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Ata da 40a Sessão, em 17 de abril de 1995
1aSessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney e Jefferson Peres
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES
'~ DE MINISTROS DE ESTADO
OS SRS. SENADORES:
~in. de 11 do ~te. do Ministro de Minas. e Energia,
Arlindo Porto - -Berna.rd.o Cabraf- Carlos PatrocíniO - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge- Edisoil LobãO- Élci<f ÁlVares ' refereti~ ao" Requa-imemo de Informação n° 224. de- 1995, dO Se·
. - Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo- Francelioo Pe:feim - Frei- nador ~ro Jucá.
~ 228. de 6 do corrente. do Ministro da Fazenda. referente
tas Neto - Geraldo Melo - Gerson Cãmat.a - Gilvam. Borges Hugo' ·Napoleão - Humberto Lucena- Jris Rezende - Jefferson ao Reque'rlmento de Informação no 175, de 1995, do Senador
Peres- João Rocha- Joel de Hollanda -José Agripino :..rosé AI· Eduardo Suplicy.
~'229. de 06 do corrente, do Ministro da Fazenda encami·
ves - José Roberto Anudl! - José Eduardo Outra - José Ignácio
Ferreira- José Samey- Júnia Marisc --Laurõ Campos- Leoms.r nhandó informações sobre os qUesitos constantes do_ Requerimen·
Quintãnilha ..:.. Lucidio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho to n° 188,'de 19'95. de autoria do Senador Eduardo Suplicy.
- Luii: Alberto de Oliveira - Mauro Miranda - Nab:n' Júnior- OsAs informações foram encaminhadas, em cópia,

mar Dias- Ramez Tebet- Roberto ReqUião- Sebastião Rocha-

aos requerentes.

V ahnir Campolo- Vilson Kleinubing- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Jeffenon Peres) - A Hsta

<l#' presença acusa o co~imento de 42 Srs. Senad~s. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossOs trabalhos.
O Sr. i c-Secretário em exercicio. Senador Valmir Campelo
procederá à leitura do Expediente.
É lido p seguinte·

EXPEDIENTE
MENSAGENS

.. Os Requerimentos vão ao· Arquivo.
OFÍCIOS

DENDNISTROSDEESTADO
N° 31. de 3 do corrente. do Ministro da O.Iltura. referente
ao Requerimento de lrúormação n° 316, de 1995, do Senador Gilberto Miranda•
.- ~ 157, de 10 do corrente, do Ministro do Planejame_ntç> e
Orçame,nto, referente ao Requerimento de lrúonnação no 307;-de
1995. do Senador Gilberto Miranda.
·

As infOnriações foram encaminhadas, em cópia,
aos requerentes.
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
N° 122. de 1995 (n• 378/95, na origem). de 30 de morço úlPARECERES
timo. no:feren!l!' ao Projeto de Lei de Conversão n° 5, de 1995, que
estabelece normas de controle e fiscalização sobre produtos e insll·
mos químicos que possam sei- destiilãdos &. elaboraçio da cocaína
PARECER N° 199, DE 1995
em suas diversas formas e de outraS:_subs~ân~as entorpecentes ou
que determinem dependê!fia física 00 psíquica.. e- aJ.tera-dísj)oSiti~·
D'- Comissão de Serviços de Infra-Estruturn,
vos da Lei no 7.102. de ~O de junho de 1983, que dispõe Sobre se·
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 14, de 1995 (n°
gurança para estabelecimentos fmarici!ii"Os, estabelece normas para
3..844-C/93, na Casa de origem), que •dispõe sobre
cqnstituição e funcionamento de empresas particulares que expioobrigatoriedade do uso de equipamento de radioco.
de vigilanc1a
• · e de tranSJX>rte de valores. e dá outras
municação em locomotivas".
rem servtços
providências. sancionado e transformado na· Lei n° 9 ~! Q_7. de 30 de
Relator: Senador José Roberto Arruda
março de 1995; e
- 1 _ Relatório
N" 123. de 1995 (n• 407/95. na origem). de 10 do cimente.
referente ao Projeto de Lei n° 1, de 1995-CN. que autoriza o POOer
Vem a exame desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara
Executivo a abrir ao Orçamento F!scal da União, enffavor do Mi~ n° 14. de 1995 (n° 3.844-C. na Casa de origem). que "dispõe sobre
nistério Público da Uniã-6, crédito suplementar no valor de a obngatoricàade do uso de equipamento de radiocomunicação em
R$75.C00.000.00~ para os fins que Cspecifica. sancionado e trans·
locomotivas".
formado na Lei n° 9.024, de 1O de abril de 1995.
Com esta iniciativa, o ilustre Deputado Fernando Carrion
N° 124, de 1995 (n° 402/95. n~ _origem), de 6 dtJ corrente. pretende tomar obrigatório o uso de equipamento de radiocomuni~
solicitando a retira_ó;l do Projeto de ~i da Çânlarn n° t:i, de 1993 -- cação em todas as locomotivas em operação no Sistema Ferroviá·
(n° 6.579/85. na Çasa d~ origem), qu-e altera disPositivOs da Lei n° rio Nacional. estabelecendo o prazo de 90 dias para a regulamenta·
5.809, de 10 de outubro de 1972. que 'diSpõe sobre ·a-retribuição e ção da matéria pelo Poder Executivo.
União no exterior.
Alega o autor em sua justifiCação que apesar do contiole
direitos do pessoal civil e militar em seiviço
central de tráfego nas estradas de ferro ser bastante rigoroso, poe dá outras providências.
dem oc·orrer falhas que resu Item em acidentes graves.
A matéria será incluída em Ordem do Dia. opor·
tunamente.
Ilustra sua argumentação o proponente c-Om o caso recente
de um acidente oconido próximo à cidade de Vacaria. no Rio
AVISOS
Sul, resultando em perda de vidas e grande prej.Jízo
Grande
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
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material, além da íntermpção da Operação JlaC1Uela linha por uma
semana.

O acidente foi previsto pelas estações de C:onrrole pouco antes de oconer. mas não foi possível evitá-lo devido à..falta de comunicação direta com os maquinistas. Assim eDceria. o riobre Proponente sua justificação:
"Muitas cidades são atravessadas por ferrovias-

em área densamente povoadas. A probabilidade de ocorrer um acidente semelhante ao citado em algumas dessas
cidades é um forte argumento para a aprovaÇão deste
projetO de lei paza o qual peço apoio dos nobres colegas
Parlamentares."
O presente projeto esteve na Comissão de-VmçãO e Transportes. da Câmar.l dos Deputados. tendo sido relalado pelo Depu·
tado I !tiro Carneiro. Ali. foi aprovado, por unanimidade, seu parecer fayoráve}.
·Foi considerado ilibado, em termos dos requisitos de constírucionalidade, técnica- legislativa e juridicidade, pela Comissio de
Constituição e Justiça e de Redação. daquela mesma Casa, tendo
sido o parecer do relator. Deputado Mendes Ribeiro, aprovado por
unanimidade.
'

ll _Voto do Relator

É inadmissível que, com o alto grau de desenvolvimento
atingido pelo Brasil na área das telecommicações, ainda ocorram
acidentes causados por. falha tão e leme~ quanto a descrita pelo
nobre Depulado Fernando Carrioõ.
·
O a~sto de implantação de um sistema de coDDJnicações entre as locc:motivas e suas estações de conlrole é desprezível quando comparado aqs prejuízos que acidentes podem causar. No caso
exemplificado, a composição trans:portava combustível e o acidente ocorreu em um túnel longe de áreas habitadas. Imagine-se o que
poderia ocorrer se a tragédia ocorresse em área densamente povoada. próxima às grariâes cidades, normalmente cortadas pelas li-.
nhas da Rede Ferroviária Federal.
Esta falha não se justifica. Este projeto de lei é de fundamental imp::lrtância para a segurança da operação fenoviária, cizão por que voto pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara D0
14, de 1995, recomendando a meus nobres Pares qUi garantam sua
prosperidade.
Sala das Comissões. 11 de abril de 1995.:.... Presidente. José
Agripino, Relator, José R. Arn~da- Romeu Toma- Nabor Jr.
- Gerson Camata - José Alves - Freitas Neto - Ar6ndo Porto
- Lúdio Codho - Élclo Alvares - Nc:y Suassuna - Mauro Mf..
randa.
PARECER N" 200, DE 1995

Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 103191 de
auto.ria do Senador Maurício Corrêa, que "susta o
Decreto n° 177, de 17 de julho de 1991, que "Aprova
o Regulamento dos Serviços Limitados de Tclecomu·
nicaçõe:s" •
Relator: Senador Gerson Camata
I - Relatório
Vem a exame da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura o
Projeto de Decreto Legislativo n° 103. de 1991, que ''Susta o Decreto nu 1
de 17 de julho de 199 J. que "aprova o Regulamento
dos Serviços Limitados de Telecomunicações".

n,

Abril de 1995

Trata a matéria de sustar o Decreto n° 177, de 17 de julho
de 1991, que aprova o Regulamento dos Serviços LimitadOs de
Telecomunicações.
Examinado o ámbit9 c:ia Comissão de Co_nstituição, Iustiça
e Cidadanía, recebeu o ~elido projeto parecer de autoria do eminente Senador Mansueto de Lavor. que conclui pela aprovação do
Projeto de Decn:to Legislativo n• 103. de 199 I.
O autor do projeto. com fulcro no art. 49. V, da Constituição Federal. ataca o citado Decreto D0 177/91, particularmente no
que tange à criação de categoria nova de ''Serviço Limitado". no
âmbito das telecomunicações.
. DiZ a alínea c do art-69 da Lei n° 4.177, de 27 de agosto de
1962:
-,,Art. 69. Quanio aos ftns a (iue se des~m. as te, lecoiiDinicações assim se classificam: ·
c)_serviço limitado, executado por estações não
abertas à correspondência pública e destinado ao uso de
pessoas físicas oo jurldicas nacionais. Constituem serviços limitados entre oottos:
1) o de segurança. regularidade, orientação e adminiStriçio dos transportes em geral;
2) o de múltiplos destinos:
3) o serviço rural:
4) o serviço privado."

n - Exame das Questões Suscitadas
Realmente, nio coosta do elenco das modalidades em.Jmeradas a'hip6tese de serviço limitado dedicado. Ressalte-se, todavia,
que essa enumeração possui. a nosso ver, sentido eXemplificativo.
Com efeito, o legislador -teve o cuidado de ressalvar que as modalidades citadas não eram exaustivas, ou seja, não esgotavam todas
as possibilidades.
Data veula, a dinim.ica da matéria tratada é de indobitável
evidência, o que implica reconhecer a necessidade de o Pcxier PU~
blico, -dentro_ dos parâmetros legais, hannonizar os preceitos normativos à realidade existente e extremamente Cambiante.
Ademais, constata-se que a m<Xbiiidade de serviço limitado
está criada em lei e, além disso, não há vedação, no bqjo do aludido diploma legal, para que ato normativo disponha sobre essa matéria. Ao contr.úio, diz o texto legal que a enumeração não é hermética, consoante os tennos da transcrição de Unhas precedentes
consignada.
A iniciativa do Poder Executivo, destarte, procurou esrabelecer a individualização da modalidade já prevista cm lei. Não inova. portanto, o citado decreto, mas particularizA uma situação legalmente estabelecida. procedimento necessário ã implementação
jurídico-administrativa das normas existerites. Em refttço, o Decreto n° 177/91 arua!iza e cumpre a fmalidade da lei, como é, aliás,
pnlprio da sua função teleológica.
De outra parte, convém citar que a Lei n° 4.177/62, em seu
art. 'JO, § 2°, confere competência ao Poder Executivo para estabelecer ''normas t6cnicas e as condições de tráfego mútuo a serem
compulsoriamente observadas pelos executores dos serviços. segundo o que for especificado nos Regulamentos".
Ora. as questões ventiladas no Projeto de Decreto Legislativo versam, salvo melhor juízo. sobre a questão do lrá.fego de sinais, o que se harmoniza, in totum, com a delegação conferida no
bojo da Lei D0 4.177/62. Assim, não exorbita a Administração
quando busca conferir disciplina às questões fáticas incidentes nO
processo de gestão das comunicações brasileiras.
A rigor, oão pode a lei prover todos os casos de realidade e,
não raro, havendo obediência aos limites legais, é necessário que a
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Administração. usando de seu poder regulamentar, adapte as nor- imagens~ pr.u.icados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223
mas às novas circunstâncias fac ruais. Salvo melhor juíZO; foi uma da Constituição Fedetal, deve obedecer. nesta Casa do Legislativo,
às formalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF no 39.
nece.'>sária e limitada_adap~9_ão o que ocorreu no· caso em tela.
de 1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e
III- Voto do Relator
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem
Dianre do exposto. verifica-se que -o conteúdo do proJetO como pelo Ministério das Comunicações. e que devem instruir o
prende-se substancialmente. ao aspecto jurídico. não havendo ra- processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
7.ão para crer que o Decreto n° 177/91 exorbite a Administração
Tendo em vista que o exame da documentação que acompaquando busca conferir disciplina às questões fátiCãs iríddcntes no nha o PDL n° 63. de 1993. evidencia o cumprimento das formaliprocesso de gestão das comunicações brasileiras. oo -que-esteja dades estabelecidas na Resolução n° 39/92. ficando caracterizado
adicionado conteúdos à Lei n" 4.177/62.
que a empresa Rádio Wander de Andrade Ltda. atendeu a todos os
Diante do exposto. posicionamo-nos claramente conua o reqUisitos técnicos e legais para habilitar-se ao ato do Poder Le-gispreseluc projeto de Decreto Legislativo n° l03. de 1991. que susta lativo que outorga permis-são, opinani.os pela aprovação do ato. na
o DeCreto n-o,l77, ptoposto sob a alegaçio de que esi.e:~t7nha ví- forma do Projeto de Decreto Legislativo n' 274. de 1993. elaboracios constirucionais e matenais. Pelo exposto acima. evidencia-se do pela Câmara dos Deputados.
a inex..istênc ia de tais vícios.
Sala das Comissões. ll de abril de 1995. - Roberto ReSala das Cornissões,'ll de abril de 1995.- José Agripino, .quião, Presidente -'FranceHno Pereira- Relator- Emüla Fer·
Presiden~ _. Gerson Camata, Relator - Romeu Tuma - Mauro
nandes - Coutinho Jorge - Jader Barbalbo - José Fogaça Miránda- Ney Suassuna- Osmar Dias- José E. Outra- Na- José Blanco- José Roberto Arruda- Esperidião Amin - Carbor Jr. - Lúdio Coelho -José Alves- Elcio Alvares- José R. los Wilson --Arlindo Porto - Joel de Hollanda - Sérgio MaArruda- Freitas Nobre- Arlindo Porto.
cbado ._ Waldedc Ornelas- Gerson Camata- João França.

