- ao nobre Senador Lucidio Portella.
mOlllo da oxpamio deDJOg[áfica índ!gona.
O SR. LUC!DIO PORTELLA (PPR-PL Pronuncia o seEssa experí&.cia nos infotma que ti )X)SSÍVel explorar o solo guinte discurso.)- Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores. cumpro o
e o subsolo sem causar jnjulzo iriemediável a nabJ:reza. Pois os dever de trazer ao debate desta Ca,sa. do Congresso Nacional_ um
responsáveis pelos garimpos venemelanos se comprometem a re.- assunto de maior relevância para a sociedade bmsileira. relacionacuperar os terrenos trabalhados, tapan4o buracos c plantando árvo- do com a S.efonna do Estado:_<>_ fechamento de ag6ncias de bancos
res no local.
federais em alguns municípios do nOsso Pais.
- - '
A Fuoai e grupos preseiVacionistas acmiitam qUe o melhor
No Estado do Piauí, o qual tenho a hora de repiesentar neste
para as comunidades ianomâmis será a conservaçio de seu estilo Parlamento, propalam-se notícias de fechamento de a~ncias bande vida nômade, quando o nomadismo está na raiz de seu ex_termí- cárias em importantes municípioS, em decon&lcia do chamado
nio. N"'ao basta dar a esses índios milhões de bectues de terras para critério beneficidcusto, que servirá de parâmetro para a manutenque eles tenham gara.nt.ida a sobteviv~ocia. Nas direlrizes que indi- ção ou fechamento de agências.
quei &cima. reside a linba básica de uma polítiCas que tenham em
Os bancos federais desempenham imp::ntante papel social
mira. a salvação desse e de outros grupamentos indígenas dispenos que extrapola a mera b.lsca da lucratividade máxima, pois, antes
pelo território brasileiro.
__ de tudo, constituem-se agências de desenvolvim~nto, _criadas com
Agradeço a atenção.
o objetivo de melbOillr o nlvol de bom-estar das popililçõo• ODdo
O SR. PRESIDENTE (Romen Tuma) - Conoedo a palavra atuam, prestando serviços que, em cin:umtâncias normais, não são
ao nobre Senador Mauro Miranda.
ofertados pol" banqueiros particulares.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Pronuncia o seOs efeitos econômiCos decoJ:reiltes de um evem.ual fecbaguinte discurso. Sem revi.sio do orador.) - Sr. Ptesidenl:e, sn e mento de uma agência bancária em regiões bem estrublradas e deSxs. S~s. ocupo esta tribuna pua fazer uma breve CODBini- senvolvidas talvez seja um fato irrelevante, diferentemente do que
caçio. Tenbo em mios cópias de oficies que o Governador de ocorre em inúmeros outros contextÕs do nosso_PJJ_s, em. que o fato
Goiás. Maguito Vilela., encaminhou aos presidentes da Compmhia comprometerá seriamente o futuro econômico não apenas do i:i:UJ·
V ale do Rio Doce c da Rede Ferroviária Fedeml. manifestando sua nicípio que a possui, mas, ig\ialment.e, de toda região agdcola cirpmx:upaçio eom anmcnlos intempestivoS impostos pelas duas cunvizinba.
elllp'eSAS estatais is tarifas praticadas no Centro-Oeste pua o
Uma agência como a do Banco do Brasil, ou da Caixa Ecotransporte da atual safra agócoiL Com eleg&ncia. mas com a fll'- nômica Federal, principalmente numa localidade de baixa renda,
meza que a situaçio requer, S. Ex• :IDCX5tn. a i.mportância dos meios representa não apenas a presença do Governo Fedeml~ mas uma
fCIIOViários como instrumento compClitivo de transportes no Esta- "ponta-de-lança" do progresso e do desenvolvimento, um instrudo de Goiis, e pede que a decisão seja revista pam. evitar o impas- mcnto de ajuda aos pequenos agrirultores, capaz de ioWzir a realise que SCI estabeleceu entre os expatadores e as duas ~ zação de novos investimentos., estimular um maior nível de consudocom:dorCent.ro--Leste.
__
__ __ _
mo e servir de "motor" para a melhoria dos principais iixlicadores
Levo o fato ao couhociin_ento desta Casa, para mostrar que õ económicos, sociaiS e culturais.
Governador de Goiás está assumindo suas responsabilidades na
É esse o papel desempenhado por essas imtiluições fmanbusca de uma soluçio que impeça grandes prejulzos pam a agri- ceíras nas regiões menos desenvolvidas, que nio será. assumido
cultura do Estado. De minha parte,ji encaminhei_requerimento de por instituições privadas, cujó }Xincipal objetivo é o lucro fmaninfoonações aos :Ministros dos Tf811SlX'l'lc:s e das Minas e Energia, ceiro e que jaiaais se interessa!âo em abrir umã agência numa pcsobre a medida lastimivcl e u:o.ilateml tomada em comum pela quena cidade de baixa renda.
Vale do Rio D<x:e e pela Rede Ferroviária Federal
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares:
O aumento de 25 PJr cento ~ quebra de contrato. Os comDesejo deixar bem clara minha posição pessoal em relação
promissos com os exportadores estio em plena vigSocia. O mais aos femas relacionados com o fechamento da referidas agências:
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aqui não estou, absolutamente, pom patrocinar causas pessoais
nem fazer reivindicações partiaJlares, corporativas, tanto pior fisiológicas. Não eompai<Ci l. tribullJl do Senado Federal pam ideologizar o disaJrso sobre a eficiência do sd.or póblico, encaminhar

soluçõe& casu!sticas ou eriar proeedentes comprottldedores pam as
autcridades econômicas govcioamentais.
Meu objetivo frincipal. n6 tralainento deste tema complexo,
importante e fundamental para muitos muniápios brasileiros, partirulannente do meu Estado, o Piaui., é analisar o assunto do fotma
séria, profunda, com a participação de todos os protagonistas, ouvin<Jo..se a canunidado interessada, debatendo com as autoridades
municipais, estaduais e federais; com as dirctorias dos b&nco& federais, compatibilizando 0$ aspectos técnicos, administrativos,
econômicos. fmam:eiros, "SOciais e políticos que envolvem a questio, a fnn de que seja encontrada uma soluçio raciooal. justa, coe--.
rente e·com:ta dos pootos de vista técnico e político;..Não acredito na possibili.dadei de encontrar soluções fáceis
para probletnU cOmplexos, como este que ora compartilho com V.
Ex-s. mas acredito na capacidade de banens de boa vootade eneonttmem soluções adequadas pam problemas dilleeis, através do
diálogo, do entendimento, da :ra.cionalidade, sem prccooceitos nem
discriirii:naçõs.. como os que costumam existir para com determinadas regiões.
Conhecemos, petfcitamente,. as dificuldades de se compatibilizarem os aspectos sociaiS e eC:Ooômicos de bancos especiais
como é o caso dos bancos federais, gue uio podem se c~
ver às funções bmcá.ri.as privadas tradicionais, dos bancos de depósito c empréstimo, com o objetivo de maximizar lucro.
Sr. Prosidente, Srs- Parlamentares:
A complexidade c a importância do assunto nio rocOmendam a análise sob o enfoque estreito do custo/beneficio fmanceiro,
pois uma das funções básieas doo bancos fedemis é eontriEuir pam
quebrar o 11CÍ[Clllo vicioso do subdesenvolvimento" e nunca admi~
tir que indicadores puramente econômicos venham a sacrifiCar comunidades inteiras.
Propooho um maiO!' debate solre o assunto, um aprofundamento dos. estudQs par.t a determinação dos fatotcs que devem presidir a localização das agências bancárias federais. evitando-se superposição de serviços. racionalizando..se as atividades e reduzindo-se custos operacionaiS.
Não posso a.d.miür que agências como a do Banco do Brasil,
sin.J.adas em importantes municipios do meu· Es&ado - a exemplo
de Luiz Cotreia, maior pólo turistieo do Estado, c Piraeuruea, loealizada no Parque Nacional de Sete Cidades. igualmente com grande potencial turistico·- que alendem a demandas agricolas de diversos municipios ciiciinviiiiili.os, corram ô risco"·de semn fechadas em de.cormncia do critério de cust.olbeneficio fmanc:eiro, desprezando-se os imensos beneficias sociais n!o medidos por esses
indicadores.

Clamo a atenção do Sr. Min!slro da Fazenda pam qUe se
digne indicar interlocutor autorizado a estudar cem profundidade o
problema do feebamento das agêneias que ora tmgo para debate,

sem favorccim.enlos, sem fisiologismo, sem cozporativism.O,- mas
com objetivos verdadeiramente sociais e visando, priilcipalmente,
o bem-estar das nossas populações menos privilegiadas.
É o meu pensamento.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) -Esgotada alista de
oradores.

A Presidência convoca sessão conjunta do Congresso Nacional a realizar-se quarta-feira pt6xima. dia 19 -de abril, às
18hl5min.

Na presente sessão, terminou o prazo para a apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução n° 44, de 1995. de autOria. do
Senador Antonio Carlos V alada.res, que altera a~ do § 1° do
art- 13 do Regimento Intcmo do Senado FederaL
O projeto reeebeu uma emenda e será despachado l.s Comissões de ConstiP!ição, Justiça e Cidadania c Diretora pam exame do projeto o da emenda.
O SR. PRESIDENfE (Romeu Toma) - A PreskMDcia comunica a.Q_})lenmo que, uma vez fmclo o praZo fiXadO·OO-parágm·
fo único do art. 254 do Regimento Interno. sem interposição do recurso ali pxevisto, detetm.inou o arquivamemo defmitivo das seguintes matériaS:
- Projeto de Lei Câmara n• 87, de 1992 (n" 1.085/91,""
Casa de origem). qUe dA nova redação ao art. SOl do Código de
Processo Penal; e
-Projeto de Lei da Çlimara n• 79, de 1994 (ri• 2.114/91, na
Casa de origem), qUe dispõe .Obre a assistência do advogado no
inqumto policiaL
Será feita a devida oonmnieação à Câmara dos Dcpulados- ·
O Senador Romero Jucá enviou à Mesa proposiçio que será
ammciada qxntuzwn~te..

O SR. PRESIDENfE (Rcmeu Toma)= Nada mais havendo a tratar, a Presid!ncia vai encenar os trabalhos.
O SR. PRESIDENfE (Romeu Tuma) - Eslá eneen:ada a

sessão.
(Levanta-se a seuão às I7hl8min.)
------

-

DISCURSO PRONUNCIADO PEW SR:-ODACIR SOARES, NA SESSÃO DE 11104!95 E QUE. EN. 1REGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERiA PUBliCADO POSTERIORMENTE.
O SR. ODACIR SOARES (PPL-RO- Pronuncia o seguillle
d4curso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, mais uma vez,
ocupo a tribuna desta Casa, para abordar a problemática sib.laçlo
que está. vivenciando a lradicional culrura cacaueira do Estado da
Bahia. bem assim como a cacauicultura da Amazônia, a do Estado
de Rondônia em especial. cuja crise assume ptopo~s talvez
mais aguda.
Na sessão do dia IS de março. tivemos o ensejo de ouvir a
denúncia do Senador Antonio Carlos Magalhies, do PFL da Sabia, que ao trazer ao conhecimento desta Casa a grave situação enfrentada pela cacauiculrura de seu Estado. posicionou-se bravamente em defesa dos )X'Odutores baianos.
Dizia • enlio, o Senador Antonio Carlos Magalhães. com
pleno ·conhecimento de causa e com o peso da respoosabilidade
pelo eleit.omdo que te{X'CSCDta: ".-Devo salientar que o problema
do cacau ~um dos mais graves que o meu Estado atravessa. Uma
área estimada em 650 mil hectares. envolvendo 64 municípios,
. responsável por 90% de todo o caeau btasil~. passa por uma séria erise qUe eonfigura um vOtdadciro estado de calamidade, já qUe
atinge uma egião com 3 milhões de habitantes. os quais dependem basicamente dessa exploração agricola". E prosseguiu sua Excelência: "·- Essa terrível crise que a economia cacaueira vem vi.
vendo, cem reflexos negativos na economia do Estado e do Pais, ~
resultante do somatório -de vários fatores nocivos, merecendo que
se desuquem os preços praticados. no metcado intemaciooal, que
têm declinado prol!l"ssivamente, eaindo de 4 mil d6!lmls, na década de 70,paml300d61""''· em 1994."
EsSa baixa remuneração do produto levou ao abaodooo dos
tra10S cultumis com base em tecnologia adequada, para permitir
ganhos efetivos de produtividade. As exportações do cacau que
conttibuítam com 945 milhões de dólares em 1979 •. atualmente,
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estilo em 10mo de 300 milhões. A produção caiu de 410 mil IODe·
!adas, etn1986,para240, lio momento."
Sr. Presidente. ao reproduzix as palavras prommciadas pelo
Senador Antonio Carlos Magalhães, faço-o ; não apenas para soli·
darizar-me com o ilus~ e autorizado coaeligionário. mas também, para reforçar o quadro crltico por ele pinwlo, acmsceolalldo-