PARECERN'201,DE 1995

PARECERN'202,DE 1995

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de

Decreto Legislativo n° 63, de 1993 (n° 274, de 1993,
na Câmara dos Deputados), que "aprova o ato que
outorga permissão à entidade Rádio W ander de An·
drade Ltda.·para explorar canal de radiodifusão SO•
nora em freqüência modulada na cidade de Bambuí,
-Estado de..Minas: Gerais".

Da Cc1missão de Educação, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo 73, de 1994 )n° 398·B, de 1994.
na Câmara dos Deputados), que "aprova a ato que
renova ooncessio à entidade Rádio Soaedade da Dabia:
Ltda; para ""Piorar canal de radiodifusão sonora em
onda média na ádade de salvador, Estado da Babia ".

------Relator< Seuo<l9_r Wo!decl< Orndas

Relator: Senador F~ancelino Pereira

1. Relatório

1 :.. Relatório

Otega a esta Comissão, para parecer. o Projeto de Decreto
Legislativo n' 63. de 1993 (n' 274- de 1993. na Câmara dos Depu·
tados), que "aprova o ato que outorga permissão à entidade Rádid
W ander de Andrade Ltda. para explorar canal de radiodifusão sonora em freqUência modulada na cidade de Ba.mbuí. Estado de Minas Gerais".
Por meio da Mensagem Presidencial n° 482, de 1992. o então Presidente da República submete ao Congresso NaciOnal o ato
constante da Portaria D0 138, de 13 de março de 199-0, que outOrga
permissão para exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
lennos do art. 49. inciso XII. combinado com o§ 1° do art. 223 da
Constituição Federal.
- - ----- -~
É a segUinte a composição acionária do empreendimento
Rádio Wander de Andrade Ltda.:
·
Nome do Sócio Cotista
Cotas de Participação
. Ataliba Ronan Horta de Almeida
2500
. Ricardo de Andrade
2.500
Total de Cotas
5.000
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência
e Tecnologia, Comunícação e InformáiXca da Câmara dos DepuJados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Alvaro Pereira. e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa. o projeto foi.considerado j.uidico, constirucional e vazado
em boa técnica legislativa.
-- - · ·

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projetn de Decreto
Legislativo 73. de 1994 (n' 398·8, de 1994. na Câ!Illlnl dos o.pu.
tados), que "aprova o ato que renova concessão à entidade Rádio
Sociedade da Sabia Ltda; para explorat canal de radiodifusão sonora em onda média na cidade Salvador, Estado da Babia".
Por meio da Mensagem Presidencial n° 462, de 1993, o então Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato
constante do Decreto s/n° de 9 de julho de 1993, que renova concessão pua exploração_ de canal de radiodifusão sonora. nos termos do art. 49, inciso
combinado com o§ 1° do art. 223 da
Constiwiç!o Federal.
· - O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência
e Tecnologia. Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebida parecer favorável de seu relator, Deputado
José Mendonça Bezena, e aprovação u.o.â.aime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado
em boa técnica legislativa.

o

xn.

2- Voto do RelatOr

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam permissão ou autorização
para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos tennos do art. 223
da Constituição Federal. deve obedecer, nesta Casa do LegislatiVo,
_às fonnalidades e critérios estabelecidos pela Resolução SF D0 39,
2 - Voto do Rdator
de 1992. Essa norma interna elenca uma série de informações e
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacio-- exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem
nal. dos atos que outorgam e renovam permissão Oli autorização como pelo Ministério das Comunicações e que devem instituir o
para que se executem serviços-de radiodifusão sonora e de sons e processo submetido à análise desta Comissão de Educação.

4

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Tendo em vista que o exa.mo da documentação que acomoonba o PDL n° 73, de 1994. evidencia o cumprimento das fortn.iJ.i.
dades estabelecidas na Resolução D0 39/92. ficando caracterizado
que a empresa Rádio Sociedade da Sabia Ltda; atendeu a todos os
requisitos técnicos e legais para habilitar-se ao Ato do Poder Legislativo que renova concessão opinamos pela aprovação do ato,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo n• 398-B. de 1994.
elaborado pela Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões 11 de abril de 1995. - Roberto Requião, Presidente - Waldcck Omelas. Relator- EmfHa Fcrnan•

des - Coutinho Jorge- Jader Barbalho - José Fogaça- José
Bianco - José Roberto Arruda - llsperldião Amlo - Carlos
· Wilson - ArHodo Porto - Joel de HoUaoda - Sérgio Machade
-José Eduardo Outra, abstençloPARECER N-203, Dll1995

Da Comissão de Educação, sObre o Substituti·
.'ilo· da Câmara dos Deputados a 0 6553.-C, de 1985,
oferecido ao Projeto de Lei do Senado D 0 228, de
1981, que "autoriza o Ministério da Educação a dfs.
cipUaar a obrigatoriedade de reprodução, pelas edi·
toras de todo o país,. em regime de propordooaHda·
dey de obras em caracteres Braille e a permitir a reprodução, sem floaHdade lucrativa, de obras já divulgadas, para uso aclusivo de cegos 11 , e sobre o
Projeto de Lei da Câmara o 0 43, de 1993 (o0 3076, de
1989, na Câmara dos Deputados), que 11 autoriza o
Poder Executivo a providenciar a publicação, pdo
método Braille, da Constituição Federal, dos códigos
e leis orgânicas da área social vigentes oo Pais", que
tramitam em conjunto.

Relator: Senador Waldeck Oroelas
Retomam ao exame desta Comissão. o Projeto de Lei do
Senado n° 228. de 1981. apresentado 1 época pelo Senador Gastão
Mülher que. enviado à Câmara dos Deputados, rclomou ao Sena·.
do por ocasião da promulgação da Constituição de 1988, leve ratificada a sua aprovaçi.o por esta Comissão e foi novamente enviado
à Câmara onde foi aprovado no termo do substib.ltivo cjue a Comissão de Educação ora parecia em conj.lnto com o Projeto de Lei
da Câmara n• 43. de 1993, de autoria do Deputado Leopoldo Souza. A tramitação conjunta teve a sua aprovação encaminhada por
intermédio do RequerimentO-n° 455, de 1993, que a solicitou por
versarem ambos sobre a mesma matéria, conforme prevê O art.
258 do Regimento Interno do Senado.
A matéria em comum aos dois projetos refere-se ao estabe·
lecimento de normas que regulam a reprodução de obras em caracteres Braille.
Como as matérias estão em tramitaçãO cori)itita~ ·faremos
uma análise dos dois projetas para depois concluímos o nosso pa-

recer.
I - Parecer sobre o Substitutivo da Câmara dos Deputados
oferecido ao Projeto -de Lei do Senado'n° 228. de 1981 (n° 6553c/85 naquela Casa).
O PLS n•228. de 1981, aprovado no Senado Fedem! foi remetido à Câmara dos Depulados de onde retomou por ocasião da
promulgação da Constituição de 1988. Tendo sido novamente
aprovado pelo Senadó Federal, foi enviado à Câmara, que por sua
vez o aprovou nos termos do substitutivo apresentado pelo Rela.
tor, Deputado Nelson Seixas, e que neste momento apreciamos.
O parecer do ilustre relator indica que a matéria foi analisada em relação ao mérito, à constitucionalidade e à viabilidade téc-

nico-financeira.
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Quanto ao mérito, o projeto demonstrou seu inegável alcan·
ce social. poi!: é oportuno e garante o direito de acesso à informação assegurado pela Constituição. Concordamos também com os
reparos relativos a sua constirucionalidade, feitos pelos ilustre relator Depurado Nelson Seixas, niestrio depois de aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos
Deputados. Em resumo. o projeto recebeu ajlstes., consignados no
substib.ltivo oferecido. nos seguintes aspectos:
a) relativamente ao disposto no art. 5° (caput) e incisos XIV
e X:XVU, da Constituição Federal;
b) concenentes à dubiedade dos conceitos de "obrigatoriedade" e de "pr-oporcionalidade", estabelecidos no arL 1°, que proporcionariam ampla margem de dúvidas quanto ao seu destino: se
a autores ou às editoras, ou se a ambos;
c) relativos A improvável inviabilidade técnica e fmanceira.
carreada pela complexa estrutura que as editoras teriam de criar
para à.daptar-se às exigências da nova lei.
Cumpre esclarecer, ainda, que na Câmara dos Deputados o
relator do projeto ouviu a entidade maior dos portadores de deficiência visual- União Brasileira de Cegos (UBC), por intennédio
de sua coordenadora geral, ã época a professora Dorina Gouveia
Nowill - tendo acolhido, no seu parecer, as ponderações apresentadas, que fez-constar no substitutivo.
Não há dúvida, face ao disposto no art. 5°, inciso XIV. e ao
estabelecido no inciso XX:Vll do mesmo artigo. que o Estado deverá assumir o ônus e ao mesmo tempo, disciplinar a matéria, devendo, para tanto, incluir recursos no orçamento da União para
atender à produção de material para a leitura de pessoas cegas.
. O substitutivo foi reexaminado pela Comissão de Constituição CJustiça e Redação da Câmara dos Deputados, que teve o cuidado de resguardar a constitucionalidade da matéria· relativamente
à competência da União para estabelecer, no âmbito da legislação
concorrente apenas normas gerais.
Por seu turno a redação final ajustou a modificação da
ementa e do art. 3° do projeto necessária à atualização do emprego
do termo ''Ministério da Educação e da Cultura". considerando reforma administrativa então em vigor.
Por fliD.., damos conhecimento aos membros desta Comissão
do Oficio PSIGSE/076/93, do Senbor Primeiro-Secretário da Câmam dos Depltados, dirigido ao Senhor Senador Júlio Campos. à
época Primeiro-Secretário do Senado Federal. const.anle do processado (folha no 29), no qual foi dada ciência de "inexatidão material nos autógrafos referentes ao substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei n• 6553- c/85 (n• 228. de 1981 - SF)",
sanado pela substituição da folha D0 1, rubricada pelo signatário do
oficio procedente da Câmara dos DeputadOs, que se constitUiu na
errata de folha n° 31.
Por oportuno, considetando a participação conjunta tanto
do Ministério da Educação e do Desporto quanto do Ministério da
Cultura no que concerne à implementação dos objetivos do projeto
em tela., cabe uma emenda de redaçã.o que será oferecida ao fmal
deste parecer incluindo a expressão ''Ministério da Cultura" na
ementa e no art. 2° do substitutivo.
II- Análise do Projeto de Lei da Câmara n• 43, de 1993 (n•
3.076, de 1989, na Câmara dos Depulados).
Este segundo projeto, de autoria do Deputado Leopuldo
Souza., tem por objetivo autorizar o Instituto Nacional do LivroINL a editar a Constituição Federal e os c6digos vigentes no País,
pelo método Braille, permitindo que os deficientes Visuais possam
ter acesso a textos de fundamental importância ã vida nacional.
O art. da proposição estabelece que "a execução da medida prevista nesta lei dependerá de recursos disponíveis para esse
efeito, consignados no orçamento do INL". Cabe ressaltar que o

zo
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então INL foi extini.ápelas sucessivas reformas administrativas. ficando no entanto a queslão do Livro ainda a cargo do Ministério da
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EMENDAN" I