Ihe mais infotmações sobJ:e o flagelo que se abateu sobre a cacauicu1tma da Bahia e da Amaz&lla.
A economia do cacau do sul da. Bahia conta com uma áxea
plantada de 650 a 700 mil hectares, sendo responsável por uns
80% da produção nacional. Uma expressiva '-rea, toralizando apro•xima.datntnte.20.milhecta:res-, foi pla.olada sob a vig&lcia do PROCACAU. a partir de 1976 at6 1985. Per outro lado, cerca de 150
mil bec:t.ait:s são constituídos de cacauais decadentes, obsoletos, e,
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mento de crise que se toma necessário' estar atento, ~ba.Ihando,
na blsca de novas safdas, de novos caminhos~ com tecnologias
mais buatas e mais efl.C8Ze3, para o soerguimento da produção e
da economia cacaueira. A própria instituiçlo-mater. a CEPLAC.
está mçdhada nesta crise, a mais séria já vivit;la pelo JrOdu;lor
rum! do cacau. desde sua criação, pelo sandoso PresideDle Juscelino Kubi.tscheck de Oliveira., nos idos de 1957.
Nesse particular, Sr. Presidente, trago oovamente o depoimento do Senador Antônio Carlos Magalbies. quando este menciona a CEPLAC. Com efeito ao referir-se A cria.çlo do Fundo
Baiano de Defesa da Cacauieultum, o FUNDACACAU, entidade
privada Criada pelo setor JX'Odutivo, que visa encontrar soluções
para o cootrole da conviv&lcia oom a "vassoura-de-bruxa" na área
cacaueim da Bahia. S. Ex• nlo poupou a CEPLAC, "órgão do Ministério da Agriculblra. que é com.o se nio existisse, tais e tantas
foram as suas deturpações. E. hoje, 6 apenas um cabide de empregos a infelicitar a zcna cacaueira...
E. mais adia.ot.e, assim se manifestai: ".••0 Governo Fedetal
tem até o direito de dizer que não se plante cacau, de infonnar que
se deve plantar outra coisa; tem até o direito de dizer que quer extinguir a CEPLAC. Pooco me importa, eu quero tesolver o problema do Cacau. Nós: queremos e vamos resolver o problema do ca-

de baixa produtividade (menos de 150 quilos por hectare).
Com essa configuraçio da á.Iu produtiva, a cacauicultura
vinha .crescendo,- passando de 123 riill tooeladas, em média por
ano, entre· oS anOs 1960- e 1965, pa.n. 380 mil toneladas/ano, no
quinquénio de 1980-1985. No ano internacional cacaueiro de
1984185, apoiada leenicimente pela CEPLAC, 6rgio vinculado ao
Ministério da Agriculrora, do Abas~imento e da Reforma Agrária. atingiu o rOcade hisl6rico de 457 mil toneladas.
Em 1978, graças aoo preços internai:iónaíS -de at6 US$ cau".
3.700'.tonelada, o cacau gerou para o Br.ISil quase UM BILHÃO
Foi nessa moldura. configurada por extremas diílCUidadcs,
DE DOLARES, e apenas USS 390 milhões, em 1982. A queda dos
que a doença "vassoura-de-bruxa11 cbegoo à Bahia, em maio de
~s agravou-se ainda mais nos anos 198&'1989 e subseqüentes,
atingindo o fundo do poço (apenas US$ 670/ tonelada) e dando 1989, no municipio de Uruçuca. A enfennidade disseminou-Se rapidamente. Hoje, é encontrada em quase todos os quadnmtes da
origem à crise econômica que ora enfrenlalDCJIS,
A cacauicultum baiana está alicerçada cm 26 mil proprieda- letra sul-baiana, ameaçando a sustentabilida.de da produçio ca·
des, disseminadas em mais de 60 municípios do sul da Bahia, os caueira. .
Com esse quadro, e tomando-se em conta as peculiaridades
quais contam com uma popUlação de ma.is de DOIS MD..HÕES
DE HABITANIES, empregando diretamente entre 250 a 300 mil d4 região cacaueira do sul da Bahia, constituída por tcaenos de
operários rurais. afora os trabalha.d.otes dos setores comercial e in- acenr.uada declividade e muito pedregosos. se o cuhivo do ca.cat,Jeiro vier a ser inviabilisado, apenas duas alternativas de explodustrial.
ração se ofexccem: a) pecua.rização extensiva;. b) florestamcnto
Sr. Prasidente e Srs. Senadores:
A crise que se abateu sobt:e a cacauicultura baiana e nacio- com espécies exóticas (pinus ou eucalipto) . Essti duas ativida.des
nal tem além dos já ciladas, outros ingredientes igualmente devas- são de baixa capacidade de geBçllo de empcego, e, na ...Jidade, já
estão instaladas ao denedor _da área cacauei.n. SUa -expansão traria
tadcres.
- A região do sul da Bahia foi assolada noo anos 1987 e o grave inconveniente de deixar ao desemprego algum. milhares
I 988 por longo periodo de estiagem , tendo ocasionado perdas de dos já referidoo dois milhões de habitantes. Que faur com estes
100 oii1 too.eladas no ano de 1987 e outras 90 mil toneladas em trabalhadcres rurais de baixa capacitaçio? Deixá-los ao ciesempre..
1988. Nos anos seguintes, o mesmo quadro climático vem se ~pc go? Essa a indagação que a todos nos OCOITC.
Sr. Presidente , Srs. Senadcres,
lindo. Agor.l mesmo, os municípios da região cacaueira da Bahia
sofrem da falta de água, até para o abastecimento dos domicílios.
Passo em seguida a comentar as diflCUldades pe~ quais
- O efeito perverso da queda dos pteÇOS no mercado inter- vem passando a cacauirultura da Amazôoia, e o faço lançando
nacional, causada pelo excesso de oferta, é uma questio estrutural uma outra pergunta: a cacauicultuta da Amazônia terá o mesmo
de difícil solução. Os preços despencaram dos US$ 3.700/3.500 destino? Desaparecenl, tatnh6m ela?
·
Nos novos pólos caucaeiros da Amazônja onde Pará e Ronpor tonelada. em 1978 -·OS "anO$ de ouro da cacauicuhura" para
USS 2.500e US$ 2.000 no ano de 1985, e quase permanecemm na dônia somam 106 mil hectares de cacauais. cabendo uma paxce1a
linha dos US$ 1.0001 toneiada a partir da salta de 1990, tendo che- menor de produção aos Estados do Mato Grosso, Amamnas, Acre
e Maranhão, vinha-se convivendo satisfatoriamente com a doença
gado at6 oo US$ 670 por tonelada do produto.
- Os custos rn:scentes da produção, com a disparada dos vassoura-de--bruxa", apesar da pobJ:eza dos agricultores. Estes,
preços dos insumos (fertilizantes, inseticidas e fungicidas).• o cres- quase sempre pequenos produtores, constibliam uma PJP'.daçio de
cimento da remuneração da mão-de-obra e o custo excessivo do 12 JPil (auúli_as, formadas por antigos migrantes "sem tcmt.", abricrédito agricola a partir da correção plena, com a adoçio da TR, ~ados nos Projetos Integrados de Coloni:raçio do INCRA e orienrude isso vem obrigando o agricultor a rebaixar e a empobrecer o ·.a.dos pela CEPLAC, para a atividade cacaueira..
nível técnico de manejo das plantações, que atualmente se enconA am.Caça maior para a incipiente cacauicultura, ao lado da
tram em estado lastimável de semi-abandooo.
<'nç.a ''vassoura-d.c-.bruxa", é o alto custo da remuneração da
·· •.o-Je-0bra ocasional, que é f01temente atmída pam os garimpos
- O enfraquecimento institucional da CEPLAC, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, está contribuindo para o re- ....<: ouro do rio Madeira, de Serra Pelada, de Roraima. e, pelo gabaixamento tecnol6gico das plantações de cacau, vez que faltam rimpo de cassiterita (minério de estanho), em Ariquemes, Rondô~rsos para a pesquisa, para a extensão rural e para a capacitação
nia. No que tange ao enfraquecimento instituciooal da CEPLAC,
de mão-de-obra dos produtores e trnbalhadores rurais. E no mo- aqui referido pelo Senador Antonio Carlos Magalhães, é de notar
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que a siluaçio daquele 6rgAo 6 ainda mais deplonlve~ no que se
refen~ :l Amazônia.
A tio discutida questio dos baixos pteÇOS do cacau 6 maia
senslvcl na Amaz&üa. tendo em vista u 1argu dist4ncias cJe. tmnJ..
porte e • fragilidade da mganizoçio do mm:ado regional, onde a
intetmediação é altA, agressiva o, alh mosmo, pmdatória. Os do cacau DI. A:ma.zônia slo, via de regra, bastante inferiaes aos
pteÇOS auferidos pelo pro<Õlto< bailno, nas praças do llhbls oo IIabuDa. Nos :me:rcaOOs da Tmns•maz'nica, em Ariqucmes, em Ouro
Preto d'Oeste, àlegam a ""' 20%, 30% e alh 50% inferiORS aos
pteÇOS da Bahia. Com os custos.mazônicos, sabidsmoote mais al-

tos, a sobrevivência toma-se mais di.ftcil.
Apesar de ser a Amazlaia o berço tradicioual, e o centro do
origem botinica do cacaueiro, de onde saúa.m. em 1746, as sementes de cacau, levadas por Frederico Wameaux para AWloio Dias
Rt"beiro fazer as primeiras plaDUções de cacau. no munidpio de
Canavieiras, a Amazônia e, em putirular RODdõo.ia. somente veio
ater óbeneffcio da atuaçio da CEPLAC, a partir dos anos 70, com
a. volta do cacaueiro às suas origens.
No quadro atual de difiruldades, privar o produtar rum! do
cacau do Pm oo de Rcel<l&ia da ptOSCDÇa e da compel&lcia dos
pesquisadores, dos ext<mioaistas e dos educadores rumis, ó algo
dificil de cooocder. Tal privação poded COlllribuir para que o ingente liabalho desenvolvido pelos pequenos produtores, os investimentos feitos pelo Banco do Bnsil e Banco da Amazôoia, as expectativas dos govemos municipais, eStadilais, venham a ser frustrados e pcmlidos. Nesse caso, mais uma atividadc produtiva
cOmpatível com o ''habitat" amazônico, vim juntar-se aos iDsucessoS da seringueira em Fordl4ndia e Beltetra; ao insucesso do ruhivo dos pimentais- pimenla Deg:ni- no Pari.; ao malogro das pastagens do coloniio. em Paragominas; so l'mcosso dos -;ngais de
planlio da getação do PROBOR I, PROBOR ll e PROBOR DI.
Isso, Sr. Presidemo, para não falar dos il=cessos do megaprojeto
de Dame! Ludwig, do Projelo Jari, com as mal sucedidas plODtações de IITOZ iirigado no vale do Rio An'aiolas, em São Raimundo.
ou com as plantações de Gmelilla.
·
Resumindo, a chegada da "vassoum.-de-bruxa" Acacauicultura baiana é uma. gmve ameaça. à economia baiana c nacionaL
Por outro lado, o abandono dos novos pólos produtores de cacau
·da. ~ assil:p como ~_pequenos produtol'e$ neles assentados pelo INCRA é simplesmente incoocebivcL Quando os pRlÇOS
do cacau estio baixos e os custos de produçio, cm aescente alta,
os lavradores endividados e a instituição !lliUIIenl CEPLAC -, vêse ameaçado de exlinçilo, desenha-se um quadro critico s6 lnduzivel poc estas palaVIaS: Insemnmça.lncerteza, lnv estimulo. •
Nio obstante, estamos esperaDÇOSOS. Sr. Presidente. E que,
com o apoio e a participaçio sempre desa$sombrada, do Senador
Antonio Carlos Maga!bles, haveremos de encontrar um caminho
de salvação do cacauicultor, da cacauicultnn., c quem sabe. uma
sàlvação para a p<6prla CEPLAC.
Julgamos importante acrescentar a esses aspectos econ&nicos, estruturais e conj:mturais, outros aspectos de ordem poUtic:o-institucional. que fragilizam e comprometem o mandaiO da CEPLAC. Entre as causas orginicas do seu enfntquec:imentO, VaDKlS
encootnr a perda da autonomia administrativa c fmanceira, assim
como a pooca compreensão do Govemo da Nova Repolblica, no
que se refere ao papel descnvolvimentista da CEPLAC.
Foi a CEPLAC ameaçada pela 'Operação Desmonte11, tendo perdido a footo de =ursos advindos da taxa do Imposto do Exportaçilo, com a suspeosio da sua cobrODça a partir do 26 de OOIU·
bru de 1989, em conseqilência da ediçilo da Resoluçilo de n•
1.661, do Conselho Monetário Nacional Os esllldiosos da mat6ria

acrescentam outros fataes.
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A looga perman!ncia de um mesmo grupo ~ no Poder, ao longo de pelo menos 20 anoo, e a limitada reoovaçio 001
quadros dirigeDtca, camcterizada pelo rod!sio dos IDOOmOI t6coiooa
i fremc dos düerema dcpoztamemal. _ . , vúioa incoo.vco.iemes eDIIe os
a &UI&!cia de inovações e a pdtica pooco reoomclldada do restringir is Chef"lu o beocfJCio de vantag<m tais
como: viaii"DJ de estudo, participaçJo em <XlllpiSOC, porticipaçlo
em grupos do trabalhos. Tudo isso, repilu, ÜIJI>cdia a desejbelreoovaÇIO dos quadros, bojo, empolrccidos pelas apoaentadcaias e
00 redistribuições.
Na rucdida em que a açio do Departamento de ExtoDdo
Rulalo do Ilepol.tamcDo do Apoio ao DciiCDvolvinscnto ajldou o
fortalocimonto do Coopentivilmo Resional. com o incgivel papel
do Sistema COOPERCACAU, a COIZlllrriaJiza o cxpmaçio do
cacau tiveram uma porticipoçlo que cbegoo aoa 20% o al6 25% da
produçio ca<aueira anual. A poderosa Asaociaçio Bmilcira dos
Exportadores do Cacau, ABEC, """"'"""te, nio gostou de ver o
seu campo de atuação diminuir. Po< ootro lado. do Sillema COOPERCACAU, nuceu uma ind6stria de proceai&IDOI1to do cac1111, a
ITAISA, que àlegoo a csmagll', om algum tempo, entro 10% e
IS% da safra baiana. ~ cntJo, foi a vez da Anocioçio Bnsilcira
da lndúiltria do Cacau, ABIC, reagir, anicular-ao para dolmontar o
peooesao indullttial/Coopenotivo , o, maia prolimdamonte, atingir a

qum

CEPLAC.

-

A O<quCstraçio dosaas fOIÇU foz IIUCOl' uma Associaçio
Bnsileira de Cacauicultores, ABC, da qual participavam oo megaprodutorcs do cacau, via de rep, produtores com maia de lOis mil
anobu de cacau, que se 1'<llllliam nos clubes de Salvadcr para decidir o futuro da cacauicultun boiaDa e naciooal Esaa Associaçlo
Bnsi1eira de Cacauicultores se oootnp& ao Coose)bo Naciooal
dos Produtores do Cacau, CNPC, alh ent1o o f6mm das discuiiJÕ.
eslegltimas do cacau. A ABC, fiCOU mais folie e !ftStigiada que o
CNPC, e cbegoo a ter um dimor d a . _ Nod>elto Odebreàl,
jA falecido, Nilo l'l>dleira, como oeu Presidmte, a viajar oficial·
roeme e a representar os ira......., espúrios, de ABEC, ABIC,
ABC o, porque não dizer, do grande capital Essas forças. Sr. Presidente c 81'1. Senadcns. com a intetvençio oo omisslo de figUIU
expocencials do quadro polfüco boianolcapixabo, feriram do morto
a CEI'LAC, por via da jA referida docislo de suspender a oobnnça
do Imposto do Exportaçlo do cacau.
- Os -es-orçameniirio-llnilioeims da-€1lPb'.G,-já-lla·
viam COID"Ç'dcra partir do ano do 1981, qDODdoo Ministro DelfiDl
Neto, para comgir "-.pequeou distorções cambiais do caf6 e do
cacau", atende00o rcoomondações do Fundo Moaeblrio Intemaciooal. FMI. IDDSf01111ou a aDtiga Cota do Comibuiçilo Cambial,
incidente sobre o cacau, emlmposto de Expodaçio.
A düerença podo porcoor i=levme oo sutil, mas ali começcu a denoctda do cacau. A Cola do Conlribuiçilo Cambial tinha
uma Iipida e desburocntizada caminbada: o caeau exportado, e
com a expediçilo da Guia de Exportaçlo do BIIDoo do Bnsil- CACEX, recolhia a cottribuiçilo de 10% ad-nion:m a uma eoo1a
do BIIDoo Centtal, e dai os recursos erun repassados para os cofreS da CEPLAC. C61ere, som bureiras, sem cortes OlÇAIDOidrios.
QuODdo a CEI'LAC deparava-se com difJCUldades orçamcntéias,
o Banco Central fazia adiantamento. a CEPLAC operava no "vermelho'' pot" uns poucos dias. ou mês. e logo as devidas co~
ções eram feilas com as eut:mdu das exportações do caem. É importante lembrar, Sr. Presidente e Sill, Senadores, que naquela
época a CEPLAC ainda era vinmlada ao Ministmo da Fa:zenda c.
nio, ao Minislhrio da Agricultura.
Com • iluplantaçio do Imposto de Exportaçio do cacau, a
CEPLA.C passou a ter os recursos llm'CIIdados na mesma fmma,
pela CACEX. mas a àlcgada destes rocursoo aos cofres da CE-
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PLAC ji se fazia com a penosa amjnbwlp do "pires na mio", pelo
Ministtrio da Agriadlma, MiDisttrio do Planejamento e Minist6rlo da Famnda. Nem sempre, chepvam. c. roai1'IOI oo 1mnp0 cer~
lo. Nem oempro - · """""'" gendos pelo <aeaU, cilegavom u
miol do cacauic:ullor, tnDSfom>&doo em aerviçoo ptWadoo pela
CEPLAC.
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dentes a produzir um grande atraso tecnológico, grave e ine-