Cultura.
Manda suprimir dO inciso V do arL 2° do projeto a expresNa justificação. o autor assinala que há no País pelo menos são "exclusivo".
duas entidades que publicam livros em Braille: o Instituto BenjaÉ pertinente e oportuna a presente emenda. na medida em
min Cõnstant. no Rio de Janeiro. e a Fundação para o Livro do que retira do texto legal a êxpressão "exclusivo" que,. com efeito,
Cego. em São Paulo. Tais entidades dispõem de recursos limitados --confere um caráter restritivO à questão da aquisição dos direitos
e insufideD.tes para editar obras como as propostas pelo projeto autorais, ficando resguanfadas. com esse artificio. oUfraS possibili·
em pa.uta.o que o toma inexeqüível do ponto de vista orçamentário.
dades de comercialização da obra.
Manifestamo-nos, pois. pela aprovação.
Ill -ConclusãO

.
A, análise dos dois projetos indica a maior abrangência do
· PLS n° 228. de 1981, razão por que prom.Inoiamo-nos pela sua
aprovâ.ção nos temios db substib.Jtivo apresentado pela Câmara
dos Deputados (n" 6553-C, de 1985), mediante aprováção da
Emenda de redaçào que ora apresentamos. considerando. portaD.to.

o PLC n• 43, de 1993, prejudicado.
'Emenda de redação:
-Levando em conta a participação conjunta dos Ministério
da Educação e de Desporto e do Ministério da Cultura na regula-

mentação dos objetivos do projetO. inclua-se a expressão ''Ministério da Cultura'' na ementa e no art. 2° do substib:ltivo em seq\i.ência
à expressão "Minisb!irio da Educação e do Desporto". procedendo
às alterações gramaticais que ~e ftze:rem necessárias.Sala das Comissões, 11 de abril de 1995.- Roberto Requião,.Presidente - Waldeck Orodas, Relalor- EmíHa Fernan-

des- José Fogaça- Jader Barbalho -José Bianco -José Roberto Arruda -Carlos Wilson- ArUndo Porto- Jocl de Hollanda - Coutinho Jorge - José Eduardo Outra - Sérgio Machado - Esperidião Amin.

EMENDAN"2
Determina a supressão do art. 6° do projeto a expressão
''bem como a gãrantia do bom estado de conservação das obras depositadas".
· A expressão referida atribui ao depositante uma responsabi·
lidade que. de fato, deve $Cr inteiramente assumida pela própria
Biblioteca Nacional. Parece legítimo que as despesas inerentes ao
procedimento do depósito legal estejam a cargo do depositante.
No entanto, a tarefa de zelar pela adequada conservação da
obra compete, por atriOOição administrativa, à Biblioteca Nacional. Por outro lado, é óbvio que eventuais danos que venham ocorrer à obra encaminhada ao depósito. se ocorridos antes de completado o procedimento, serão namn.hnente sanadas pelo depositante.
Somos. pois, pela aprovação.

EMENDA DE REDAÇÃO

.'Faz incluir, no art. 1° do projeto. a expressão "na Biblioteca
Nacional" após a expresslio "legal de publicações".
E transpõe o art. ?O do projeto para o art. 2°. 'renumerando·
PARECER N• 204, DE 1995
se este e os subseqüentes.
Apresentado ao texto do Projefo de Lei do Senado n° I 10,
Da Comissão de Educação, sobre as emendas
de
1988,
a presente emenda. na verdade. se desdobra em duas proda Câmara dos Deputados ao Prqieto de Lei do Senado o0 110 de 1988, que "dispõe sobre o depósito le- pOsições distintas que mecerem ser analisadas em separado. requegal de publicações na Biblioteca Nacional e dá outras rendo. com isso, uma renumeração para efeito didático: a primeira
será designada por Emenda de redação primeira e a segunda.
providências."
Emenda de redação segunda.
Relativamente à Emenda de redação primeira;- a inclusão da
Relator: Senador Hugo Napoleã(i
O Projeto de Lei do Senado n• 110, de 1988. apresentado à expressão "na Biblioteca Nacional", se revela. realmente. de indisépoca pelo nobre Senador Jarbas Passarinho, regulamenta os pro- pensável utilidade em favor da clareza dos objettvos contidos no
cedimentos referentes ao depósito legal de ~blicações Pnto à Bi· art.. lo.
Portanto, por opoÜ.una, somos pela sua aprovação.
blioEeca NaciQnal. com o inmito precípuo de assegurar, na forma •
da lei, o processo de registro e guarda da bibliogr:afia nacional
Quanto à Emenda de redação segunda, julgamos importante
criando condições para a permanel)[e awalização da bibliografia tecer algumas considerações. O mérito da emenda reside no fato
brasileira conente e estabele,cendo as condições indispensáveis de chamar atenção para a importância da descentralização da colepara a adequada preservação dessa fundamental vertenEe da nossa ta do depósito legal, o que agilizaria e, em última análise. viabili·
zaria o referido procedimento. Possivelmente, foi exatamente are·
produção cultural.
levância da implementação daquele meêanismo que motivou o noO Projeto de Lei do Senado n° 110, de 1988, resgata e
bre Deputado Bonifácio de Andrada a requerer a inclusão do arL
atualiza o indispensável mecanismo do depósito legal. de tal
forma que o Estado possa exercer. com eficácia. o seu papel 7o- que trata da descentralização- no arL 2°,- que derme os prin·
constitucional no que se refere ao controle. ao registro e à pre·
cipais termos a serem considerados no efetivo cumprimento do
servação da produção bibliográfica nacional. Cumpre salientar disposto no art. 1°.
a urgente necessidade de atualização merecida pela questão.
No entanto, a natureza dos dois artigos é inteiramente diveruma vez que a norma em vigor data do inícío do século e en- sa: enquanto o art. 2° estabelece o sentido dos termos cuja comcontra·Se inteiramente defasada e incapaz de instrumentalizar. preensão é indispensável em favor do eficaz cumpriinCnto do que
de forma adequada, os órgãos setoriais que se encarregam da reza o Projeto de Lei em exame. o art. 'JO se;: insere na esfera da
presentação da memória nacional.
operacionalização do depósito legal de publicações. sugenndo.
Aprovado no Senado Federal, o Projeto em tela foi enviado para tal, mecanismns que venham a facilitar a consecução dos obã Câmara dos Deputados. onde recebeu emendas. Devolvido ao jCtivos legais contidoS rio projeto em tela..
Senado, encontra. se em exame na Comissão de Educação.
Por entender, portanto, que a inclusão do art. 7° na redação
E o seguinte o parecer à.'i emendas apresentadas pela Câma· do art. 2G tumulmaria a seqüência lógica rigorosamente atendida
pelo PLS n° 110. de 1988, opinamos pela rejeição.
ra dos Deputado~
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Pelo ex.posto, pronunci.amo..nos pela aprovação das Emendas n% 1 e 2 e pela Emenda de redação primeira. Já quantc)à segunda Emenda de redação, somos pela sua rejeição.
Sala das Comissões, 11 de abril de 1995.- Roberto Re-

quião- Presidente, Hugo Napoleão Relator,- Emília Fernandes -José Fogaça - Jader Barbalbo -José Bianco- José Ro-berto Arruda - Marluce Plnto - Carlos Wilson - Arlindo Por•
to - Joel de HoUanda - Coutinho Jorge -José Eduardo Dutra
- Lúcio Alcântara- Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) _: O expediente
lido vai à publicação.

Sobre a mesa. projeto

que Ser.í lido ~lo Sr.

em exercício, Senador V almir Campelo.

~

1° Secretário-

·.

'