versível para a CEPLAC.
__
O já aludido documento, Sr. Pn:sidente e Srs. Senadores. indicava para a retomada de suas atividades normais, a necessidade
de um aporte de recursos complem......,s da a:dom de US$ 15
milhões, a sett:m inclutdo5 na proposta de 1994, atingindo, assim,
Algu.mu vezea. como no ano de 1984185, um bom ano UÕ- um ncivo lotá! do US$ 20.400.000.
Lamentavelmente, seja pela siblaçlo que o nosso pais atramontanto du ex.portações de cacau, o volumo de reaJ1'IOI nx::olbiw
doo, via Imposto de Expcrlaçlo, sumimo. Neste aoo de 1985, a vessa, seja pela descontinuidade athninistrativa, no MiWstério da
CEPLAC poderia ler sido duas CEPLACs , mas o certo 6 que re- Agricultw:a, seja pela rápida sucessão no plano interno da C&
cebeu IJlOIWI a metade do que a produçio de cacau JIOIOU em lm- PLAC, Dada de positivo resultou desse documento, a não ser mais
poolO de Exportaçio. Perdeu em DIOillaiU. pmlou em rapidez de um sombrio diagnóstico, do qual nos valemos para es1e preonnciaoxea~çio orçamotdria. mu aiDda oootinuava eom aquele """""ilo mento.
Sr. Presidente, noSsa intençio no pronunciamento de boje, é
de que a instimiçlo nlo ooaava os ooliu da Uoiio.
Um dos úbimoo eafotÇO& foiloo pua tentar eoquadror a CE- a de, aliando-nos ao nob... Senador ADIOJlio Carlos Magalhies,
PLAC foi a criaçlo. em 29 de juDho de 1993, de um <lmpo de com ele bradar, cheios de convicção, que, também nós queremos
TDhajho, a~v6s da Portaria InleJ:minisl«iaa n• 297 quo chegou a resolver o problema do cacau.
Se acaso não logmrmos da parte do Governo do fusidente
_pi-opor modidu pua a adequabilidade u exig&lciu de lnbalbo da
CEPLAC. A Neta T6enica do aludido Grupo de Ttabalbo diz que Fernando Henrique Cardoso uma solução global para a CEPLAC
o enltave mçamonlirio-fmanooiro, no pedodo 1987 al993, üilha teremos cm Rondônia, que assumir o .ônus da Assistência T6cnica
provocado uma v«tiginou queda no vohlmc de recursos alocados e Extensão Rural, ~inando e capacitando os exleDsionistas da
pua a CEPLAC. O owave, l putir de 19117 viDba fazendo eom EMATER-RO~ para os tmbalhos assistenciais. Devcmnos colocar
que, pnlicamome, todu u alividades da CEPLAC lieassem em fun<;iooamento a EMARC- Ariquomes, uma Eseola Média de
semi-patalisadu. Hoje, os """""" aJX<Wados pua aquela inltimi- AgropoctWia que neste ano não mais mcebeu ahmos para a sua
çio, estio sendo insulieien"" 116 mesmo pua o p a - t o das piOpaiilç!O. Qulllllo à pesquisa, s6 nos resta apelar pata a EMdespnu flxu (00111&1 de igua.luz, lelefono, coo.lralos do aegurm- BRAPA, CPAF - RO a fim do que esta, nmltiplicando-se. venha a
çallimpoza) , deixando u i•st•l•çõea em estado de penúria (sedes assumir os tiabalhos de pesquisa e expcrimentaçlo cacaueira.
Não nos parece ser essa a melhor solução. A m.elb.O[' soluda Blhia, do Pari, de Rood&ia, esan6rioo locais, lalxnt6rios,
ção. volto a afin:nar, tanto para a cacauiwltura baiana. quanro pua
cam.~ experimentais, escolu de ensillo mMio, etc).
A siluaçio 116 aqui dosaila. que aiDda 6 bem amai, s6 que a rondoD.iense e pam. a dos demais estados ama~ seria o
boslanle agravada, deixa o Ótgio, som a possibilidade de desen- SOOQ!Uimento da CEPLAC. Com a CEPLAC =taurada. sori inevolver at6 mesmo as respcmsabilidadcs que lhe slo atribufdas, pela vitável a restauração da economia cacaueira. do Bmsil.
Muito Obrigado!
lei que a regulamenta.
Valo "'ssallar que do motU!lte deUS$ 38.063.000 disponíDISCURSO PRONUNCIADO PEW SR. SEBASvel em 1987 nas rubricas de rutroo CUsteios o Capital, a CETIÃO ROCHA, NA SEsSÃO DE llliJ4195E QUE, ENPLAC, teve em 1993 osso valor re<ilzido pata USS 2.454.000 ru
TREGUE À REVISÃO DO ORADOR. SERIA PUBliseja, o equivalenle a apenu 6,4% daquele vala: Ol'Ç&IllWirio de
CADO POSTERIORMENTE.
1987.
Quando se discute as destinações dos investimentos, a quoO SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Prowncia o seda aiDda 6 mais expreasiva; do um valor em 1987 de US$ guinle discu1>0.) - Sr. P..,.idenle, sn e s... s~s. certamen8.476.000, fomn aplieados em 1993 apenu USS 148.000, ru seja, te nio deva ser eu o Senador mais indicado para tratar dei assunto
oequivalenlea1,9% daquelovalorbue 1987. ·
tio complexo quanto o que pretendo desenvolver neste momento,
Por ocasiio dos trabalhos da Comissio lnle!minisl<rial do pela minha pouca idade. pcuca experiência política, como novato
Caean. criada pela Portaria n•297, o volume dererunos previstos nesta Casa e não tendo. por outro lado, a desenvoltura e o bri.Ibanna proposta otÇUil<llliria pua 1994 (US$ S.400.(J()())na Rnbrica tismo do SCD&<Ior Pedro SilllOil, atada: que mo anleoodeu. Mas, de
OUtras Despoua Co!renlea o InvostimelllOs, era julgado insuficien- qualquer fonna, nascido e na condição de morodor de 1DD Estado
te. pua que a CEPLAC voltasse a executar as suas atividades a da Amaz6nia, não posso, por ruim lado, deixar de mo preocupar
contemo. Pe:rduraDdo esse estado de coisas, seus efeitos podem ser com esse telll3 de alta relevância que. é o SIVAM. Nio pretendo,
também, trazer ao Senado e à Nação denúncias e acusações contra
assim antevis10s:
1)- sucateamento do palrÍIIIÔDiO da CEPLAC,IDOilDODle quem quer que seja. O que eu gostaria, na verdade, 6 apenas de sadas instalações, do material ponnanenlc, • dos equipamentos de ber, desta Casa, das Comissões T6cnicas do Senado, se ji se pode
pesquisa (desgasle, obsolesdncia. ptoeariodado na manulençio, entendct como um coosenso que este caso estÁ encerrado; se 6
diliruldado de snbstituiçio, de aquisiçlo de oquipameu!oo mais consenso que todo$ os atos praticados ou que venham a ser pratimodemos) P"'judicando o andamento das pesquisas e a progmma- cados - seja a ausência de licitação na escolha da empresa que
çio e OXOOlçio de DOVOII projetos de palia.
venderá os equipamentos para o SIVAM. seja o eveo.mal descum2)- sucaleamento dos oquipameotos o da Ô:Oia do ve{ados, primento da Resolução n° 96189 - devem ser considerados ineledificultando as ações e deslocamentos no setor de assistBncia tk-- vantes e que o contrato deve ser assinado e o assunto~ esquecido.
Antes de começar a tratar do aspecto técnico do projeto,
Dica e exteu.slo rural. e criando obsttrulo i implcmentaçlo desse
serviço com equipamentos e mi-todos mais modernos de difusão quero dizer que me parece que a Câ.maia dos Deputados avançou
de t.ealologia, junto aos IJIOdutoresy para a conviv6ncia com a en- mais do que o Senado com rel.açio a esta c,Jestio. Sinto-me surpreso, pois peteebi, desde que aqui cheguei, uma. pnxx:upaçio
femrldade ''va.ssoura-de-btuxa.''.
3) - diliruldade de implementaçio dos programas institu- muito grande dos Senadoms e do Presidente em não deixar sem
resposta qualquer denúDcia. oualauer infonnacio desencontrada
ciouais. inclusive de desenvolvimento de recursos humanl"·· ·
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ou inveridica, veirula.da oa Imprensa ou por quem quer que seja, a
"'speito do compot1amento do Senado e dee Senadores. As dellÚDcias que a Imprensa veiculou sobre o SNAM dizem mspeito a
possíveis compotlamentoa, can algum gmu de iiregularidade, das
autoridades "'spoosãveis pelo SIVAM e, sobrcbldo, por parte da
Comissão de Assuntos Ecooômicos do Senado, posteriormente
reafnmadas pelo Plenário do Senado, em 21 de dezembro de 1994,
quando aprovou resoluções garantindo o direito da União a cootrairempr6stim.os externos.
Eu esperava que o Senado desse uma respo5ta defmitiva a
tcspeito do assunto, qual seja, se o Senado considera legítima a assinatura do contrato que poderá ocorrer nos próXimos dias, conforme o próprio Ministro da Aero.W.uica, Mauro GaDdm, ou seja. se
ccnsidera que a Uniio est& apta a assinar esse CODtiDto ou se deseja mver alguns ponros. como por exemplo. u resoluções assinadas
naquela data de 21 de dezembro, que pennitimm que a Raytbeon
venha_ a emprestar mmsos 1 Unilo.. A Raytheoo, como fornec:e-dora. JJiO poderia emprestar esses :reamos de acmdo com a Rcsoluçio n• 96189, no seu art. 11, que diz que a Unillo está impedida
de cootrair empréstimos sob assinatum de notas promissórias de
fomcocdo=.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. Ex• me permite um
aparte?
0 SR. SEBASTIÃO ROCHA- Ouço V. Ex• cem prazer,
nobR: Seuador Antonio Carlos Magalbles, Presidente da Comissio de Relações Extedo..s.
O Sr. Autonlo Carlos Magoihãea- Gostaria de aparteá-lo,
em primeiro lugar, para louvar-lhe a ida 1 tribuna. V. Ex• é membro da Canissiiio, Temos tido reuni~ freqüentes, todas as quintas-feiras, sem faltar IlCDbuma, e V. Ex• tem sido asskh,Jo. Mas, infelizmente, nio nos JRPII1'0U um documento tio bem elaborado
como o que distribuiu pelas bancadas boje. V. Ex• lá nUDCA tratoo
do assunto com a segumnça que está na tn'buna boje. Aliás, sua segunmça 6 gnnde, mas o doauncniO 6 muito mais seguro do que
suas palavras. V. Ex• deveria ter, na Comissio,levado o documcnto para. discussão há mais tempo. V. Ex• nunca o apteSentou em
todas as reuniões que tivemos. Nunca pediu uma reuniio extraordinária para tratar do assunto. V. Ex• 6 membro da Comissio. Se
estiver fazendo alguma arusação A Comisslo. está fazendo uma
aaJsaçio a. si mesmo. Entretanto, cabe-me esclaiecer que esse processo foi para a Cornisslo. Os Ministros aceitaram a- compam:erem data marcada pot eles. Resolvemos estudar o assunto para depois convocá.-los. Pedimos os elementos l Seaetaria de Assuntos
~gicos. A Sccxetaria mandou esses elementos mas nio completos. O Senador Jader llarbolho pediu que viessem completos.
Apenas dez ou quinze dias depois viCl'BDl. Recentemente, quando
mandamm os anexos. é que o Senador Jader Bmbalho, que teria.
pedido os aoexos do doalmento do SIVAM,Ieu, esbldoo e devo!veu pua a Comissio, dizendo que estava habilitado para a convocaçllo dos Ministros. Nilo tivemos mais neubuma "'"nillo- Agom,
o Ministro de Aeronáutica e o Ministro de Assuntos Esttathgi<:os
ca:nunicam que estio em coo!fições de ir à Comissllo. A Comissão
vai se reunir e convocl-los. É assunto de rotina na Comissão, um
assunto muito importante. Vamos ouvi-los. e V. Ex•, coui a traficiência que tem do USUDto, os conhecimentos que tem c baseado
nesse documcnlo que está a distribuir, podenl fazer certameme
uma argüição das mais lrilbmtea a essea dois Ministros. Estou
certo de que V. Ex• vai lrilhar mais ainda na Comissão do que está
brilhando agora no Plenário.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Obrigado, Senadoc AolÕnio Carlos Magalhilcs.
Como eu disse no começo. considero não ter a experiencia
necessária para tomar a ~Mnte de um assunto l1o importante plll'8. a
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Amazônia e pam o Pais. Por isso, lrOUxe a m.atéria ao Plenário desta Casa, para que, se foc de interesse dos Senadoros habituados a
discutir questões de gmnde interesse nacional, o assunto possa de
fato ser.dlscutido novamente. seja"" Comissão de Relações Exteriorea, seja na Comissllo de Assuntos Ecouemicos.
Tenho somente um reparo a fazer, Senador ADtônio Carlos
Magalbies: na peoáltima ..unillo da nossa Comissio de Relações
Exteriores e Defesa Naciooal. e xcafumo aqui que não quis fazer
nenhuma acusaçio à Comissio obtive de V._ Exa como n:sposta a
uma indagaçio minha de que o assunto retomaria em breve l panta. E estamos aguardando que o assunto n:tome.
Trouxe o assunto ao Plenário, porque fiquei realmente na
dtlvida se o aasunto diz ..speito apenas à Comiasio de Relações
Exteriores. ou se também diz respeito l Comissão de A'sstiütos

F.c:onômicos.
O joma!ista F..,i &to publicou, no jornal O Estado de S.
Paulo, no dia 29 de março. um,artigo intitulado: 'O SIVAM vem.
a .Amazônia. var 1• Num dos tmchos desse artigo, diz cooc:zetamente
que o~stimoquepoilerllser feito pelo Bnosi!junto à Olllpi<SO
l.lll<IÍcana Raytbeon burla a "'soluçio 96/89, art. 11, que diz que
o_ Govemo esti proibido de tomar empréstimos de fomec:eclo=
mediante emisslo de notas promissórias. Achei que poderia ser oecessário discutir o assumo nJo só na Comissão de Relações Exteriores mas também na Comissio de Assuntos Econômicos. ou talvez atló na Comissllo de Coostituição, Justiça o Cidadania. para saber se de fato essa "'soluçio foi descumprida.
O Sr. Autonlo Carlos Magalhães - Acho que V. Ex• demonstra um grande interesse, mas pode p-ocumr um jurista melhor
que Fr:ei Beto.
O. SR. SEBASTIÃO ROCHA- O artigo do E'rei Beto apenas trouxo-me à lembrança a necessidade de pesquisar. O doeumen10 nio foi disttibuído na Comissio de Relações Exoerio..s
poltJUO fu:ru pronto boje, Senadoc All1ooio Carlos Magalbies. DeYido l Semana Sama, possivelmente Dilo haverá rounilo na quinta-foira. mas o distrituircmos em lxeve aos membros da referida Comissio.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Se V. Ex• tivesse se

pronunciado, tcriam.os convocado uma extiaordinária.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Entendo que há prazos. há
tempo para que o Senado se posicione. Como morado< da Amazô.
nia. ealendo que ela nio pode ser separada do resto do Brasil. Não
, defendo a posiçio de· que parlamentues, ou quem quer que seja,
do SuL do Sudeste, não devam ter interesse nenhum pela Amazô..
nia. Eu considero que todo o Brasil. todos os Estados, todos os
brasileiros devam ter iDI.eresse peJa .Ama.zônia. Se não tiverem. os
Estados Unidos, assim como muitos outros países, estio aí, com
grande interesse pela Amuônia. Quen:mos continuar SCDdo brasileiros e por isso estamos pmocupados com essa questão da Amazt,oia.

O Sr. Gilberto Miranda- V. Ex• me concede um aparte?
O Sr. Eduardo Supllcy -Senador Sebastião Rocha. V. Ex•
me coueede um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Primeiro eu concedo
um aparte ao Senador Gilberto Miranda e logo depois ao Sena~
dor Suplicy.
O Sr. Gilberto Miranda- Nobre Senador Sebastilo Roeba, eu acredito que V. Ex• desconheça profundamente o Projeto
SIVAM. Desafio V. Ex• a falar fom desse paper que =veu.
Acho o paper sensaci.ooalista. Em primei:i'O lugar. se tivesse inte~
..,,.. de sal:ier sobro o Projeto SIVAM. V. Ex", que faz parte da
cOmissio de Eoononda. teria proposto a pre5eoça dos membros da
Comisslo CC SIVAM na Comissio de Economia. E em nenhum
momento V. Ex.. propôs. Em segundo lugar, V. Ex• jamais prixurou o Relator, que tem em seu gabinete mais de cem quilos de do-
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cumentos confidenciais manclados pela Comissão CC SIVAM e
que foram analisados pelo Relator. V. &• descoohcce o contrato
comercial, descollhece os· ccotratos que vieram do Ministério da
Fazenda. descoohece os documentos que vieram do Banco Central. da Procumdoria e do Tesooro. Quando diz "ausência de licitação", V. Ex' faita can a verdade. O fusidellle da República dispensou. por se tratar de mat&ia. de segurança nacionaL Nesse mesmo momento, foram apnx::iadas dezesseis em.~sas em quatro fases. Segundo, V. Ex• cita a Resolução n° 96, de 1989, referente
aos fmanciamentos feitCIS pelo SIVAM, no valor de US$237 ,200
milhões. Se V. Ex• for pesquisar, nesta C&Sa., no póprio mês de
dezembro, este mesmo Plenário aprovou um fmanciamento de
US$160 milhões pam a Marinha brasileira, a fiDl de remodelar as

suaS fnlgat.as, nas memiãS cOridiÇões de um fmanciamento -externo, baseado nessa aprovaçio anterior. O Plenário do Senado tem
poderes pua isso. Como- Relator, propus o mesmo para o Projeto
CCSIYAM. f.n~. este Relator' _e o Pl.cnúio_ «;_~esta Casa uio inovamm em absolutamente nada. Tenho certeza também de que V. Ex•
n!o pesquisou que ootros fmanciamcntos, nas mesmas condições,
fomm aprovados por esta Casa. Com relação a denúncias da imprensa- a.fmnei que a ICVÍ:ila Veja era leviana e que a jornalista
em fraca, leviana e mentirosa -, solicitei ao Presidente desta Casa
que. tio- logo obtivesse as respostas dos Srs. Ministros de Bstado
negando terem concedido qualquer entrevista referente ao que a
joma1ista afiiilll. na revista ln oft', S. Ex• as encaminhasse para que
fosse processada a revista. Já tenho cm mios essas ~postas dos
Ministros das Comunicações; das Minas c Enc:IEia; da fuvidl!n·
cia; da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária; da Aeronáutica; da Saúde; do Meio Ambienr:e é Recursos Hídricos; da
Educação e Desporto; da Ciência e Tecnologia; do Trabalho; dos
Transportes; da Indústria. Com6rcio e Turismo e da Marinha. Não
ccmo Presidente da Comissio de Economia, Dio só como Relator
do projeto, Dio s6 como Membro desta Casa. afumo a V. Ex' que
o Senado agiu certo. Muitos dos Senadores que aprovaram esse
projeto nio estão aqui e nio cabe a V. Ex' levantar, mais uma vez,
mentiras e notícias infundadas, levianas da im~a brasileira.
Lamentavelmente. por nio termos ainda uma lei de imprensa estt pamda na Câmai-a -. o proprieiliio do jornal ou da revista não
sente no seu bolso. nio podemos processíAo; normalmente, ele
alega a lei de imprensa, alega o sil&.cio de imprensa. Portanto, a
Resolução do Senado já havia sido votada de forma düercnte e
não é considerada, nesse caso, a mesma coisa. Cooi relação à. res. posta do Senado. o Senado nio tem: que responder mais nada. O
Senado aprovou o Projeto CCSIVAM* e analisou os contratos que
vieram. Ao Senado e a. Comissão s6 cabia analisar os coDlralos, o
parecer da Procuradoria, o parecer do Banco Central o o parecer da
Coo.sultoria do Tesouro Nacional. Todos Os ~s eram favori.veis. Se V. Ex.. tiver o tempo necessário pam pesquisar, tellho
certeza de que teni condições de contribuir muito mais em relação
ao assunto. Estou certo de que absolutamente nada nesse sentido
deixou escapar i Relataria. Se V. Ex.. pesquisar na Comissão de
Economia. da qual V. Ex.. faz parte, encontrará mais de vinte horas
de depoimentos; somente comigo, os Srs. Ministros J:lrestapm seis
horas de depoimento. Se V. Ex .. quiser ter acesso a todas as respos·
tas confidenciais que me foram entregues, ~ preciso que V. Ex•
apenas vá ao meu gabinete; V. Ex• terá uma 6tima Páscoa lendo
esses documentos. No Plenário desta Casa. poderemos abordar se
o Senado da República deu ou oio resposta. Agora. o que não podemos mais admitir é que se venha a esta Casa com dois tópicos
de revista para se fazer menções desse tipo. Espero que V. Ex• leia
absolutamente tudo; senão, peça a documenr:ação que deu origem
à licitação CCSIVAM ao Senador Jader Barbalho. So V. Ea' perderum mês ou quinze dias lendo tudo isso, terá todas as condições
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de analisar o assunto, como disse o nobn:: Preside.nte da Cçm.issão,
Senadcr Anlooio Carlos Magalhães. Quando V. Ex' i<cibCr os
Ministros na Comissão de Relações Exo.riin-es, poderá pergtllltar
dela,lhadam_ente sobre o cquipameilÍOy solre o radar. sobm a locali.
zação. A afirmação de que o Senado aprovou trezentos milhões é
leviana, é mentirosa~.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA -Falei om dnzontos o oitenta e sele milhões.
O Sr. GUberto Miranda - A aflrtn8çAo não ~- V.
Ex• diz: adicional de trezentos milhões-. _
_
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Duzentos o oitenta e soto
milhões...
O Sr. GUberto Miranda -isso não é verdadeiro. So V. Ex'
verificar a documentação e constatar como foi feita a licitação, encontrani, na Resolução, que o Senado nio ·aprovou um dólar a
mais. um real a mais do qu.e veio e do que foi vencido pela Comissão de Licitação. Estio embutidos nos fmanciamentos externos }1ros, Senador. Se V. Ex.. pesquisar os contratos que f0I11.m remetidos a estA Casa- existem cópias na Comissão de Ecooomia -o encont:rará esse valor comt? juros do perlodo de carência. Assim sendo, a Comissão, o Relator, o Plenário desta Casa nio inovaram ,
não apiovara.m. não agregai'am. nio aumenlaranl. Essa informação
não ó verdadeira. Senador. Muito obrigado pelo aparto.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Senado< Gilberto Mi=da,
não soo nenhum Mike Tysoo para resistir a lan1os ataques de uma vez
só. No início da minba explanação, esclareci que me julgava inexperiente para levantar um assunto de tão alta relevância. Entendo, cootu.
do, ser necessário que esse assunto seja levaDlado aqui dentro.
Respeito a opiriiio de V. Ex .. de que é um caso acabado.
que o Senado já decidiu. Esse 6 o pensamento de V. Ex...
Se os demais Senadores também entendem dessa forma. ou
seja, de que o Senado já decidiu e o assunto está defmilivameote
encenado, respeito. calo--me., voo para o meu lugar e até posso
·oq.Jpar algumas horas para pesquisar as iofon:nações que V. Ex•
me passa. Quero. entretanto, dizer a V. Ex• que o Presidente Ita. mar Franco. no fmal do seu governo, enviou ao Senado várias
mensagens, solicitando o empdstimo de recursos e a contralação
de créditos externos para fmanciar o projeto.
Uma se dirige diretamente à Raytheou. Trata-se da Mensa.
gem n° 354, de 1994, pela qual o Presidente da República solicita
autorização para que o Brasil possa contratar operação de cr6dito
ex temo junto à Raytheoo Company. no valor de até US$237 .200
milhões. destinados a fmanciamento do Projeto de Sistema de Vigilância da Amazônia- SIVAM.
Em outra mensagem, a de n° 356, o Presidente. nos mesmos
termos, pede que possa contratar open.ções de crédito externo junto à SIVAM Wender Trust, que me pareceu uma subsidiária da
Raytheon, no valor de até US$48 milhões. Somando-se os dois.
são US$287 milhões, que dão 20% do valor total dos custos do
projeto, em tomo de R$ 1.400 bilhão.
Entendo muito bem a posição do Senadcr Gilberto Miranda
não apenas pelo fato de ter sido Relator do projeto, mas por ser um
homem da Amazônia, preocupado também em que esse projeto
seja executado.
Também quero que o projeto seja executado. Não estou aqui
fazendo um discurso cootrário ao SNAM, aos beneficies que.este vai
produzir dentro da Amazôoia o pam todo o Pai~ não ó isso. Quero que fique muito claro que soo favorável a que se implante no País esse sistema, que vai a jldar muito a Amazônia, todos os brasileiros. toda a Nação.
Agora. parece-me e, quero mais uma vez, por maís que desaconselhado que seja pelo Senador Antonio Carlos Magalhães. de
citar Frei Beto. irei fazê-. lo novamente.
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Na parte que Frei Beto fala:
."Outto agravante i o fato de que a escolha da empresa americana foi feita sem licit.açio. sob o pretexto de se tratar de projeto
de Segumnça NacionaL Ora, é muito engraçado um projeto desses
ser oferecido a uma empresa da mais bélica de todas. as nações
americanas: Os Estados Unidos da Am6rica.11
Realmente, isto nos suqm:ende: tmando-se de um assunto
de Segurança Nacion.a.l, o contralO seja com uma empresa dos Eslados Unidos, com muitos demlncias a mpoito da própria ""'~"""
~ que pode vir a executar o projeto aqui no Bmsil. E sem o processo de licilaçio claro.
...
'Põrdoc-mc,-scuador Gilberto Mimada, não estou discutindo
os méritos do projeto e os bcneflcios que i.ni ttazer, mas o processo
de escolha. Não hwve licitaçio, V. Ex• mesmo concordou, porque
se trata de um projeto de Segurança Naciooal. Ora. mas se é de Se·
gurança Naciooal...
9 Sr. Gilberto Miranda- Houvelicitaçio Dilo cm acotdo

com a..Lei n° 8666. Houve uma licitaçio em que a Segurança Naciona.L.

0 SR. SEBASTIÃO ROCHA- Se a questão é Scgwança
Nacional, como contratar uma empresa americana poc um- simples
processo de escolha e nio de uma licitaçio mais completa? '
O Sr. Eduardo Supticy- Permite V. Ex• um aperte?
0 SR. SEBASTIÃO ROCHA- Com pruiCrouço V. Ex'
O Sr. Eduardo SupUcy- Considero extremamente importante que, novamente, V. Ex• t.Iaga este assunto ao Plenário. Dadas
as informações. que &f ""U temos, o assunto é ainda mais premente.
Faria. uma SUgestão ao 'residente da Comissão de Relações Ex teriores, Senador Antonio Carlos Magalhães e a todos os nossos Pares, no sentido de antecipar, se for possível, para amanhã. a vinda
dos Ministros da Aeronáutica e da Secretaria de Assunlos Estratégicos, se se conftrmar a. informação de que na próximã semana.
por ocasião da visita do Presidente Femando Henrique Cardoso,
irá ser assinado o contrato_ COJ:P. a Raytheon. Por qué'? Se essa informação f(J[' Verdadeira. é necessário o comparecimento de ambos
os Ministros ao Senado, na Comissão de Rclaçilcs Exteriores - e
sugiro que seja reunião conjunta com a Comissão de As~ntos
Econômicos -, porque esta COmissão tmtou do assunto. E fato,
cooformc menciooaclo pelo Senador Gilberto Miranda, que estive·
ram na Comissão, por algumas bOillS, ambos os Ministros, rospon·
dendo inúmeras indagações. Também é fato que muitas infonna·
ções surgiram posteriormente à aprociação e vota.çio da matéria
pelo Senado, cm 21 de dezembro. Naquele final de tarde. disse
aqui que- não estava convencido dos argumentos relativamente à
premência de votannos. tão aceleradamente, o Projetç SIVAM.
Votei contratia.mefite em função de questionamentos. Piimeiro. se
é o caso mesmo de o Brasil gastar U$1,400 bilhão, ou mais uns
300 mencion;Jdos por V~ Ex-? Na verdade. ao longo de toda a vida
do projeto. considerado ·o periodo de ca.r6ncia e de pagamento de
juros, representará despesas, inclusive, as fmanceiras, da ordem de
U$2,800 bilhões. conforme o que eslava demonstrado pela mensagem do Executivo. Havia também dóvidas relativamente à própria
tecnologia. Chegamos a perguntar aos Ministros da. Secietafia de
Assuntos Estratégicos e da Aeronáutica sobre a infomiaç.ão de
que. por exemplo. na Rússia, se está utilizaudo um outro sistema, semelhante àquele que. nos Estados Unidos está sendo utilizado.
denominado como um sistema de radar através de satélites, que.
segundo nos havia sido informado. poderia significar uma economia da ordem de 30% sobre aquele valor de um US 1,400 milhão.
Quando perguntei ao Ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Ministro MáriO Flores. na ocasião, ele me respondeu dizendo
que, se. de fato. os (ra.nceses tinham essa técníca. teria sido importante que pudessem ter, então, oferecido essa proposiçãO à' época
A
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em que ocomru o processo de negociaÇão. E ele avaliou que seria
tarde para ClCOlTCt' issó. AgOra. algumas informações novas que
surgiiam estio citadas em outros documentos; s6 tiveoM?s conhecim.ento posteriormente de que a Raytbeon havia sido processada
pelo Departamento de Justiça, pelo Governo norte--americano, e
depois efetuado um acordo pelo qual reduziu significativamente,
em cerca de 40%,p preço do que havia oferecido ao Governo dos
Estados Unido&. E taJnb&n uma informação que somente posteri""""'te àquela votaçio..