É Üdo o Seguinte
. PROJETO DE LEI DO SENADO N".121, DE 1995

. J>ispõe 'sobre a e)qlloraÇâo ero aproveitamento
·de recursos minerais em terras indígenas, de que tra·
tam os arts. 176, § 1°, e 231, § 3°, da ConstitUição, e
dá outras provi~ên~as~
O Congresso Nacional decteta:
,
Art.. 1° As atividades de pesquisa e laVTa. de recursos minerais em terras indígenas reger-se-ão pelo disposto nesta lei e. no
que couber. pelo Código de Minetação t pela legislação ambiental.
Art. 2° A pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras
indígenas só podem ser realizadas mediante autorizàção do Congresso Naciona~ ouvidas as comunidades afetadas, sendo-lhes assegurada partiCipação nos resultados da lavra.
Art. 3° A pesquisa e a. lavra dê recursoS óiliiera.iS eÓJ. tenas
indígenas serão efetivadas ilo interesse nacionai•. sOb os regimes de
autorização de pesquisa e de concessão de lavra de que trata ~c6digo de Mineração. por empresa leg~Imente cõnstinlÍda nos termos
da Constituição FederaL
·
Parágrafo único. O aproveitamento de recur.;os míntiais em
terras indígenas pelo regime de garimpagem é privativo ciOs ín~
dios, e poderá ocorrer nas áreas delimitadas para este fun por Portaria conjunta do órgão indigenista federal, do órgão gestor dos recursos minerais e do órgão responsável pelo meio ambiente, disp<:nsada a edição da Permissão de Lavra Giuimpeira previsia. na
Lei n°7.805/89.
Art. 4° Por iniciatiVa do POder Executivo, ex otracio ou por
provocação de interessado, as áreas situadas em terras indígenas
poderão ser declaradas disponíveis para fms de ·requerimerito de
autorização de pesquisa e concessão de lavra, mediante edital que
estabelecerá os requisitos a serem atendidos pelos requereiues.
§ 1" O Edital será elaborado conjun~amente pelos órgãos federais de gestão dos recursos minerais e de assistência ao indio.
com base em parecer técnico cohj..mto caracterizando a ãrea como
apta à mineração. e apoiado em laudo antropológico espedfico.
§ 2" Os órgãos federais de que trata o parágrafo anterior poderão expedir normas peculiares a serem aplicadas no processo de
disponibilidade que signifiquem proteção às comunidades indígenas._ inclusive, se for o caso. sobre a pré-qualificação de concorrentes.
Art. SO O edital conterá o memonal descritivo da área disponível à mineração. estabelecerá os critériOs para habilitação à
prioridade e disporá Sobre as condições técnicas. econômicas.- sociais, ambientais e financeiras necessárias, bem como sobre outras
condições relativas à prbl:eção dos direil...-s e interesses da. couwnidade indígena afetada.
Art. 6° As condições fmanceiras referidas no artigo anterior
incluem o pagamento às comunidades indígenas afetadas de:
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I- Renda pela iXUpação do solo; e
II- Participação-nos resultados da lavra.
· § 1° A renda pela OOJpação do solo deverá ser expressa em
valor anual a ser pago por hectare ocupado e será devida por todo
o tempo de vigência do alvará. de pesquisa a partir da data de ingresso na área. que será a data oonsidernda como de inicio dos trabalhos de pesquisa, podendo essa obrigação ser objeiD de fiança
bancária. ou seguro-garantia ou caução de lindos.
§ 2° A participação da.Comunidade indígena nos resultados
da lavra não poderá ser inferior a dois por cento do fawramento
bruto r_esultante da comercialização do produto m.inentl, obtido
ap6~ a úlf:ima etapa do processo de beneficiamento adotado e antes
de sua lrulSfOrniaçio industriaL
§ 3° Estende-se aos subprodutos comercializáveis do minério extrâiào a base de cálculo sobre a qual defme-se- a participação
da CQmuOidade indígena no resultado da lavra .
Art. 7° As receitas provenientes dos pagamentos ptevistos
no artigo anterior serão aplicadas em beneficio &relo e exclusivo
de toda a comunidade indígena afetada, seguodo plano de aplicação previamente definido.
§ 1o A comunidade indígena poderá assessorar-se livremente para a elaboração do plano referido no caput.
§ 2° As receitas provenientes da ocupação do solo serão depositadas em conta bancária específtca e poderão ser integralmente utilizadas pela comunidade indígena.
: · . § ·3o As receitas provenientes da participação da comunídade !).OS resultados da lavra serão deposit:adas em cãdemeta de poupança·específlca. em favor da propria comunidade, que poderá
mov!JD.entâr livremente apenas Os rendimentos reais decorrentes.
§ 4" A utilização do capital princip& da poupança referida
no parágrafo anterior estará condicionada à aplicação em projetos
específicos de interesse da comunidade e dependerá de prévia autorização_ do órgão indigenista federal, e da anuência do Ministério
Público Fedetal.
§ 5° Caso se verifique a qualquer tettJIX> desvio de finalidade na utilização das referidas receitas. o ót"gão indigenista federal
ou qualquer membro da comunidade poderá representar ao Ministério Público Federal para que este adote as providências cabíveis.
§ 6° Destinar-se-ão dois e méio por cento da participação
devida às comunidades indigenas _nos resultados da lavra. para
constituição de um Fundo Especial a ser Utilizado no atendimento
de cOmunidades indígenas carentes, a ser regulamenlado pelo Po.
der Executivo.
Art. 8° Sem prej.Jízo de outras obrigações estabelecidas no
Edital. as empresas conconentes deverão satisfazer as seguintes
condições:
1- ter experiência comprovã.da. como tnineradora. em empreendimento próprio, ou por empresa controladora;
II - firmar caita..compromisso de apresentação de fiança
bancária ou seguro garantia oo caução de tírulos, para sustentar os
desembolsos fmanceiros previstos no plano de pesquisa. a ser
apresentada ao órgão gestor dos recursos minerais;
Ill - apresentar tenno de compromisso,- com promessa de
fonnaJizar-c.aução no montante da renda pela ocupação do solo;
IV - comprovar, d.iretamente ou através de empresa controladora. ter capital social mínimo não inferior a Ciriqüenta por cento
do valor do orçamento do programa de pesquisa a ser desenvolvido na área;
V - apresentar certidão negativa de tribulOs federait;., estaduais e municipais. e comprovação de regularidade de recolhimento das obrigações previdenciárias.
Parágrafo ú-nico; O édital de que trata o art. 4° ciesta lei poderá. ex.cepcionalmente, alterar as condições estabelecidas neste
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arugo, nos casos em que seja nectssário viabilizar a participação
de empresas de mineração pertencentes às próprias comunidades
indígenas ocupantes da área OOjeto do edital
Art. 1}0 Para a autorga de autorizaçlo de pesquisa e de concessão de lavra, serão conjmtamente aprt::tciados os nJquerimentos
protocolizadO$ dentro do prazo que for convenientemente fiXado
no Edital, defmindo-se. dentre estes, como prioritário. o preten-dente que melhor atender aos ~isitos estabelecidos no Edital.
Parágrafo llnico. A in~rposição de recurso ii decisão administrativa de defmição de prioridade somente caberá a empresas
habilitadas ao certame e obedecerá sistemática prevista no Edital
ou em Portaria interm.inisterial específica.
Art. 10. O órgão federal de assist8ncia ao lndio promoverá a
audiência da -comunidade indígena. assistida por representantc do
Ministério Público Federal. que ateslarli a legitimidade áa manifes~o da vontade dos índios.
§ 1o A empresa declarada prioritária nos termos do artigo
anterior [l:Oderá participar dos procedimentos de audi8neia da comuniélade indigena afetada.
§ 2° Defmir-se-á. por consenso, entre as partes, uma instituição ou pessoa para, n& qualidade de áibitro, intermediar os
eventnais impao;ses que venham a ~quando da negqc:iaçlo
do con_trato previsto no § 1o do art. 13 desta lei.
Art. 11. Conclnida a tramitação administniliva. o Poder
Executivo encaminhará o processo ao Congresso Naciona1 para
que. este autorize a efetivação dos trabalhos de pesquisa e lavta,
segundo dispõe o § 3° do art. 231 da Constituição FederaL
Parágrafo único: A autoriza:Ção a que se refere este artigo
será foi.'IDlllizada por decreto legislativo, cabendo ao órgão de ges~
tão dos :recursos minerais a outorga do alvará de pesquisa.
Art. 12. A União assegurará ao titular da Olltoriza(:io a exe·
cução da pesquisa. respoosabilizando.se pelo seu patrimôuio e se·
gurança das equipes.
Art. 13. Concluída, tempestivam.ente, a pesquisa, e aprovados, pelo órgão federal de gestão dos recursos minerais o relatório ímal dos trabalhos, em que ftquem demonstradas a exis';
tência de jazida e a viabilidade técnico-econômica do' seu aproveitamento. o titular da autorização requererá a concessio de
lavra, na forma estabelecida no Códilo de Mineração e legislação complementar.
§ l 0 O requerimento de concessão de lavra deverá ser instruído com contrato fumado enue a empresa mineradora e a comunidade indígena afetada, com a assistência do órgão indigenista
federal, no qual fiquem estabelecidas todas as condições para o
exercício da lavra e o pagamenlO da participação dos indios nos
seus resultados, bem como as responsabilidades das partes.
§ zo Respeitado o limite mínimo estabelecido no parágrafo
do art. 6°, desta lei, é admitida. nesta fase-. a reriegOciaçio do
percenwal anteriormente pactuado,lim.i.tada a variação do valor de
vinte e cinco por cento, para mais ou para menos.
Art. 14. A outorga dos direitos para a execução dos trabalhos de lavra será expedida pela autoridade competen~. baiXada
com estrita observância dos termos e condições da antorização do
Congresso Nacional e das demais exigéncias-desta-lei e da legislação mineral ambiental e de proteçio aos índios.
Art. 15. O Ministério Público Federal acompanhará todos
os pmcedimentos decorrentes da aplicaçãO do disposto nesta lei,
representando ao Congresso Nacional na eventualidade de descumprimento de qualquer dos termos e condições fixadas no alo
autorizativo.
Art. 16. A União. por seu órgiio competente. procédetá ao
levantamento geológico básico das terras indígenas. fazendo incluír este trabalho nos programas regu J.ai:es de mapeamento.
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Parágrafo único. Os trabalhos necessários aos levantamentos geológicos bisicos serão executados com assistência de campo
do órgão indigenista federal, que dará prévio cooheci;mento do tia~
balho à comunidade indigena.
Art. 17. O órgão federal de assistência ao índio estabelecerá
limites provisórios pom as áreas não deli:mitada.s. por atos oficiais,
bem como aquelas nas quais tenha sido constatada a presença de
índios isolados ou de conlalo recente.
§ 1o O orgão gestor dos recursos minerais detemi:iniü':á ã.
suspendo da tramltaçi.o dos processos mineririos que incidirem
sobre as áreas defmidas pelas portarias mencionadas no caput, enquanto nio estiverem estas delimitadas por ates oficiais.
§ zo Após delimitadas as áreas referidas, serão indeferidos
os requerimentos de pesquisas nelas incidentes.
Art. 18. Não oe aplieanl o direito de prioridade de que trata
o art. 11~ letra a, do I>ectott>-Lei n' 221167 (Código de Minera,
ção). aos requriment.os de pesquisa incidentes em terras indígenas
protocolizados juntos ao Ó<gilo gestor dos rocursos DIÍDci1lis. após
a data de pronru1gação da Constituição de 1988.
Parágrafo único. Os teqt~erimenros de pesquisa protocolizados antes da data estabelecida neste artigo serão indeferidos de
plano pelo dirigen~ do órgiio gestor dos recursos minerais.
Art. 19. Os rt:queritnentos·de aui.Clrinlção de pesquisa e de
registro de licença que objetivem as áreas situadas em·terras indígenas, e que ~nham sido protocolizados após a promulgação da
Constitui>ão de 1988. serilo analisados pelo órgão gestor <f9s_re·
cursos minerais. pom fms de declaração de prioridade.
§ 1° Os requerimentos prioritários poderão pleitear a conces~ de pesquisa e a autorização de lavra sem submeter..se aos
procedimenlos de disp:m.Iõilidade previsto nos arts. 4o, 5° e cp.
desde que atendam a. todas as demais disposições desta lei e às de~
mais condições espeáfxcas que venham a ser estabelecidas em
. pottaria conj.lnta do órgão indigenistas federal·e do órgão gestor
dos recutsOS m:ineta.is.
§ 2• 0 órgão ges)ol" dos reQirSOS minemis fará publicar no
Diário Olk:ial da União as relações dos RqUerimentos considerados JMioritários. devendo os resped.ivos requerentes, no prazo de
cento e vinte dias ap6s a publicação, comprovar que atendem ao
disposto no art. 8°, desta lei, admitida. neste periodo, a traosferência da timlaridado, na fonna da lei.
•
§ 3° O Dão-- cumprim6:ttri do que estabelece o parágrafo anterior. etlsejará o indeferimento do pedido.
§ 4° Os requerinimtos prioritários JXXierão ser sobrestados,
desde que a atividade mineral seja considerada prej.Idicial à comunidade indigena afetada. em laudo antropológico oo relatório de
impacto ambiental especlfi~
§ 5° Caso o Coogresso Nacional não autorize a mineração
na área COITeSpondente ao requerimento prioritáriO, este será iildeferido pelo dirigente do órgão gestor dos recursos minends.
Art. 20. As empresas declaradas prioritárias apresentarão
proposta pom o pagamento da renda pela ocupação do solo e participação oos resultados da lavra, as quaiS poderão ser objeto de livre negociação com_ a comunidade indigena. durante os procedi·
meDtos de audiências previstos no art. 10 Jesta lei.
Parágrafo único. Não havendo êxito na negociação entre a
comunidade indígena e a empresa prioritária. declarar-se-á a área
diSpónivel, na fonna do art. 4°, desta lei, podendo a antiga empresa prioritária habilitar-se normalmente, nos tetmos do edital.
Art. 21. Aplica·se aos minerais mcleares e ao petróleo, no
que couber, o disposto nesta lei, ftcando o Poder ExecutiVo autori.
zado a editar normas complementares para exploração destes bens
minerais em terras indígenas.
Art. 22. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
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Art.
231.
São
reconhecidos
aos
índios
sua
organização
SoArt. 23. Revogam-se as disposições em coutrário.
Justificação

É de notório conhecimento o baixo aproveitamento do potencial mineral existente no territ6rl0 br.isifeiro e os enonnes prejuizos que isso caus.ã A nossa economfa. Se algumas importantes
medidas de modernização desse setor foram propostas pelo Governo em 1994, anvés de cinco projetas de lei Cn.Viados ao Congresso NacionaL oo.b:as não menos relevantes ainda estio para serem
adotadas, entre as quais, evidentemente, a que se refere à regulamentaçio da exploração e aproveitamento de recursos minerais em
terras indígenas.
A Constituiçio de 1988 den a permissibilidade e o Esta!Uto
do Índio, de _demorula tramitaçi!o no Congresso Nacional também
regula a matéria. em consooinc:ia can o que esl.á previsto no presenle projeto. Entr:etanto, por ser um diploma mais abrangente em
relaçio às canunidades in,digeoas, o Estatuto demanda estudos
mais .complexos que estio dificultando sua aprovaçlo defmitiva
pelo Legislativo, e por conseqilência tem amamtdo a solução para
a grave queslio da mineraçio em áreas indígenas.
O presente projeto, por ser de matéria mais restrita. facilitari. a sua aproc:iaçlo e. mcrc<:endo a a.piovaçio,-funcionad. como
uma _grande alavanca ao nosso desenvolvimento, tendo àinda_ o
mérito de eliminar as causas dos graves cõnrutoS ~ de ma~ léficos !1'SUlta.dos para os nossos irmãos índios.
. Vale ressaltar que a proposta que agora apresemo, já foi objeiD dO ampla disa!ssão quando do debate noalizado sobre o Estatuto do Índio a que me referi. Participaram desse dcbe.te, além do
Deportamento Nacional de Produção Mineral- DNPM. Coordena.
ção Nacional dos Geólogos - CONAGE, Conselho lndigeltista
Missionário- CIMI. Federaçio das Associações dos,Engenbeiros
de Minas - F AEMI. F~ Nacional dos Engenbeiros - FNE.
Fundaçio Nacional do lndio - FUNAL lnstilllto Brasileiro de Mineração-:- IBRAN, Núcleo de Direitos lndigenas- NDie o Sindicato Nacional da Indústria de Extraçio de Estanbo.
Portanto. o nosso objetivo ao apresentan:nos como projeto o
excelente trabalho fruto do debate e do entendimento, é sobrellldÕ
poder colaborar para apressar uma soluçio. que nos termos propostos, configura-se como da maia- importAncia pAra os nossos índios e o nosso Pais. criando. com a sua apmvaçio~ o caminho pan.
a solução de conflitos e para um novo processo de desen'!'olvimento pai1. as comunidades indígenas.
Sala das Sessões, 17 de abril de 1995. - Senador Romero

Jucá.
LEGISLAÇÃO CiTADA
CONS1TI1JIÇÃO DA ~ÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL

cial, costumes, línguas, crenças e tradições. e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam competindo à
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

§ 3° O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os
potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais
em tcmlS indfgenas s6 podem ser efetivados com autorização do
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas. ficandolhes assegurada porticipoçio nos resultados da lavta, na f = da leL
LEIN"7.805 DE 18 DE JULHO DE 1989

Altera o Decreto-Lei n° 227, de 2ft de fevereiro
de 1967, cria o regime de permissão de lavra garim. pcira, extingue o regime de matricula, e dá outras
pru.vklêocias.
DECRETO-LEI N" 227 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Dá nova ralação ao Decreto-Lei n° 1985 (•),
· - "(Códlgo de Minas), de 29 de janeiro de 1940.
Art. 11. Serão respeitadas, na aplicação do regime de Autorização e Concessão, 5Ubotdinados aos preceitos dêste Código:
a) o din:ito de prioridade, que é a precedência de entrada do
requerimento no O.N.P.M pleiteando a autorização de pesquisa
ou concessão de lavra, designando-se per prioritário o respectivo

requerente.;
(À Comi.uiio de Assuntos Sociais- tkcisão terminaliva)
O SR. PRESIDENfE (Jefferson Peros) - O projeto será
publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, projeto que senl lido pelo Sr. I o Secretário
em ex.e~ício, Senador Valm:ir Campelo.
E lido o seguinte
PROJETO DE l-EI DO SENADO N" 122, DE 1!195
Estabelc:ce medida:s de proteção aos interesses
brasReiros contra práticas discriminatórias adotadas
por outros países..
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° A adoção de qualquer política ou prática de qualquei

···-·-.... - - - - - · - · - - - -..-··-··---·-··-··-·--~·---~ato, por qualquer país estrangeiro, que represente qualquer restriArt. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recunos ção ao acesso de produtos ou seiViços brasileiros a mercados no
exterior, determinará a aplicação das medidas previstas nos artigos
minerais e os potenciais de eDergia hidráulica constituem proprie2° a 10 da (ll'eSCDte lei.
dade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitaParágrafo único. O Poder Exeauivo deverá estabelCcer os
mento,e pertencem à Uniio, gamntida ao concessionário aproprieprocedimentos que se f:t.zerem necessários para decla.Iar O pre}.llzo
dade do produto da lavra.
§ 1o A pesquisa e a lavra de rerursos minerais e o aproveita- ao interesse nacional. à política de desenVOlVimento, em qualquer
mento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente
podetio ser efetuados mediante amoriz.açio ru conoessio da
Uniio,. no interesse nacional, por brasileiros ou empresa brasileira
de capital nacional, na forma da lei. que estabelecerá as condições
específicas quando essas atividades se desenvolvexem em faixa de
fronteiia ou terras inclgenas.
- - - - · -.. -·-··-··-·-··-··-··-·-··-·-·--·--~··----··----· __

de seus setores, e aos interesses de exportadores nacioD.a.is, em razio de discriminação contra o coméfcio- àterior do pa"íS. seja em
relação a outros países, seja em raüo de tratamento diverso daquele defmido ou previsto em acordos intemacion3is multilaterais
ou bilaterais.
Art.
Às emptesas controladas por capitais originários de
país que adote as políticas ou pratique os atas referidos no artigo
1° é vedado, pelo período de tempo de adoção dessa política ou de
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prática de tais ato.-;, participar de quaisquer associações ou entidano artigo 1°, para os efeitos desta lei. àquelas. com sede ou estabedes de classe que sejam representadas oo tenham representação em . lecidas no Brasil, cuja maioria do capital com direito a voto per·
órgãos ou entidades da União, dos Esrados e dos Municípios.
tença. direta ou indiretamente. por interpostas pessoas. a pessoas
físicas ou juridicas domiciliadas no país que adot.ar tais políticas
Art. 3° O Banco Central suspenderá a remessa das divisas
COlTespondentes a contrato de câmbio fUmados por empresas conou praticar tais atos. bem assim àquelas, com sede ou estabelecidas
troladas por capitais Originários do país que adote as políticas oo no Brasil. com parcela do seu capital com direito a voto direto ou
quaisquer atos referidos no artigo }0 , quando os recursos desses indiretamente em pcxler de pessoas físicaS ou jurídicas domiciliacoatratos se destinarem ao pagamento de lucros, dividendos. juros, das no país que adotar tais políticas ru praticar tais atos. desde
amortizações, royalties., assistência técnica, clenifficâ, administraqrie, -diretamente ou através de interpostas pessoas. vinculadas aos
tiva e semelhantes, durando essa suspensão pelo período de tempo
controladores da empresa por acordos societá.rios que lhes atnde adoçio daquelas políticas w da prática daqueles atos.
buam o pcrler de veto em relação a suas decisões, ou poderes de
Art. 4° As empresas controladas por capitais originários de controle nas áreas administrativa ou iecnol6gíca.
Art. 11. Por determinação do Ministério Público da Uníão.
. país que adote as politicas ou pratique os atos referidos no artigo
1° desta lei flcario sujeitas, qualquer que seja a sua forma societá- q1ia1quer empresa estabelecida no Brasil, independentemente da
ria. durante o periodo de adoção dessas políticas ou de práticas de fonna societária que adotar, deverá fornecer-lhe todos os docutais, atos. ao regime aplicável às companhias de capital aberto. nos mentos relativos a sua estrutura, orgariit.ã.Çãó social e composição
teimaS do que díspõe o panll!rafo único do artigo 22 da Lei n• e origem de capital. inclusive os acordos e convenções de acionis6.385176.
tas ou sócios: bem assim de pessoas jurldicas. brasileiras ou não.
• A:rt. 5° O Poder Executivo provera-·no-sen.Udo de que as em- que participem- do seu capital.
~sas controladas por capitais originários de paíS-qü€fã:âo-te as-po§ 1° Os documentos referidos neste artigo serão mantidos
líticas ou pratiqUe os atOs referidos no artigo 1o tenham suspensas, em poder do Conselho Administrativo de Defesa Econõniica
pelo periodo de tempo de adoção des!Wi políticas ou de prática de (CAOE). a quem competirá a qualificação de empresas controlatais ates. o uso e o gozo:
'
das por capitais originários de país estrangeiro.
I - dos incentivos e estímulos fiscais. dos subsídios. das fa§ 2° O artigo 17 da Lei D 0 4.137, de 10 de setembro de
cilidades alfa.ndegárias e de quaisquer outros beneficios que lhes
1962. passa a vigOrai com o acréscimo da seguinte alínea:
tenha.n\ sido concedidos pela União;
"s - manter o registro de empresas controladas -pcn: originá__
· _
n- dos direitos de pesquisa e de lavra mineral que lhes te- rios de país estrangeiro"~
nham sido concedidos •.
§ 3° A recusa, da empresa. ao fornecimento dos documenParágrafo único. As providências referidas neste artigo detos re,feridos neste artigo configura.rá delito de reSistênc-ia e sujeitaverão ser cumpridas de modo que as suspensões de que trata terá os seus administradores, aos quais se atribui a responsabilidade
nham eficácia no termo defmido no parágrafo único do artigo 12.
pela recUsa. ãs penas previstas no artigo 329 e parágiafos do CódiArt. 6° Às empresas controladas por capitais ârigi.oárioS de go Penal.
país que adote as políticas ou pratique os atos referidos no artigo
Art. 12. Compete ao Pmsidente da República. por inidativa
I • é vedado. duran"' o período de tempo de adoção dessas políti- de qualquer setor público oo privado inten:ssado, declarar a caracterização de prejuízo de interesse público ou privado, em consecas ou de prática de tais atos:
I- o registro de patentes ou qualquer rutra espécie de direi-. qüência da adoção de política ou de prática de ato referido no arti·
go 1°, por país estrangeiro, para o efeito de aplicação das medidas
to de propriedade imaterial, em seu nome ou de terceiros~
II - a obtenção de incentivos, fmanciamentos ru quaisquer previstas nos artigos 2° a 10 desta lei.
Parágrafo único. As medidas previstas nos artigos 2° a 10
outras modalidades de benef'ICios concedíveis por- órgãos ou entidades da Administração Direta oo Indireta da União (mclusive de desta lei serão aplicadas pelo Poder Executivo no prazo niá.Ximo
instituições fmanCCiras e agências de programas técnicos., econô- - de noventa dias, após a declarnção mencionada neste artigo.
micose fmanceiros);
Art. 13. O Poder Executivo baixará, dentro de sessenta dias,
IR- a obtenção de direitos de pesquisa e de lavra mineral.
as normas regulamentares que se tomem necessárias à execução
Art. 7" A União, seja alravés dos seus órgãoo da Adniinis- desta lei.
tra.ção Direta., seja através das suas entidades da Administração InArt.. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
direta. dullUile o período de tempo de adoção das políticas cu de ievOgadas as disposições em contrário.
práticas dos ates referidos no artigo 1°, não contratará a prestação
Justificação
de serviços ru a aquisição de bens produzidos ou comercializados
por empresas controladas por capitais originários de país que adoOs países desenvolvidos- notadamente os Estados Unidos
te tais políticas ou pratique aqueles atos, ressalvadas as exceções e os integrantes da Comunidade Econômica Européia - estão adodeterminadas pelo interesse público, por iniCia:tiVa do Presidente tando tratamentos discriminatórios contra as nações que não se
da República.
curvam ante os interesses dos mais fortes.
Art. 8" O Poder Executivo poderá suspender as exportações
_O exemplo mais evidente dessa prática é a Lei de Comércio
de minerais considerados de natureza estratégica paxa o Brasil. e Tarifas dos Estados Unidos, cuja versão atual data de outubro de
destinadas ao país que adot.ar as políticas ou praticar os a tos referi1984. Por meio dessa nonna. o Congresso americano confere ao
dos no artigo 1°, durante o periodo de tempo de sua adoção ou prápresidente o pcxler de impor represálias a qualquer país cuja polítitica.
ca interna for considerada, por juízO proprio, prejudicial aos inteArt. 9° Fica o ~sidente da República autorizado a denunresses dos Estados Unidos.
ciar tratados, coavenções e aconios de natureza comercial, milicar.
Os objetivos e o alcance dessa lei podem ser entrevistos em
cultural ou científica, celebmdos com o país que adotar as políticas alguns de seus tópicos. Nela. o termo "comércio" inclui:
ou praticar os atos referidos no artigo 1°
a) os seJViços· (inclusive de transferência de infonnações)
Art. 10. Entende-se por empresa controlada por capitais oriassociados com o comércio inlernacional, estejam ou não tais serginários de país que adote as polúicas ou priltique os ·mos referidos
viços relacionados com bens específicos; e

~ ~
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b) investlmen[Os estrangeiros por pessoas estãaLúiídeD.ses
com implicações no comércio de bens.~ serviços.
, .
A defmição do teimo "serviço , na Seção 306 da Lel diz
que serviços são "atividades econômica::o cujos produtos ~o ~stin
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acordo comen:::ial com o país estrangeiro ou organizaçõ-

es envolvida~

·- aplicar taxas alfandegárias ou outras reslrições
.às importações de produtos desse país estangeiro ou. ortos dos bens tangíveis. Tais ten:Dos incluem. sem estar l~t;:dos,
ganizações envolvidas, ou impor restrições aos serviÇOS
atividades bancárias. de seguro de transporte de comurucaçoes e
respectivos pelo tempç que considere apropriado;
processamento de dados.. de comércio varejista e atacadis~ de
- impor taxas alfandegarias ou _qualquer outra respropaganda, de construção civil_ de p~oje_tos, ~~ e~genbana. ~e
trição à importação de produtos e serviços de tais países
consultaria em administração, de negócios tmobiliários. de servlou organizações estrangeiras, includindo a exclusão da
ços profissionais. de entteterúmento. de educação, de serviço de
entrada nos Estados Unidos de tais produtos.
saúde e de rurismo".
_
___Q governo brasileiro precisa ser dotado de instrumentos leOs objetivos da lei. expressos na Seção 305. ~~ 'Tedu~r ou _ gais eficientes para -enfrentar as ameaças contidas na Lei de Co· eliminar as barreiras e outras distorções ao comércto memac1onal mércio e Tarifas dos Estados Unidos, e nas legislações dos países
de serViços nos merCados' estrangeiros, iilclusive __ ~u~la.:> ~irns integrantes da Comunidade Econômi~ Européia. Não só por
que neguem às importações oo às empresas amencanas o mesmo questão de interesse"" econôtnico, mas até por im~ativo de di&Jl.itratamento que é dado às empresas nacionais ..." e ainda:
dade; pois as retaliações previstas anulam. na ptáuca a soberarua
"estabelecer normas acordadas internaciOnalmente. inclusi- nacional.
_
ve proce4imentos pan. a solução de controvérsias que: I) contriA lei que ora propomos configura legítima defesa nacional.
buam~ par~ assegurar o livre fluxo de ú:tvesti.m.entos eslr~gel:ros Não objetivamos impor políticas a nenhum país. mas não aceitadiretos; e
reduzam OU eliminem as &;torções DO comérciO cau- mos que p....tência nenhuma venha ditar nonnas sobre nossos assadas por certas medi 1as ligadas ao comércio".
suntos internos. Se nos aplicarem discriminações, deveremos resEssas defmiçOes evidenciam qUe Os-EStãdos Unidos p.egam ponder com discriminações.
aos demais países o direíio de ado~m as normas d~ política inSala das Sessões. 17 de abril de 1995.- Senador Roberto
terna que mais consultem aos seus mteresses em praticamente toRequião.
dos os setores econômicos. Todos devem adotar politicas de acorlEGISLAÇÃO CITADA
do com os interesses norte-americanos sob pena de sofrerem retaliações.
~
LEI W 6.385- DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976
Raul Prebish, o fundador da CEPAL. há pooco falecido não
Dispõe sobre o mercado dç valores mobiliários
conteve seu espanto ante as disposições da Lei de Comércio e Tae cria a Comissão de Valores Mobiliário.s.
rifas dos Estados Unidos. Em seu entender. essa norma configura
"a visão que, séculos atrás. a metrópole tinha de suas colônias.
Essa sequer chega a ser uma lei imperialista. É uma lei colonialista".
CAPÍJ1JLOV
As retaliações da Lei de Comé~io são adonadas ~3:ndo o
Das Companhias Abertas
Presidente dos Estados Unidos detemunar que um ato, politica ou
prática de um país estmngeiro:
.
Art.
Considera-se aberta a companhia cujos valores mo- "é inconsistente com qualquer acordo de comércro, ou biliários estejam admitidos à negociação na bolsa ou no mercado
nega aos Estados Unidos os benefícios previstos nesses acordos, ~de balcão.
00
.~
Parágrafo tínico. Compete à Comissão expedir normaS apli- é injustificável, irrazoável ou discriminatório e restringe cáveis às companhias abertas, sobre:
ou trás problemas ao comén:::io dos Estados UnidOs".
·.
-·
I - a natureza das informações que devam divulgar e a periE o que seria "irrazoável". nos tennos da lei'? Eis a resposta:
odicidade da divulgação.;
"Qualquer ato, política ou prática que, _mesmo que não
II- relalório da administração e demonstrações fmanceiras;
viole ou seja inconsistente com os direitos internacionaiS dos
lll - a compra de açê'les emitidas pela própria companhia e a
Estados Unidos, seja considerado injusto ou não eqü_itativo~ O alienação das ações em tesouraria;
tenno inclui sem estar limitado a, qualquer ato, polítici ou práIV - padrões de contabilidade; relatórios e pareceres de autica que nega eqüitãtivas-e jnstas I) oportunidades de mercado;
ditores independentes:
. .
II) oportunidades para o estabelecimento de empresas; ou III)
V- informações que devam ser prestadas por adnumstradoprovisão de proteções adequadas e efetívas aos direitos de pro- ras e acionistas controladores, relativas à compra. permuta ou venpriedade intelectual".
____
.
da de ações emitidas pela companhia e por sociedades controladas
E o que seria "discriminatório''? De acordo com a_.le!, o t_er- ou contraladoras;
mo abrange "qualquer ato, política ou prática que nega o tratamenVI- a divulgação de deliberações da assembléia geral e dos
to similar ao nacional ou tralamento de nação mais favorecida aos órgãos de administração da companhia. ou de fatos relevantes
bens. sexviços ou investünentos dos Estados Unidos".
ocorridos nos seus negócios, que possam influir. de modo pondePara os interesses norte-americanos portanto, não existem rável. na decisão dos investidores do mercado, de vender ou commais fronteiras. Em qualquer país eles têm que ser _tratados como prar valores mobiliários emitidos pela companhia~
intereses nacionais, e quem não aceitar essa relação colonial fica
VII -as demais matérias previstas em lei.
sujeita às retaliações. E quais são as ratalíações?
Sempre nos termos da lei, são:

m

Zz.

"suspender. retirar ou impedir a aplicação de, ou
abster-se de proclamar, os benefícios a concessões de
·acordo de comércio, ou abster-se de levar à frente um

LEI N' 4.137, DE 10 DE SETEMBRO DE 1962
Regula a rqnessão ao abuso do Poder Eoonõmico.
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CAPÍTULO IV
Da Competência do CADE
Art. 17. Compete ao CADE:
a) proceder, em face de indícios veementes; a averiguações
p~~s para verificar se há real motivo para instauração de
processo administrativo destinado a apul31" e reprimir os abusos do
poder econômico:
b) apurar. em face de representação. a existência de quaisquer atos que constituam abusos do poder econõmico, puníveis
· nesta lei;
·c) ordenar providências que conduza.m à cessàção da prátiCa
de abuso do poder económico dentro do pta.zo que determinar,
.c) decidir sobre a existência ou não de abusos do poder eco-

ReqUeiro, na forma regimental. sejam solicitadas ao titular
·- Oà:Sectetaria de Políticas Regionais, senhor Cícero Lucena, por íntennédio do ~ do Plapejamento. as seguintes inform.ações a
respeito da Superintendêncía da Zona Franca de Manaus~ Sufrnma:
1 - Discri:minaçã.o das obras de construção. em andamento.
contratadas pela Suframa;
2 - Se houve concorrência pública, qual o valor de cada
obra e os preços oferecidos pelas empresas vencidas:
3- Se as empresas vencedoras possuem, dentre seus ~os.
pessoas oom l:tços de parentesco com ocupantes de cargos de direção na Su frama.;
4 - Se as obras foram contratadas dentro de uma escala de
prioridades eStabelecida em programa aprovado pelo Conselho de

Ndministiaçlo:

pessoal, diligências e informações necessárias ao cumprimento
desta lei;
i) aprovar a indicação de peritos e técnicos que devam colaborar na realização de exames, vistorias e estudos, aprovando. em
cada caso, os respectivos honorários e demais despesas de processo que deverão ser pagas pela Empresa. se vier a ser punida nos
tennos desta lei;
j) requerer a intervenção nos termos desta lei;
k) indicar ao Judiciário os interventores;
I) (vetado):
m) cominar multa. nos tennos desta lei;
n) estruturar o quadro de seu pessoal a ser submetiPo ao
Congresso Nacional. através do Presidente do Conselho de Ministros;
o) fornecer anualmente. ao Presidente do Conselh~_de_Mi
nistros. dados relativos à elaboração do anexo do CADE para a
proposta orçamentária da União;
p) propor a desapropriação do acervo de empresas nos casos previstos nesta lei;
.
q) fazer. quando necessário, o levantamento das pessoas juridicas;
r) instruir o público sobre as fonnas de abusO dO põder económico.

(Às Comissões de Consmuiçiio. ]usriça e Cidadania. de Assunros Econômicos e de Relaçõá Exreriores e
Defesa Nacional.'
O SR. PRESIDENTE (Jeffmon Peres) - O projeto será
publicado e remetido às comissões competentes.
Sobre a mesa. 't'equerimento que será lido pelo Sr. !"-Secretário em exercício. Senador Valmir Campelo.

E lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 558, DE 1995
Senhor Presidente,

•·

Sala das Sessões, 17 de abril de 1995.- Senador Jefferson
Pen:s,PSDB- AM

nômico, nos termos da lei;
."e) notificar os interesSados das suas decisões e llies dar
cumprimento;
f) determinar à Procuradoria as providências administrativas ..• (vetado); ..• cabíveis;
g) requisitar dos órgãos do Poder Executivo federal e 'solicitar dos Estados ou Municipios as providências necessárias para
cumprimento desta lei;
. h) requisitar de todos os órgãos do poder público serviços.
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(À Muaparadecisão.)
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O requerimento
_ll(Jo será despachado à Mesa para decisão. nos termos do inciso UI
do art.. 216 do Regimento Interno:-

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- - A Presidência
recebeu a Mensagem n° 129, de 1995 (n° 422/95, na origem). de
13 do corrente, pela qual o Senhor PreSidente da República, nos
tennos do art.. 52. incisO V, da Constituição Federal solicita autorização para que possa contratar operação de crédito externo no
valor de US$ 30.000.0CIO.OO (tririJa rililhões de dólares noJtCamerica.nos ), junto ao Banco InterameriCãrto de Desenvolvimento BID ..-para os fms que especifica.
·
A matéria será anexada ao processado do Ofiçio n°S/_12. de

1995. e despachada à Comissão de Assuntos Econôprico::..
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Pe_res) - A ~idência
recebeu do Bant;o Cen:u-a.t do Brasil o _9fício n° 710/95, de 5_ do
corrente. encaminhando dados referentes às dívidaS"d.OS:GoVemos
Estaduais, Municipais e do Disu-ito Federal, tendo por base o mês
de fevereiro do ano em curso. (Diversos n° 61195).

O expediente será despachado à ComissãO de Assuntos
Econômkos.
O SR. PRESI~DENTE (Jefferson Peres) -~A PresidênCia
-Tec-ebeu o Oficio n° 58119~. do Procurador-bera! da República,
encaminhando processo.origínário do Ofído'ilo 63795, da PrOCuradoria da República. em Mato Grosso. relativo ao dossiê sobre a Ata
da Oitava Reunião do Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variaçõe.' Salariais. (Diversos n° 62f95).
O expediente será despachado à Comissão de Fiscalização e
Controle.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) -!lá oradores ins·
critos.
Com a palavra o Senador Vabnir Campelo.

O SR. VALMJR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores, na semana passada. com base em noticia publicada no Jornal Correio Bra·
ziliense. de 06 de abril último, em que o Presidente da Ford do
Brasil dá como certO o aumento dos preços dos automóveis nacionais no próximo mês de maio. contradizendo frontalmente o Presi·
dente da República e o Ministro da Fazenda. cobrei explicações do
Governo Federal sobre o assunto.
Na ocasião. além da acintosa declaração do Presidente da
Ford. desafiando publicamente a promessa de que o aumento das
_alíquotas do Imposto de Importaç-ão não implicaria na elev<Lçâo do
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preço dos produtos industrializadoS nacionais, feita pelo Presidente da Rep.íblica. analisei, também, considerações dos Secretários
da Receita Fede~al e de Acompanhamento de Preços, que admitiram dificuldades na cobrança do Imposto de 70% sobre 'Veículos
importados já embarcados, aventando, inclusive, a possibilidade
de o Governo permitir -que os -cirroS que estavam sendo t.HnS}X)Ttados pagassem apenas os 32% ftx8dos anteriormente.
Agota, na edição desta semana da revista Veja. sob o título
''Devassa nos impOftádos", chega a p.íblico informação de possívef favorecimento de empresas de importação ligadas à GM e à

Volkswagen na liberação de veículos importados atracados no
Porto de Vitória:.-- . SegunçJo a matéria. na véspera do aumento da al1qucxa do
Imposto de Importação pata 70%, duas empresas operando em
nome da GM e ~ Volks importãram 4.431 veículos "contando
com ós favores de funcionários da Receita no Porto do Espírito
Santa.".
- O inais grave, no entanto, Sr. Presidente, Sn. e Sn. Seriadores, é que. segundo a revista, a rapidez no processo de desembaraçam.ento e liberação dos veíados foi espantosa: menos de 24 bo-ras, quando ''normalmente é demorado por causa da excessi,va burocracia imposta pela Receita".
O Secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. acha
que as empresas que operaram em nome da GM e da Volks "sabiam que viria aumento de alíquotas, correram para desembaraçar seus carros e para isso tiveram a conivência de funcionários
da Receita".
A rapidez no processo de desembaraçamento dos canos importados pelas empresas que operaram em nome das montadoras
fez com que a Receita anecadasse o Imposto de Importação sob a
al~quota anterior, de 32%. perfazendo um total de ll:Z milhões de
reais. quando, pelos trâmites norinais e seM ajuda do peSsoal da
Receita em Vitória. as importadoras deveriam ter pago o imposto
de 70%, de aproximadamente 23 milhões de reais.
Não resta dúvida de que as empresas tiveram acesso-a infor:
mações priVilegiadas sobre a data do aumento da alíquota do Imposto de Importação.
Sr. Presidente, St's. e Srs. Senadores, segundo a revista
Veja, apenas um pequeno e seleto grupo de autoridades ~nõmi
cas, baseado em Brasília, sabia antecipadamente da elevação das
alíquotas do hnposto de Importação.
O vazamento -de inf~Qes. aliás, não é coisa iiOva na
nossa já volumosa agenda de problemas na área económica. Recentemente. por ocasião das alterações de câmbio realizadas pelo
Banco Central. alribui-se ao vazamento de.infonnações a perda de
bilhões de dólares em transações especulativas.
Sr. Presidente, St's. e Srs. Senadores, pertencendo a um dos
Partidos de sustentação do Governo, julgo de meu dever zelar pela
integridade e pela transparência das ações deste Governo. Não
posso deixar em branco suspeitas de promiscuidade entre funcionários da Receita Federal e emptcsas privadas de importação. Não'
posso permitir que essa nefanda prática de vazamento de infomJ.a·
ções se tome uma constante num Governo que mal se iniciou.
O Governo Federal precisa agir com rapidez e rigor, para
apurar integralmente ~ssa transação penumbrosa de favorecimento
de empresas importadoras no Porto de Vitória. Isso é fundamental
para a preservação da integridade e manutenção da coo:f"tança da
população num Governo que se pretende transparente e efetivamente empenhado na defesa dos interesses maiores do povo brasileiro.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
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O SR. PRESIDENTE (Jeffenmn Peres) --Concedo a palavra ao Sr. Joel de HoUanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA.(PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presideme. St's e Srs. Senadores, recebi. há
alguns dias, a Carta de Brasília, elaborada durante a realização do
XXXV Féirom Nacional de Secretários de Trabalho, mais conhecido por- FONSET, nos dias 9 e lO de março. nesta CapitaL
Não é por acaso, Sr. Presidente, a coincidência de datas da
realização do FONSET com a da Conferência das Nações Unidas
sobre DesenvolvimeDlo Social, que aconteceu em Copenhagen.
Na verdade, há estreita sintonia do espírito dos secretários de trabalho brasileiros com o da Cúpula do Homem•
Pela importância de que se reveste, permita-me ler a Carta
de Brasiija.. Sr. Presidente, com o pedido de que seja transcrita nos
Anais do Seoado Federal.
"A tcalização do XXXV FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS DO TRABALHO- FONSET, ao mesmo tempo em
que se realiza a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimenl.o Social. em Copenhagen, sintoniza os SecretárioS de Trabalho com o espírito dessa Cúpula do Homem.
Dessa maneira, este FONSET faz suas as conclusões da
Confetencia Social, em especial:
a) que se busque o pleno emprego, elegendo-se o desenvolvimento sustentado como forma de atender às necessidades
humanas.
b) que os ajustes que porvenblra sejam necessários nas economias naCionais não elejam. mais uma vez, o emprego comovariável de peso negativo para tais ajustes. c-) que a busca da eliminação da pobreza, a Criação de empregos produtivos e da integração social se transformem em ações
efetivas em cada Unidade da Federação;
.
d) que todos os Secretários e seus Executivos considerem
prioridade a retomada do crescimento com geração de oportunida~
eles de emprego e renda e para isso se comprometam a defender
políticas sociais, ·a nível nacional e regional, que tomem realidade
esses p:ropósitos.
Em relação à atual conjunwra JX>lítica e administrativa do
País, e especificamente à área do trabalho. este XXXV FONSET
resolve trazer à consideração da sociedade e do poder politico nacional o seguinte:
- I - Considerando que com a vigência da Medida Provisória
n° 935, de 7 de março de 1995, o TesoUro Nacional poderá reter e
administrar, por temp:> indefmido e aleatório os recursoS do FA T,
Fundo de Amparo ao Trabalhador, eliminando o repasse nos mesmos prazos de repasse dos .Eundos de Participações -dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, e com tal, eliminando também a
certeza e a garantia da alimentação do Fundo e dos Programas que
ele fmancía, propõe:
Que o Governo Federal e o Congresso Nacional--reaValiem
os efeitos da Medida Provisória n' 935, de 7 de março de 1995,
para o FAT e para todos os programas que ele garante e, pelos
meios legais que dispõem. restabeleçam o prazo de repasse dos re·
cursos, feito pelo Tesouro Nacional, já previsto na lei n°
8.019/90, ou fvtem o prazo in.áximo de trinta dias para o repasse
dos recursos do FAT :PCio Tesouro Nacional.
II - Considerando que os recursos para o custeio do Plano
de Trabalho do SINE têm chegado aos Estados somente nos últimos meses do ano e que este deve ser executado até o dia 31 de
dezembro, determinando, assim, atropelos, execução deficiente e
devolução de recursos por inexecução, propõe:
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- que, para viabilizar a máXima eficácia e rentabilidade na
aplicação dos recursos do Plano de Trabalho, a partir da liberação