O Sr. Gilberto Miranda- V. Ex' concede-me um contraa[l011<>?
.
to

O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois Dilo, Senador Gilbcr·

Miranda.
O Sr. Gilberto Miranda- PCDSO que o iinportimte- nesta.

casa é a vctdade; c cosa aflllll>Çio Dilo é verdadeira! Tenho um

documento cm mios, porque mandei pedir, per meio de fax ao
Embaixador lnsileiro Paulo Tarso Flecha de Lima*, que pesqui·
sasse junto ao Senado americano em algum momento existiu algum processo no Govemo ;qnericanQ -~ ~ Raytheon. Respondeu-me o Sr. Embaixador, por uma carta elo ScnadorTcd Kcrincdy, de Massacbussets. onde fica sediada a Raytheon. que em ceDhum momento com:u no Senado americano algum processo.
Mandou-me o SubsecretArio de Defesa americano uma cópia. tanto pan mim quanto panos Ministros de Estado, de um acotdo que
foi feito com a Raytheon na Cidade de Boston; na cópia constava
que, pe.m desenvolver o projeto, o Govemo americano dizia- qlie a
Raytheon teria usado pessoal de capacidade inferior à colocada no
projeto, ou seja, engenheiro júnior ao invés de sénior. Cbegaram a
um a~. na corte de Boston, e a Raytbeon pagou aproximadamente U$3.200 mil ao Governo americano, e esse assunto enccrIOU-se hi vários anos aliás. Mas, em nenhum momcni.o, houve algqm pnx:esso. Tenho cópia da documentação, e V. Ex• sabe, cano
Relatoc que, sempre, toda a documentação esteve is m.ios para que
V. Ex• pudesse pesquisar. Se V. Ex•, quando terminar esta sessão,
quÍser ir ao meu Gabinete, p:xlerá ter uma c6pia e checar toda essa
documcntaçio: a carta de Ted Kennedy c a do Subscaotário de
Defesa.. Assim, jlnt.amente com as autcridadcs brasileiras, com Senado brasileiro, o Relator pmocupou-se, obteve e tem em seu poder a c6pia que está à disposiçlo de V. Ex' c do orador.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Cootinuc, por gentileza.
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos V aladm:es) • Gosta·
ria de Icmbmr ao orador que está na Tnlluna que V. Ex' poderá
cmceder apartes. mas o apa:rtcant.e nio. Porém como, na situação
anteri<r, V. Ex• flCOU em siMncio, a Presidência considerou que
havia concedido o aparte.
~
_
O Sr. Eduardo Supllcy - E iiDpJrtante que se tenha o esclarecimento completo. Mas, na verdade. o Senador Gilberto Miranda confnmou que, de fato. houve a necessida~ ~ um entendi·

se

mento da Raytheon com os Estados Unidos, pelo qual se acaboo.
fazendo um acordo e cobrando significativamente menos do que
anterionnente havia sido cobrado. Esse em um aspecto relevante.
o qual somenl.c: agora estamos coobecendo melhor neste tnOmeD.to,
uma vez que o assunto não foi apresentado pelo Relator, se nio me

falha a memória, no dia da votaçio. Tmta-se de um esclarecimento
importante a ser feito e que eu gostaria de conhecer melhor. Para
tanto aceito o convite de fazer uma visita ao Senador Gilberto Mira.nda - senão hoje pois a tarde está cheia, mas amanhã - para tomar conhecimento melhor do assunto. Um outro aspecto que viemos conhecer depois da votação~ o fato de a ESCA ter oomo seu
principal acionista um cidadão norte-americano. Perguntei aqui
para reflexão dos Colegas: sendo o projeto SIVAM voltado para
segurança da Amaz8nia. qual seria a ameaça'? Ameaça de possível
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ocupação? Por parte de quem? Por parte, eventualmente, de uma estamos atenlDs e de forma ~spoosivel em ~laçã.o à este !15sunto.
poderosa nação como os Estados Unidos da América? E se, even- Muito obrigado.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agrndeço o apa11e, de V.
malmentc, ocoaer essa hipótese; o fato de a empresa que irá rCaliEx• e sinto-me satisfeito com as contriblições ·de V. Ex• o do Sezar essa operação toda - a Raytheon - ser norte-americana nio de
veria ser objeto de reflexão? Estou reçardando os argu_meu.tos. tfão nador Eduardo Suplicy, que demomtram o que eu disse no comeestava o Governo brasileiro considerando a. hip(tese de que pides- ço. Por mais que eu não-deteDha um grande número de infonnaçõse o espaço brnsileiro da Amazônia ser ameaçado pelos Estados es e não tenha a experiênciã necessária para tratar do .assunto. cerUnidos da Am&ica. Lembro-me de, pelo menos, ter levanlado tamente nesta Casa há Senadores em condições de discutir e, se for
esse problema e de ter oovido uma resposta nessa direçio. Pergun- o caso, oferecer um certificado de idoneidade ·a este ~~que
tei: "A Raythcon vai responder, então, a quem. ao Governo brasi- será assinado, para as fmnas e as autoridades brasileiras. 6'6 esta
leiro ru ao Governo dos Estados Unidos, sendo ela uma empresa minha intenção: ocorrendo o contrato, que ele seja feito com a ganorte-american•, no caso eventual- claro que improvável - de um rantia da idoneidade das empresas e autoridades brasile~
O Sr. Esperidlão Amln - Senador Sebastião Rocha; permiconflito? Sio temu: que, obviamente, m~ ser aprofundados.
·
· ·
'
Ressalto ainda que, devido b infODiliiÇÕOs que surginun, ~ impor- te V. Ex.•um aparte?
O SR- SEBASTIÃO ROCHA - Pois Dão, nobre Senado<
tante o COIIlpflftiCimento dos Ministros ao SeDado, a fun de que os
Senadores eleitos e empossados no dia }0 de fevereiro posSam Esperidião Amin.
O Sr. Espcridlão Amln - Congrallllo-me com V. Ex' pela
aprofpndar ~ mat6ria e tirar todas: e quaisquer dúvidas. Se for
verdade que o Presidente tem o compromisso de assinar esse forma como esl.á sendo abotdada a questão. Em primeiro lugàr, encontrato na próxima semana - a1 entio dirijo-me ao Sei:J.ador tendo que não há. aqui Senador maior e Senador menor. Somos to-·
Antonio Carlos Magalhles -, nio será tarde ouvir os Miriislros dos senadores, cada qual ~epresentando a sua unidade da Federaapós a assinatlml do contrato? Não seria o caso de, se poss(vel - ção e compondo a Casa com os mesmos direitos· e deveres. O proobviamente, não 6 uma coisa fácil de ser viabilizada em poucas nunciatfiento de V. Ex• vem contribJir de maneira apropriada para
horas - ouvirmos, at6 mesmo alrianhã ou na quinta-feira, os Mi- o esforço que todos estamos fazendo ~ dar ao Congresso, e partinistros, a flDl de obtermos o esclarecimento cabal sobre este as- cularmente ao Senado, a oportunidade de, pélo tmbalbo, pela dilisunto antes da assinatura? Ou poderíamos, pelo menos, ter a ga- gência, pela aplicação, resgatarmos penmte a opinião pdblica a.
rantia de que os ministros virão-ao Senã.do antes da assinabJra do _imagem da Casa e do Congresso como um todc?. Tenho um pequecontrato. Essa é a sugestão que faço.
no remorso coínigo por não ter participado da. .sessJo do dia 21 de
O Sr. Jader Barbalho- Permite V. Ex• um aparte?
dezembro até o fmal. E por uma mzão pe"""l e ~delegáyet era
dia do meu aniversáriO ·e tive que sair mais cedo. E um pecadilho
O SR. SEBASflÃO ROCHA - Concedo o aparte a V. Ex'
O S"r. Jader Barbalho • Senador Sebastião Rocha, farei que quero aqui confessar de püblioo. Não votei ~ ma~ria. E
efetivam.ente UD1 aparte a V. Exa, após os discutsos que Ihe foram: quero aqui dizer o seguinte: não vejo na questio da aprovaçio pela
dirigidos. Ressalto a impOrtância do seu pronunciamento pela legislatura anterior qualquer nódoa na decisão que o Seoado tooportunidade que d1 ao Senado de demonstrar que está atento a mou. O Senado tomou a decisão instado pelo Executivo. Foi insta·
essa queslão. O Presidente da Comissão de Relações Exterionos e do pelo Exocutivõ que Líderes de partidos expressivos, co~ ~
Defesa Nacional, Senador Antonio Carlos Magalbãe:~, inforJDOO a PFL e o PMDB, bem como o PP, à época, deram urg&cia para a
V. Ex' sobre a convocação dos ministros e a preocupação da Co- tramitação da -~ria. urgência esta que roi questionada pelo Semissão de, antes de ouvi-los, receber a documenlaçio necessúia, nador Bisol· isso faz parte dos Anais da Casa. l\.1as repito: .pio voporque 6 cozwm que os Ministros Venham às Comissões seio que tel,-e -a- deCiSão está tomada. Contudo. na Câmara dos Deputados,
os Srs. Senadores estejam devidamente instruídos. Lamentavel- na imprensa nacional e na imprensa internacional. nio foram poumente, este tem sido um dos defeitos do Parlamento brasileiro. A cas as controvérsias lança.das. Preocupo-me nmi$ com as da. CimaComissão, em boa hora, decidiu que a audiência dos ministros se- ra, sínceramente. do que com aquelas origúWias. diretameDle da
ria precedida do envio da documentação. E a documentação envia- imprensa. Na Câmara dos Deputados, St"s. e SlS. Senadotes, roi
da. num primeiro momento, não continha os anexos, que são os apresentada uma proposta. suspendendo a ~igenêia das Resoluções
documentos fundamenlaÜ; para o esclarecimento da questão. So- n's 91, 93, 95, 96 e 97, por sessenta dias. E uma proposta abomda
mente agora, portanto, esta.mos em condições de ouvir a exposiçio do ponto de vista juridioo, mas não do pooto de vista polllico. De
dos minis!ros o proceder b indagações. A intervençio de V, Ex' minha parte. solicitei estudos à Consultaria do Senado ~ esse
dá a oportunidade a que o Senado clemonst!e à imprensa e à socie- assunto. Como ~ do meu hábito, não escondi que estava elabcnndade brasileira que estamos tratando com seriecbde essa questão e do esses esbldos nem ao Presidente da Casa nem ao Senador Gilnos prep.ai3Ildo para os esclarecimentos devidos. Li todos os doeu· berto Miranda, que é o Presidente da ComisSio de Assuntos EoomentO$; não v~ entretanto, antecipar nenhum juízO: Tenho algu- nômicos, a quem devo este respeito, al6m do respeito pessoal
mas i«Mias a respeito da mat6.ia. que terei oportunidade de expor como Senador. Informei ao Senador Antônio Carlos Magalbiles
na Comi.são de Relações Exteriores e Defesa Nacional no mo- que, desde o dia 9 de man;o, está decidida, pela Comiss!o de Relamento devido.. EDlendo que há pontos que não estão senPo lrlita- ções Exleriares, a convocaçio das duas au~d.Eicles ligadas ao asdos neste debate e seria fundamental que o fossem na oportunida· sunto, Ministro da Aeronáutica e Olefe da Secretaria de Assuntos
de devida. Penso que esse assunto do SIVAM nio ost! esgolado Esttat~gicos - SAE. Quando tomei coohecimetllo de _que o Sena·
sob determinados aspectos, mas o lugar adequado, como roi aqui dor Jader Barbalho estava compulsando essas infooD.ações; assunrererido pelo Senador Antonio Carlos Magalhães, ó a Comissão to que_ ele próprio abordou agora. compreendi que se fazia uma diTécnica, com a presença dos ministtos. A~ p<rqUe seria uma: inde- ligência preliminar. Quero deixar muito claro que o ponuncialicadeza convocarmos os ministros, solicitannos as inf011D.8Ç(5es e
i:nento de V. Ex• me permite secundar o que disse aqui o Senador
tralamlos do assunto em plenúio. Eu i' poderia ter trazido parte Suplicy com uma única frase: "O Senado, nesta.legislatura. tem o
das idéias e dos j.Iizos que tenho, mas seria, no mínimo, uma inde-direito e dever de ouvir essas duas autoridades", nio pelas dó.vidas
licadeza e um equivoco IIll!á-los rom da Comissão. O dis<:uDO elo que o processo legislativo suscite, mas pelas dóvidas que ~enham.
V. Ex• proporciona ao Senado demonstrar à opinião pública que
sido suscitadas em função de decisões do ExecutiVo. Quem esco-
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Iheu as empresas. quem flXou pteÇO e disse que era urgente foi o
Executivo. e não o Senador Gilberto Minnda. fulano ou beltrano.
É o Executivo o responsável pa isso e eu serei o responsável se
nada f:tzer para. promover o esclaiecimento ~ dúvidas suscitadas depois da ediçio dessas resoluções. Por isso. quero seamdar o
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - De
acordo com o Regimento. V. Ex• tem esse direito.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA • Milito obrigado.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. Ex" inecoo.Cede um
aparte?
que disse o Senador Suplicy, e gostaria que a Liderança do GoverO SR. SEBASTIÃO ROCHA ·Com todo o pmzer. Senano acompa.nhasse isso que vou falar. Nio est.oo tomando neDhuma dor ADtonio Carlos Magalhães.
provid&>cia. a não ser aguardar a maiCaçio da data da vinda dos
O Sr. Antonio Carlos Magalhães· Eu raramente, talvez a
'MiDistro&. Nio sei se sem amanhl. nlo sei se seti no dia 13, como primeira vez, posso ficar numa. sinlaçio melhor que o eminente LíS. Ex's sugeriram, pelo meoos o Ministro da Aerooáuti;.;a, que en- der Esperidiio Amin. Talvez a ónica vez que posso ficar melhor
caminhou, no áltimo dia 07, uma correspood.Bncia ao Senador Ail- que ele num assuniO que nio tenho mmorso, porque ele, no caso.
tônio Carlos Magalhiles. sugerindo as datas de 12 ou 13 de abril ainda tem mmono, eu nio teobo oenhum n:mcno oessc assunto.
para ser ouvido. Essa ~ a infonnaçio de que dispoDho. Não sei se Ele não votOu poxque foi para a sua festa de aniversArio. Talvez se
será no dia 18, cu no dia 17, mas o Executivo estam. sem dúvida estivesse aqui., tamb6m tivesse o mesmo retnQJ'SO, que eu iria coalguma. dando um p&;simo passo, se nesse ínterim assinar esses memorar com. ele o seu aniversári~ que ~ mna data importante
cootralol. Eu nio me perdoarei pela minha boo-f6. mas nio per- para o Brasil e para Santa Catarina. Mas nio tenho esse remorso.
doarei~ quem assim agir pela má-f6. Estou aguaxdando de boa-f6
Nio bi dúvida de que conccm:fo. em tese. com. muitas das: suu
e aguardatei Oteó.:Ipo que for necesshio. Confio iritegmhnente na af"mnações. Acrodito que o Governo deve: esclarecimentos a quem
dixeçio que o Senador Antônio Carlos Magalhiles darolao assunto. quer que seja quando os assuntos dizem respeito à moml pública
Nem sei se vou participar da. Carnissik> de Relações Extcriore&, já oo l monl de qualquer procedimento do p!ÓprÍO Govemo. O Sr.
que nio a integro, mas essa legislatma tem esse dever. E o Gover- Fernando Henrique Cardoso nada tem com esse assunto, que ~ do
no, que de alguma fmma. 111 de nos estar ouvindo, não vai fazer GovernO passado e. no Senado, foi condu~ pelo eminente Uder
essa travessura de assinar esse CODlrato sem que os seus Ministros Pedro Simal. ruja seriedade ningu6m pode duvidar. é inoontoste.
sejam oovidos no foro competente e tempestivamentc.. Nio 6 o Se- Evidentemente. esse asmnto foi conduzido pelo Senador Pedro Sinado que está sob dúvida. 6 o Exerutivo. se assim proceder.
mon.. O Presidente em o Sr. Itamar Fnmco. Nenhum desses miniSO SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço o aparte de V. tros estava em função. nem o de Assuntos Estratégicos, nem o da
Ex•, que se referiu muito bem à questão da ~ncia. A urgência, Aeronáutica. Cooscqüentcmente. tudo foi feito no governo passanesse caso. dispensou a avaliação. a análise da Comissão de As- · do. O Presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu. como hesunros .Ec:oudmicos. O assunto foi discutido apenas no Plenário, rança. o assunto SIVAM. É claro que S. Ex" o adotou. porque o
isto 6, a votaçio do empréstimo. a autorizaçio psra abertunl de acha coacto. mas nem por isso deve deixar de dar ps esclarecimentos indispens6.veis desejados pelo :senado Federal. Agora. o
~o. Se estiver em.do., J>Cirloem-me pela pouca experiência que
tmho. CODSidemi isso antes. mas a inf-.ção que se tem 6 que o p:o- Sr. Ministro da Aeronáutica e Sr. Ministro de Assuntos Estratégicesoo de UQf!ncia dispemal a disalssio do etl:l(1'Estimo. nio das rutms cos reafJIIIWD. o seu desejo de vir ao Senado Fedeml Devemos
questões dotrO,jdo demo daOxnissio deAssulllos llcooilmicos.
nos tnpsrar melhor. porque. como o Senador Jader Barllalbo disQuero aqui também dizer que, quando disse no começo do se • isso ~ verdadeiro e tanto serve para esta Casa como para a oumeu discutso que não em a pessoa mais indicada para trazer ao tra Casa do Congresso Nacional -, geralmente, não nos preparaPleu!rio e à N~o essas preocupaçõe>. foi exatamente porque mos e convocamos os Srs. Ministros para virem aqui. S. Ex"s aqui
tamb6m não sou a pessoa mais prepsrada psra fazer as perg11lltas comparecem bem assessorados; coDhecem bem o assunto e dão
aos Ministros. Tenho humildade psra reconhecer isso. Agora. o verdadeiros shows nos Parlamentares, saindo-se como het6is. Porque fica claro. neste Pleu!rio. é que bi Senadoces com compet6n- tanto. devemos nos preparar. Nio me julgo sequer bem prepsrado
cia. cem sabedoria, com coohecimemo pam argilir os Ministros e para esse assunto, mas, se for necessário. estou disposto a atender
para dar à Naçlo uma resposta que ela espem., ou seja, se tudo foi o Senador Eduardo Suplicy, no sentido de fazermos uma convocafeito dentro da legitimidade ou não. Eu. de minha parte. se puder çio amanhA. no fmal da tarde ou a qualquer hora que for possiveL
fazer alguma P<QlUllta. vou fazer. mas sem aquela obrigação que Estcu disposto a participar de uma sessio extraordinária com os
está impondo-me o Senador Gilberto Minnda.
memllroo efetivos da Comissão. Isso nio impede que tamb6m o
Tenho obrigação. sim. de me esforçar, de estudar. mas há Senador Esperidii!o Amin esteja presente e faça argüiçõeo. porque
Senadores que ectio muito melhor preparados do que eu. Sei que o Senador Jader Baibalho nlo ~ membro efetivo e. interessado
estio interessados DO assunto e cert.ameD.tc fario as indagações, as pelo problema., lá êsteve e lá freqüenta todas as vezes que ~ indisargüições que i:nt.e:ressam a essa questão.
pensável. Portant~ estou disposto a ficar aqui ammhi à noite para
O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. Ex" me pcmllte um isso. mas s6 com os membros efetivos e aqueles que se interessarem pelo assunto. Se tivermos mais de dez que se comprometam a
aparte?
vir estarei presente e farei a convocação dos Ministros. Se não
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo o apsrte ao Sena- houver interesse. penso, como o Senador Esperidião Amin, que
dor Antonio Carlos Magalbies.
este assunto nio seja assinado sem os esclam::imeutos que esta
O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Raramente posso ficar Casa desejl dos Ministros da área. Entendo que todos os esclarecinumaposiçlo.---- ---- --mentos de que precisaiDlos deverá ser dado pelo Governo. pois
0 SR. PRESIDENTE (Antonio CarloS V aladai<s) -Gosta- Governo que age com correção nio deve ter medo do Senado nem
ria de lembrar ao nobre orador que o seu tempO está esgotado. mas deningu6m.
O Sr. Esperidião Amln • Nobre Senador Sebastião Rocha.
vamos ouvir o Senador, p::>is V. Ex"permiliu o aparte ao Senador
gostaria de dizer duas palavras a esle mpei10. Em primeiro lugar.
Antonio Carlos Magalhiles.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Se for passivei. pelo inw- congratular-me com o Senador Antonio Carlos Magalhães e dizer
resse do assunto. cooceder-me os 20min. da Liderança do PDT."' que mesmo não fazendo: parte do quorum, est.aiei aqui amanhã à
noite se a reunião for m.aiCada e se isso for considerado relevante.
lhe agradeço, Sr. Presidente.
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Segundo, quero lhe dizer que neste interim o -meU pcCadilbo eu asO Sr. Bernardo Cabral - Senador Sebastião Rocha, ainda
sumi, mas quero lembrar a V. Ex• que o Presidente Fernando Hen- há pouco, ouvi o termo teiilOl'SO. O que significa? O remorso 6 o
rique Cardoso era Senador da República na mesma época. no dia fillio bastardo da consciência com o crime. Ora, o Senador Esperi21 de dezembro -do ano passado e o Senador Marro Maciel tam- dilo A~ argtii que teve remorso em ter se ausentado daqui, o
b&n.. Quero lembrar-lhe que nio ~ uma coisa tio remota asSim.
que significa a consciência, e o crime é oão ter votado. "Mas, já foi
O Sr. Antonio Carlos Magalhics ·V. Ex• está se esque- devidamente perdoado, porque o Senador Antonio Carlos Magacendo das eleições.
-_
~- Thies disse que, se aqui estivesse, estaria em compaohia dele, porO Sr. Esperidlão Amin ·Em 21 de dezembro ele era sena- tanto, S. Ex' nllo precisa ter llllÚs preocupaçio. Quando pedi o
dor.
aparte a V. Ex• foi po.ra defendê-lo. Curioso, como passou tanto
O SR. SEBASTIÃO ROCHA· Senador Esperictião Amin, tempo, v. ex· acabou sendo apedrejado naquilo quo nllo gostaria.
eu gostaria de cooceder o aparte ao Senador Bernardo Cabral.
Entendo que V. Ex• foi utilizado na sua boa-fé. O meu aparte era
O Sr. Antonio Carlos Mqalbães- Estava aqui a scnadon. -exatamente nc:sse sentido. Primeiro, pela fonna singela e, diria ~.
suplente.
revestida de p.~reza com que V. Ex• _ocupou a tribuoa para dizer
O Sr. Eduardo Supllcy ·Em dez<mlro. o Senador Fernan- que não tinha experiência e que talvez oio fos~ o melhor infpr.
do Henrique fez um discurso aqui.
mado pma tratar de um assunto não só da magnitude, mas & resO Sr. Esperldlão Amin • Ele se despediu do Senado nllo ponsabilidade que envolve este assunto chamado SIVAM. Regisno dia. 21, mas no dia 14, naturalmente para me homenagear, por- trou V. Ex' c alguém. jã com a sabedoria e a maturidade do Plenáque o~patronó dO dia 14 de dezembro é o Santo Esperidião. Isso rio, demonstnlva a V. Ex• que o seu discurso já oio estava tio bem
está lá na cronologiL
ãpclrecbado quanto os documento::; que levava à_ mio. ls!iO revela
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Senador Esperidião sua boa-f6, Senador Sebastião Rodla, que precisa ser registiada.
Amin••.
V. Ex•, que é médico de pror:tssão, portan1o um homem dotado da
O Sr. Eoperldlão Amin - Quato= de de=bro é dia de possibi.lÍdadc de ouvir o ser humano e o seu sofrimento, talvez_:_~
Silo Esperldião, Bispo da Dha de Crda.
nha acolhido aquilo que nos Parlamentos muitos tem o cuidado
O Sr: Pedro Slmoo - S. Ex• me disse que foi em homena- quando lhes vêm a mio. O que desejavQ, V~ E;t-? Contnõuir. Tmgem ao SaniO Esperidiio.
zer ao Plenário. talvez sem se aperceber, que o forum competente
O Sr. Esperidlão Amin - Foi uma homenagem ao Santo seri~ cm vetdade. a Oxnissin de Relações Exterioxes c Defesa
Esperidiio. que está num estágio mais elevado do que nós ootros. Nacional, pxque eu provocm;a - o n:querimento ~ de minha autoSó qUeria dizer que, neste íDlerim. chega às miDhas mãos-uma pu- ria, por isso faço-lhe o aparte - e, depois, acoplado pelas achegas
blicação chamada ''Informação cm linha direta", que gostaria de que trouxe oSenadc:rJader Barbaibo. V. Ex•tcve o intuito de conlevar ao conhecimento da Casa. Depois vou oferecê-la i M~ Há tribuir. S6 que lhe emp1rraram ila.s mãos - esse é o termo - coisas
· Uma outra infonnaçi.o, que nio é miuba, mas diz:: "Amanhi. dia que ficam de difícil sustentaçio tanto para V. Ex• quanto pam mim
12, às !Oh, o MiDistro da Aeronáutica. Mauro Gandra. e o Secretá- próprio, se estivesse no seu lugar, porque àquela altum. Dia era Serio de Assuntos Estiau;gicos, Ronaldo Serdenberg. expõem o pro- nador e, portanto, não dispunha de elementos que aqui fa-am exijeto SIVAM (lOI1l os membros da Comlssllo de Defesa Nacional".
bidos. A boa-fé de V. Ex•devc ser registrada, assim como a atenO Sr. Pedro Simon- Da Câmara?
ção que lhe cbamoo o Senador Antonio Carlos Magalhiles, que o
O Sr•Esperldlão Amin- Não está dito. Mas voltando 8o ideal seria que V. Ex.• tivesse levado pua lá. e, depois. com a colatexto, que deixo entn::guc à publicação, diz o seguinte:
boração e solidariedade de seus Colegas. trazer para cá. O que se
precisa dizer e que não está sendo dito, e que V. Ex• diz, no seu
'FHC aauma. as malas. (•.•) Da mesma forma, fo- pape~ do objetivo, 6 que realmente o,SIVAM será a protoção de
ram superadas as suspeitas de irregularidades na licita~ espaço aéreo: e territorial amazônico. E o que queremos lá: o conção do Sivam" - vejam que não ~ uma auiOrização do trole ambiental, a fL~Uzaçio de fronteiras. informações climáti-cas da região amazônica., attavés de imagens obtidas por seus inúSenado - "e o contrato com a Raythcon seri. asSinado".
meros equipamentos. Mas V. Ex• há de convir, assim como a Casa
O Sr. Eduardo SupUcy - Trata-se da visit.li do Presidente inteinl e a Naçio. que nem o Senador Anl.&úo Carlos ~galbies,
nem eu, nos prestaríamos pam as manobras pn::telatórias que puaos Estados Unidos?
O Sr. E!iperldlão Amln - A propósito, o titulo 6 "FHC ar- dessem. de qualquer maneira, toldar ou uansferir ou adiar essa
reunW>. Por isso, logo no ccrmeço da sessão, combinivamos fazer
ruma as malas". Entlo~ várias providencias serão IOnladas.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães. Se a verdade da licita- uma reunião amanhã, já que um requerimento aqui votado e aprovado fez com que nio houvesse sequer trabalhos administrativos
ção for igual à da sessllode amanbl!, V. Ex'0 SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo o aparte ao Sena- no Senado na quinta-feira. E o Senador Antônio Carlos Magalhies
já me bavia dito isso, porque s. ex• viaja parn. o Estados Unidos c
dor Bernaroo eat.aL
O Sr. Esperldlão Amin - Senador, a Comissllo de Defesa gostaria de saber se não haveria tempo, na sctoana seguinte. de fazennos isso. Portanto, a sugestão do Senador Eduaido Suplicy,
Nacional é da C!mara.
mais a do Senador Esperidi.ão Amin. a de V .Ex• e a nossa. ~ que se
O Sr. Pedro Simon- É da Câmara.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Coocedo o aparte ao Sena- faça essa reunião amanhi. Não se esqueça de que V. Ex• tem a minha solidariedade.
dor Bemardo Cat.al.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Obrigado, Senador BerO Sr. GUberto Miranda - Posso dar um escl.amcimento ao
nardo Cabral. Apell&$ um feparo:- esse documento não me foi "emSenador Esperidillo Amin?
- -'
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - O Senador Bernardo Ca- puuado" por_ninguéin. Ele foi feito no meU gabinete, por intermédio da minha assessoria. Se estiver incompleto, posso até concorbral já está esperando há alguns mino tos.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Caríos Vaiada..s) • ü no- àar... O Sr.. Bernardo Cabral -Retiro o tenno "empumdo", que
bre Senador Bernardo Cabral tem a palavra.
foi no sentido...
V. Ex•. Senador Gilberto Miranda, falará mais tarde.
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O SR. SEBASilÃO ROCHA - Nio foi manobm de nin..
O Sr. Bemardo Cabral· V. Ex.• entende o que eu quis dizer. O "empum.do" aiseriàno sentido de que V. Ex.•fosse o portavoz do documento. Nio hlllado pejonlivo Disso.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - llnlendo, Senador, mas
não é isso, o assunto iJ;lteressoú-mc.
·
O Sr. Bern.rdo Cabral- Penso que V. llx" fariA at6 melhor do que sua assessoria.
O SR- SEBASTIÃO ROCHA - Eu, juntamoDte oom a assessoria, ottivemos as infonnações que estilo contidas no documento, talvez não todu as infoanações nocess.úiu pam que u
Comissões possam debater oom (XOfundidade o assunto; mas 6 inteimn>enle minha a tespomabilidade pelo documento. A n:spoo.ubilidadc pelo disc>lno 6 minh..
Ningu6m me fez qualquer pedido. nenhum outro Senador
dcata Çosa, nenhum joma!ista. quem quer que ,.,,;. neste Pais pediu a mim quC eu Viesse aq.Ii hoje fazer este discurso cu que eu fizosse um documento a respeito do SIYAM. Deoculpem-m< IAII1b6m a OXJll"sslo, mu foi uma decido individual, pessoal. depois
que vi que o Senado pu:ecia amord.açAdo diante dessa questio do
SIVAM. Era essa a infe1']ll'CtaÇio que eu estava tendo, e agora descobri que u.io ~ bem assim. Os Senadores estio de fato interessadoo em ir a fundo. em pesquisar, em disrutir. O Senado nio está
gutm.