com maior prazo para a execução. seja:
- reesuumrada a Coordenação Nacional do SINE no Ministéno do Trabalho;
·
- implantada. imediatamente, a Agenda de Atendimento Individual pela Coordenação Nacional do SINE em cada Unid;lde da

Federação, com prazo de conclusão em 30 de abril e com o acompanhamento do FONSET.
--- --IIl- Constderando a necessidade de evoluir do quadro atual
- marcado por ações dispetsas na área do lrabalho- para a constituição de um Sistema Público de Emprego. articulador e integrador das açõe~ de lnlennediação de empregos. habilitação ao segu-

ro-desemprego. fonnação profissiOnal. pesquiSa e an-álise do mercado de trabalho e a geração de emprego e renda, propõe:
·- a retomada das discussões entre o Poder Legislativo. o
Governo Federal e os Govefnos Estaduais sobre a constituição do
Sistema Público. de Emprego. para que. de forma urgente. integre
as ações do setor público, como vem preconizando o Governo Fernando Henrique.
~
Sobre a análise do mercaclo de trabalho. destaca-se a necessidade de expansão para todo o País da Pes<iuisa de Enlprego e-De-!>emprego (PED). de forma a atender aos requisifOS-das Secretarias Estaduais do Trabalho na formulação de p::>liticas públicas, em
especial para o setor informal.
_
· lV - Considerando que o Programa ComurilCla.----ae Solidária
gerou uma expectativa.muito grande rias áreas da cidadania. trabalho, atenção ã infância e adolescência e da a~is~ncia social. decorrente das extinções dos Ministérios da Integração Regional e
do Bem-Estar Social e de seus órgãos vinculados, e que. até o momento, não se conhecem os programas nem os órgãos que suprirão

os vazios decorrentes. aprofundando a incerteza e a grave crise social em todo o Pais, propõe:

Que o Governo Federal, com urgência. defma quais os órgãos que. além da coordenação e articulação da Comu_nidade Solidária, gerenciarão os programas e aS dotações orçamentárias anteS
atribuídas aos Ministérios extintos e suas vinculadas.
ConscienteS de que suas proposlas só terão êxitO com a resolução dessas questões através das Secretarias Estaduais do Trabalho. o FONSET, em sua XXXV reunião, assume a responsabilidade de defender, planejar, articulare implementar polítiCas ptlblicas e sociais que priorizem a retomada do crescimento económico
com a geração de emprego e renda. tanto para o setor formal como
para o informãl.
.
Ao concluir, os Secretários de Trabalho de todas as Unida~
des da Federação solicitam e esperam que Sua Excelência o PresiM
dente da República, os Srs. Ministros de Esla.do, as Lideranças do
Senado Federal e da Câmara dos ()eputados, os Srs. Senadores e
Sn. Deputados, avaliem este documento, manifestem-se sobre ele
e adotem as providências pertinentes, estimulando..os a lrabalhar
no sentido de reduzir as exclusões e os efeitos da crise socioeconômica da Nação.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Jod de Hollanda. o Sr.
JefferSon Peres. deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada ~lo Sr. José Samey, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) '- Concedo a palavra
ao nobre Senador Roberto Requião.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Sr"s e
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Srs. Senadores, não há presente sem passado, não há fuOJ.ro sem o
·
presente atuante.
Isso vale fcndarnentalmente para o com)X)rtamento de Se~
nadare~ e Deputados t]ue. no passado: defenderam oS interesses
nacionais.
.
.
_ _ Hoje, quero_ prestar uma_ d~:~pla homenagem a dois Senado-res: _Severo Gomes e o atual Presidente da República, o Sr. Fernando Henrique Cardoso.
E presto esta homenagem reeditando, reapresentz.ndo. trazendo para a discussão do Senado e do Congresso Nac"iorial um
projeto de lei, de autoria do Senador Severo Gomes, que estabeleM
ce medidas de proteção aos interesses brasileiros contra práticas
di-scriminatórias adotadas p::>r outros países. Sobre ..::ste projeto de
lei requereu o awal Presidente da República urgência urgentíssima. por ocasião de sua tramitação no Senado da República.
. É· oportuno este projeto, Presidente José Sarney. no mo-mento em que discutimos a Lei de Patentes. para a qual não se alinha um ~qico {lrgumento racional. a não ser a ameaça das retaliações inteJnacionais. A sua discussão, no momento. é extraordina·
riãmeõte pertinente. Nesta oporrunidade, permito-me ler as justifi·
cativas do Senador Severo Gomes. que fizeram o então Senador
FernanJlQ__ Ii_enrique Cardoso, num bom momento. pedir para o
projeto urgência urgentíssima..
~
Inicia o Sena<k>r Seve-.:o Gomes:
''Os países deSenVolvidos- notadamente os Estados Unidos
e os integrantes da Comunídade Econôrnica Européia - estão ado-tando tratamentos discriminatórios contra as- naçõeS qüe íião se
curvam ante os seus interesses dos mais fortes: -. O exemplo mais evidente dessa prática é a Lei de 'Comercio
e TaÍifas do~~ Unidos, çuja versão atual data. de outt.tbro de
1984. Por meio dessa norma. o COngteSSO aõlericãnó COiifere ao
pres:idente o poder de impor represálias a qualquer país cUja politiCa íriterna for co'risiderada. por juízo próprio, prejudicial aos interesses dos Estados Unidos.
É a famosa Super 301. a medida das retaliações presidenciais.
Os objetiVos e _o alcance dess~ lei podem ser entrevistos em
alguns de seus tópicos. Nela, O termO "comércio" inclui:
a) os servíç-os (inclusive transferência de informações) asso-ciados com o comérCiO-ínfurnaCloliã.I, estejam ou não tais serviços
re:lacionados_com bens específicos-; e
b) investimentos estrangeiros- por pessoas estadunidenses
com implicações no comércio de bens e SCIViços.
A dermição do iennO "serviços", na seçãO 306 da lei, diz
que serviços são "atividades econômicas cujos produtos são distintos dos bens tangíveis. Tais termos incluem. sem estar limitados,
atividades bancárias, de seguro, de transporte, de comunicações e
processamento de dados, de comércio varejista e atacadisca.; de
propaganda, de consnução civil, de projetos, de engenharia, de
corisultoria em administração, de negócios imobiliários. de serviços profissionaiS. de entretenimento. de educação, de serviços de
saúde e de turismo".
o~

objetivos da lei, expressos tia seção 305 são:

"reduzir ou eliminar as barreiras e outras distorções ao_ comércio internacional de serviços nos mercados estrangeiros, inclusive aquelas barreiras que neguem às importações ou às empresas
americanas o mesmo tratamento que é dado às empresas nacio-nais ... " e ainda:
"estabelecer normas acordadas internacionalmente, inclusive procedimentos parn a solução de controvérsias que: I) contribuam para assegurai o- livre fluxo de investimentos estrangeiros
diretos; e II) reduzam ou eliminem as distorções no comércio causadas por certas medidas ligadas ao comércio".
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Essas defmições evidenciam que os Estados Unidos negam aos
demais países o direito de adotarem as normas de politica interna que
mais consuhem aos seus interesses em praticamente [I.XJQs oc setores
e<:onômicos. TOOos devem adotar politK:as de acordo com Os interesses norte-americanos. sob pena de sofrerem retaliações Raul Prebisb, o fundador da CEPAL, há pouco falecido~
não conteve seu espanto ante as disposições da Lei de ComérM
cio e Tarifas dos Estados Unidos. Em seu entender, essa norma
configura "a visão que. SécUlos atrás, a metrój)O-Ie tinha de suas
colônias. Essa sequer chega a ser uma lei úri(>erialista. É uma lei
colonialista".
As retaliações da Lei de Comércio são acionadas quando o
Presidente dos Estados Unidos determina que um alO, p:>lítica ou
pr.itica de um país estrangeiro:- "é inconsistente com qUã.Iquer acordo- de comérciO, ou

nega
ou

:ws Estados Unidos os benefícios preVís-lOs Desses- acordos.
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Vou dar entrada na Mesa do Senado, para que tramite nas
comissões competentes, esse antigo projeto de lei do Senador Se·
vero Gomes, arquivado no fllll de uma legislatura. apesar do esfor·
ço do Presidente da República de fazé-lo tramitar com um pedido
de urgência urgentissima.
Essa é uma homenagem ao Senador Severo Gomes. Senador nacionalista da República. e ao velho Fernando Henrique Cardoso dos bons tempos.
Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Foi encaminhado ã
publicação parecer da Comissão de Serviços de Infra-Estrutllra.
que conclui favoravelmente ao Projeto de Lei da Câmara n° 14.
de 1995 (n° 3.844/93, na Casa de origem).que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de equipamento de radiocomunicação em.
locomotivas.

A matéria ficará sobre a Mesa. durante cinco ses. - é i..D.justifiê:áVel, i.rr~vel ou diScriminat6riO e reStringe
sões ordinárias, a fim dç receber emendas, nos termos
ou traz ptbblemas ao coméreio dos Estados Unidos".
-do art. 235, Il d, do Regimento Interno.
E o que seria "irrazoável". nos termos da lei? Eis ·a ·res- posta:
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esgotado o tempo
"Qualquer ato, política ou- prática que, IIi.esnio que não destinado ao Expediente.
viole ou seja inconsiStC:D.te com os cfueiios -i.D.temãcionâis dos -Passa-se à
Estados Unidos, seja considerado injusto ou não eqüitativo. O
ORDEM DO DIA
termo inclui, sem estar limitado a, qualquer ato, Política ou prática. que nega eqüitativas e justas: I) oportunidades de mercado;
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os itens de n°s 1 a
II) opOrtunidades para o estabelecimento de empresas; ou lU) 4, em fase de votação, ficam adiados por falta de quorum, em pie·
provisão de proteções.adequadas e efetivas aos dlceitos de pro- nário.
priedade intelectual''.
São os seguintes os itens adiados
E o que seria "discriminatório"? De acordo com a lei. o ter1
mo abrange "qualquer ato, política ou prática que nega o lr.ltamenPRÓJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 45. DE 1994
to similar ao nacional ou o tratamento de oaçio mais favorecida
Votação, em bJmo único, do Projeto de Decreto Legislativo
aos bens, serviços ou investimentos dos Estados Unidos".
Para os interesses norte-americanos, portantõ, não existem n° 45, de 1994 (n° 222192, na Câmara dos Deputados), que aprova
mais fronteiras. Em qtJalquer país eles têm que ser tratados como o texto do Açorcio Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em
interesses nacionais, e quem não aceitar eSsa relação colonial fica Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo
sujeito às retaliações. E quais são as retaliações?
.
Parecer favorável, proferido em Plenário, em substituiçãO à
Sempre nos termos da lei, são:
Comissão de Relações Exteriores e Defesa NadonaL Relator:
''Suspender, retirar ou impedir a aplicação de. ou abster-se Senador Josapbat M.arinbo.
de proclamar, os benefíciOs a concessões de acordos de comércio,
2
ou abster-se de levar à frente um acordo comeiCiaJ com Ç> país e$trangeiro ou organização envolvida;
REQUERJMENTO N" _460, DE 1995
- aplicar taxas alfandegárias ou outras restrições às imporVotação. em tu~ único. do Requerimento n° -460. de 1995.
'tações de produtos desse país estrangeiro ou organização envolvido Senador Esperidião Amin, solicitando, nos termos regimentais,
da, ou impor restrições aos serviços respeçtivos pelo tempo que
tramitação conjunta dos Projelos de Lei da Câmara n°s 32. de
considere apropriado;
1992, 17, de 1993, e 32, de 1995, por tratarem de matérias que
- impor taxas alfandegárias ou qualquer outra restrição à versam o mesmo assunto.
importação de produtos e sezvlços de tais países ou organizações
3
estrangeiras, incluindo a exclusão da entrada nos Estados Unidos
REQUERIMENTO N" 467. DE 1995
de tais produtos".
Votação, em turno único. do Requerimento n°467, de 1995.
O Governo brasileiro precísa Ser dotado de instrumentos
do Senador Eduardo Suplicy, solicilando, nos termos regimentaiS.
legais eficieiltes para enfrentar- ameaças contidas na Lei de Coa tramitação conj.mta dos Projetes de Lei do Senado_n°S 79 e 80,
mércio e Tarifas dos Estados Unidos e nas legislações dos paíde 1995, que dispõem sobre a distriOOição dos recursos do Salárioses integrantes da Comunidade Econômica Européia. Não só
Educação.
por questão de interesse económico. mas até por imperativo de
4
dignidade, Pois as retaliãçõCi -pl:evistas anulam,
prática, a
REQUERIMENTO N" 468, DE 1995
soberania nacional. .