amoroaçado.
Parecia-me que a C4mara dos OeiXJiados estava na dianteira. Nio que nós devaiDOII disputar oom a Cimara doo Deputados
para ver quem ~ mais competente ou quem é JilCilO$ competenle,
quem é mais eficaz ou quem é menos eficaz, mas entendo que o
Senado, pela l'OJll"sentalividade que possui hoje, pelos homens,
pelas Liderançu que possui aqui deolro nio poderia ftcar quieto,
calado e dar o assunto por enceaado sem ter ouvido. conforme requerimento dcata Cosa, aa autoridades.
E eu trouxe o assunto ao P1enhio, já expliquei isso, mas me
parece que não ficou bem entendido, é porque cu tenho dóvidas se
as resoluções aprovadas no dia 21 de dezembro t!m validade. Eu
tenho dúvidas.
Porfanto, nio me parece que o as.mnto seja apenas da Comissão de Relações Exteriores c Defesa NaciooaL oem estritamente da Comissi.o de Assuntos Boonlimicos. pamce-me que o assunto
diz respeito tamb6m à Comissão de Consliluição,Iustiça e Cidadania, por haver cootradiçio com reso~s aprovadas aqui. segun,do infonnações de porte da assessttia do Senado. Há contmdiçio
oom a Resolução n• 96189. Se for preciao. leio o seu art. 11. para
que nio paire nenhuma dúvida acerca dos motivos pelos quais
trwxe o assunto pam. o Plenário. Nio foi pua pôr em dóvida o
compromisso, a responsabilidade da Comissão de Relações l!xteriores e Defesa Nacional. Não foi isso.
Diz claramente o art. 11:
Art. 11 - É vedado à União e ils suas autaiqUias
assumir compromissos di:retamente com fomecedotes - e
a Raythoon é uma fomececlon. de acordo com o projeto
- ptcstadoies de serviço ou empreiteiros. de ~ mediante emissão ou aval de promissórias - segundo as infonoações que tenho, o Govemo brasileiro assinaria as
promissórias - aceite ou doplicatas ou outras opemções

similares.
Essa é. plis. a minha ch1vida. Por isso, trouxo-a ao Pl.enirio
desta Casa pam saber se o assunlO, de fato, diz respeito apenas à
Comissão de Relações Exteriores, se devemos ouvir apenas as autoridades. do Exea~tivo ou se diz respeito também a nós. do Legislativo. Desejo saber se a Resolução n• 9&'89 foi desa!mprida. Se o
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foi, - m o que as resoluções ~esulta.ntcs das menaagens, sobretudo a 95/94 e a 97194. sio inválidas, porque autorizam a Uoiio a
COillrltir empr6stimos junto à Raytbeon. .
. ., ,
_ .• . .
Está aqui a :Mensagem n° 354, do Presidente tramar FiallCO..
pela qual o Presidente da República solicita autorizaçio pam que o
Brasil pooaa cooiiair opemçio de mdito ex temo juDto à Raythooo
Conipaliy, DO valor de at6 duzentos e t:riiila e nove milhões e duzenloa mil dólares norte-americanos dcatinados ao fmanciamento
do Projeto do Sistema de Vigil!ncia da Amaz&rla - SIVAM. Dessa mensagem. orisinou a ~esoluçio a Resolução 95 ou 97/94, dopois~i"essedado.

Por isso trouXe esse assun10 ao Plenário. Nio foi miDba in~
tenção colocar em dúvida oa membroa ou a Presid&lcia da Comissão de Relações extcriorea o Defoaa NacionaL
. -· ·. ·
O Sr.PedroSlmon- Pemúte-meV.&.-umaputc?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo o aparte a V.
ex•, nobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carloa Valadatea) -Senador Sebütiio Rocha, V. Ex" dispõe de dois minuloS para encemr

seu prommciameniO.
O Sr. Pedro Simon • Peço o aparte apenas para dizer, com
toda a s.iiu:eridadc. que :aio tenho acompmhado esso debate. Tata..., de uma votação oconida no dia 21 de dezembro. Paroc&-me
que está esclarecido que ..,., 6 o tipo de procedimento que nio podemos mais fazer no SCDI.dq Federal: sio essas votações absurdas
de última hora. Por isso propooho uma pauta com um ml!s de antecedencia para sabennos o que vai ser votado. Diz o Senador Antônio Carlos Magalhães que o Presidenle da República era o
Itamar Franco e o Lldor do Governo o Senador Pedro Simon. e
verdade. Com Ioda sinceridade. nllo tenho lembrança desse debate
e dcasa votação. Agora, seja o Presidente da RepúbliCa o Senhor
Itamar flllllCO, seja o Lider do Govemo o Senador Pedro Simon,
temos obrigação de esclatoccr de quem 6 a reaponsabilidade. Nio
altera em absolutamente nada se o Sr. Pedro Simon e o ~sideDI.e
It.aJDar Franco não agiram como deveriam. Aconteça o que acootccer. temos a obrigaçio de buscar amspoosabilidade de quem quer
que sejL Isso parece-me absolutamente claro c evidente. A mim
me parece. pelo que sinto. ·que eSsa é uma daquelas matérias que
se vcu. no flnal do semestre. sob aquele ugumento de que é urgente urgentíssima. que se trata das Fcxças Armadas e que deve
ser votada. E assim deve ter sido votada. Repito: é mais um exemplo do que nio se deve fazer daqui para diante; todavia, o esclarecimento deve ser feito. E deve ser feito Di<> importando se é Itamar
FilUICO ou se 6 Fernando Henrique Cardoso o Presidente da República; nio importa se 6 o Lider alua! ou "' em o Uder do govemo
da época. A respomabilidadc deve ...r buscada, doa a quem doer.
Busquem os esclaiecimentos. Se é pua faúi-lo. s6 digo o seguinte:
não vejo por que fuer a reunião amanbi à. noite; podedamos fazêla amanhã pela manbi.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Eu queria corroborar oom
uma J'l'OPOSia do Senador Suplicy, feita no inicio da sua explana·
. ção, no ...ntido de a Comissio de Relações l!xterion:s e Defesa
Nacioo.al e a Comissão de Assuntos Ecooômicos se reunirem conjuntamente.
E queria. aqui. já qrie os seus Presidentes estio presentes.
que fosse. se possiveL ob...rvada essa sugestio do Senador Suplicy, até pam pennitir uma maior psrticipaçio dos Senadotos, porque ai reuniriamos. certamente, um grande número de Pariamenta·
res, com conhecimento de causa e em condições de tirar essas dávidas. E. se for o caso de se dar o aval para tudo o que foi feito.
daremos o aval e esqueçamos o assunto. Mas, por enquanto. parece-me que esse assunto merece uma avaliação mais tesponsá.vel
do• órgãos desta Ca5a e de lodos nós Senadore5.

Senhor
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Ao encerrar. Sr. Presidente, falou-se tãnr.o eol segunmça nacional que cu queria. apenas ler aqui tamb6n: o qce ioi publicado
na revista IstoE, no dia 1° de março de 1995. Trata-se de uma doclaraçio.de um responsável da Ag&tcia de Combate ao Nm:otráfico dos Estados Unidos, que não quis se identificar:
O esquema de moniton.mento na A.maz.&üa 6 de
fundamental import!ncia para oossa Agfncia. Quandc
uma empresa americana se toma responsável pelo fCJI'Ille..
cimento de tecnologia como esta, pode estar certo de
que o Serviço de Informações doo Estados Unidos (CIA)
vai rece~ dados sobte aquilo que o sistema está moni-

t<mmdo. E como se estivéssemos observando privilegia- damente as ações na ãn:L
· B eSst:..a p~~eocnp•çlo fmal que assinalo a respeito deste as.
sunto, da fotma como foi. tmtado no &m.bito do Govemo Fedeml e
do SeDado da República.
.Quero.~. mais uma vez, que nio me coube fazer qualquer acusáção. levantar suspeita. sobre ningu6m. mas, siiD.- tmzer
este assunto a debate. Sinto-me satisfeito pelos resultados obtidos,
pelo debate gerado e pelas decisões tomadas.
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Se gerou pam alguém alguma expectativa de que serei· o
maior argíiidor dos ministros que virio aqui. quero dizer que Dio
tenho essa responsabilidade. Há oottos Senadores melhor preparados do que eu para fazer as indagações e dar o aval. Apenas assinare~ can base nas discussões. ou o aval ou a nx:usa dos atas que
devem ser ainda praticados daqui para frente.
Mu~o obrigado.

ATA DA 34" SESSÃO, REALIZADA EM 5 DE ABRH. DE
1995

(PublicOda no DCN, Seção 1L de 6-4-95)

RETIFICAÇÃ.O
Na página 4675, ·2· colUDJl, no despacho referente ao Projeto de Lei do Senado D0 105. de 1995,
Oodese lê:
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Leia...,~~~
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - Doeisi<> Tmnillativa)