na:

A lei que ora propomos configura legitima defesa nacional.
Não objetivamos impor ~líticas a nenhum país, mas não aceitamos que potência nenhuma venha ditar normas sobre nossos assuntos internos. Se nos aplicarem discriminações. devemos resoonder com discriminações".

Votação, em turno único, do Requerimento D 0 468, de 1995,
dos Senadores Waldeck Ornelas e Joel de Hollanda, solicitando,
nos termos regimentais. a tramitação conjunta dos Projetos de lei
do Senado n"s 79 e 80, de 1995. que dispõem sobre a distribuição
dos recursos do Salário-Educação.
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O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)-llemS:
Discussão, em rumo suplementar, do Substitutivc
do Senado ao ProjeiD de Lei da 0mam no 80, de 1994
(n° 2.1.[,7191, na Casa de origem), que acres<:enta panlgrafo ao art. 860 da Consolidação das Leis do Trabalbo.
tendo
Parecer sob n°60, de 1995, da. Comissão
- Diretora, oferecendo a redaçã.o do vencido.
A matéria constou da pauta da sessio ordinária do diaJ6 de
março passado, quando teve sua discussão adiada para o dia 13 do
corrente.
Passa~se à discussão do Substitutivo. em rumo SUplementar.
(Pausa)
•
- ' - -

Não havendo quem peça. a palavra, encerro a discUssão.
.Sem apresentação de emendas, a matéria ~ considerada definitivamente &dotada. nos tetmos do art."284 do Regimento Interno. 0-projetcfVõlta à Câmara dos Deputados.
•
·
Ê o seguinte o substibltivo aprovado:
Substituição do Senado ao Projeto de Là da Câmara D 0

80,de 1994
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Emdisalssãooprojelo.(Pausar · -··

Nio havendo quem peça a palavra., enCCIIO a. disaJssão.
A votação flC4 adiadA por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE QOS<! Samey)- llem 8:
Disalssio, em turno único. do Projeto de Lei da
Câmara n• 35, de 1994 (D0 3.172'92, DA Casa de origem), de iriiciativa do Minist6rio Público da Uniio, que
dispõe sob<e a criação de ProcumdoriM da República
em municipios do intericr. e dá outms provid&cias, leodo
Pam:er favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador
Cid Sab6ia de C&IValbo, em substituição i Comissio de Consti·
tuição, Justiça e Cidadania.
A ma!&ia <ODStou. da Ordem do Dia do dia IS de !DliiÇO.

quando teve sua discussão adiada.
Emdisalssio oprojeiD. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
A voíaçio flC4 adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE QOS<! Samcy)-llem 9:

Discussão, em bJrno único, do Projeto de Lei da
Acrescenta parágmfo ao iirt. 860 da ConsolidaCâmara n° 11, de 1995 (n• 1.371191, na Casa de ori·
ção das Leis do Trabalho
'
gem). que veda a coocessão de fmanciamenro a servido-O Congresso Nacional decreta:
res e funcionáriOs públicos pua aquisição de bens partiArt. 1o O art. 860 da Consolidação das Leis do Trabalbo.
culares, tendo
0
aprovaPa pelo Decreto-lei D 5.452, de 1° de maio de 1943, passa a
Parecer favorável, sob 0° 108, de 1995. da Comissão
vigorar acrescido do seguinte § 2°, transformando-se em§ 1° o
-.de Assuntos Ecooômloos.
.
alUai parágrafo llnico: .
·
Ao projeto não foram oferecidas emendas. nos tenoos do
''Art. 860 .••••_._,:. __ ,,_•• - -.. ----··-··--- · art. 233, inciso ll,letra d, do Regimenlo Interno.
·_
Em discussão o projeto em turoo úriico. (Paus;a)
§ 2" O juiz rela !Dr ou presidente JIOdeti. por
Não havendo queoi peça a palavra. enceno a discussio.
mero despacho e em qualquer fase da tta.mitaçio do proA votaçlo flCa adiada por falta de quorum.
cesso, ad referendum do PlenáriO ou da- seÇãO especiali~
O SR. PRESIDENTE QOS<! Samey)- Ainda há oradores
zada em dissídio coletivo, garantir a- aplicã.Çio imeâiata,
inscritos.
!Dtal ou parcial, das cláusulas já deferidas oo acordadas
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcântara. que
em dissídio, acordo ou convenção anterior."
dispõe de 50 minuiDS.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 3° Revogaín-se as disposições em cootrário. O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE.) - Sr. Pn:si·
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 6:
dente, sn e Srs. Senadores.. desejo registrar o falecimento do em~
Discussão. em rumo único, do· Projeto de Lei da !""sário Jaime Machado da Ponte, sexta-feim passada. no Estado
Câmara no 183, de 1993 (no 1.370/91, na CaSa de ori- doCeanl.
Jaime Machado da Ponte foi uma figura que se distinguiu
gem), que dá nova redação ao art. 14da Lei n°8.177, de
1° de março de 1991. que 11estabelece regras para a de- bo estado nio só por süa atividade CIDplllsarial. mas também por
seu espírito comunitário. Foi Presidente da Associação Comen::íal
sindexação da economia e dá oulr.1S providêucias",lelldo
do Ceanl, vioe-Pn:sidente da Federação das Indústrias do Estado
Pareceres favoráveis. sob n% 518, de 1993, e-1()6, de 1995, do Ceará.. Foi um homem que sempre esteve intimamente ligado a
&Cani~ão
.
todas as iniciat1vas que· floresceram no Estado. com o propósito de
- de Assuntos Econômicos.
promover o nosso desenvolvimento, trazendo pro~ para o
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos termos do nosso povo.
art. 235, n. d, do Regimento Interno.
Ele nio se limitw ao exercíciO de suas atividades empresaEm.disCYssão_o_pn:>je:to._~~s_a)__ _ _ __ ____
____________ _
riais ligadas ao beneficiamento do algodão e à indústria de fração e
Não havendo quem peça a palavra. enceiTO a discussão. tecelagem porque, além destas, prestou grandes serviçoS-à ComUA votação fica adiada por falta de quorum.
nidade. vindo a ser um dos grandes destaques do Rotary Club do
Ceará.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 7:
No primeiro Governo de Virgílio Távora foi um dos inte·
Discussão. em turno úniCo, do Projeto de Lei da grantes da Comissão de Desenvolvimemo do Ceará- COMDECCâmara n° 20, de 1994 (n° 204191. na Casa de origem),
que deu erigem ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Ceará
de iniciativa do Senhor Presidente da República. que re- BANDBS, um dos instrumentos fmanceiroS que promoVeu a invoga o art. 4° da Lei n° 2.410, de 29 de janeiro de 1955, dustrialização do Estado, cano também a implantação de novas
que proíbe a importação de automóveis e barcos de pasempresas naquela unidade da Federação.
seio de luxo, tendo
Ao fazer este comunicado. desejo destacar sua atuação em
vida como empresário, como homem ligado aos interesses de nosParecer favoráve~ sob D0 107, de 1995, da Comissão
so Estado e como sua família. ligado à política do Ceará. Seu ir- de Assuntos Ecooômicos
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mão, Expedito Machado, foi não s6 De}:rutado Federal como também Ministro de Estado, e um dos seus filhos,~ Assis "Ma"cbádo
Neto, é boje, pela segunda vez, Secretário de Estado do Govemador Tasso Jereissati. além do que é também tio de nosso colega,

Senader Sérgio Maebade.
Por meio deste registro, presto homenagem que é de inteira
justiça. Não .)bstante nossii diferença de idade, tive oportunidade

de conviver com Jaime Machado, cooh«:er seu espírito público-sem que tivCsse militado na IX>lítica, embora para isso. não lhe fal-

tassem oportunidades. Posso atestar que ele realmente foi um
exemplo de empresário e de homem dedicado à causa do desenvolvimento de nosso Estado.
Faço, portanto. chegar aos filhos e à viúva, Dona Celcina
Barreiro Machado,- nossas condolências, nosso- pesar, porque o
Ceará realmente perde um vulto de destaque nas atividadeS empresariai~~

económicas e comu~tárias.
Era o que eu tinha a d~. Sr. ~sidente~

• O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A Mesa se associa
às manifestações de pesar expressãs pelo Senador Lúcio Alcântara, em nome do povo do Ceani, pelo falecimento do empresário e
político Jairo Machado.
Ainda há oradores inscritos-~
Com a palavra o nobre Senador Geraldo Melo.

O SR: GERALDO MELO (PSDB·RN. Pela onlem.)- Sr.
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gram a ganmtia. Contudo, isso não é necessário, já que a empresa

está disposta a fazer a daçio desses bens amigavelmente.
Para que não pairem dúvidas sobre a responsabilidade com
que procmo exercer o meu mandato, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se~s. desejo fazer saber que, embora tenha uma opinião bastan. te diferente daquela que o Banco do Brasil está expressando em
relação ao assunto, não votei pela queda do veto que tanta celeuma
produziu. Esse nãO foi o meu voto, inclusive porque ele foi preparado em um momento em que esse tema não iria ser objeto de de~
cisio. já que a apreciaçio daquele veto tinha sido retirada da pauta
por proposta de lider de nosso Partide na Câmara dos Deputados.
Deprtado José Aníbal.
De forma que me senti na obrigação de trazer ao Senado
essas informações, para que não se pense que o companheiro dos
eminentes Senadores do Brasil tenha votado a respeito de um
- veto-.de-l.ntetesse nacional em função de seus próprios interesses.
Tivesse-eu í.ri.temsse nisso-e Corifundisse o meu mandato com negócios, eu teria votado pCiã queda do veto. Mas não confundo
mandato com negócios, nem tinha interesse naquela decisão, pois
essa operação referida pela imprensa nacional não é uma operação de crédito rural.
Resta consignar uma indagação e uma dúvida que desejaria
partilhar com esta Casa. De minha parte, entendo - e repito - que
as contas de quem assume mandatos eletivos não podem estar pr-otegidãs por nenhum tipo de sigilo.
Acredito que o sigilo bancário é uma instituição importante
da democracia, nas sociedades modernas, o sigilo bancário é uma
conquista do cidadão. Todavia, quando qualquer um de nós decide
plei~ um cargo público, de Presidente da República a Vereador,
está abrindo mão do direito de fazer segredo perante a sociedade
dos seUs negócios e inleresses particulates.

fusidente, a imprensa, JXlUCO antes do feriado da Semana Santa,
divulgou uma relação atribuida ao Banco do Brasil, com os nomes
dos maiores devedores 'daquela instituição. entte os·qua;,s duas emM
presas do Rio Grande do Norte.
Em uma das publicações. a imprensa associa- mCu nome a
uma dessas em~sa.s. Embora não possa dar infCII'InaÇôeS detalhaM
das sobre o valor da dívida dessa empresa, porque não a dirijo. ela _
No Senado, somos apenas 81 Senadores que, no meu enrealmente pertence a pessoas da minha família, e confumo que é
tender, não podem estar protegidos por este ou qualquer outro
devedora do Banco do Brnsil.
segredo. Mas, o sigilo bancário é uma conquista de !50 milhõEntretanr.o. a forma como foi publicada a materia dá a im- es de brasileiros. De que adianta existir sigilo bancário, se o
pressão - já que o asSunto foi apresentado no contexto das infor..
mesmo resulta nisso? Quem autorizou a publicação? Aqui, haM
mações em tomo da queda da TR - que essa é Umã empresa que veria dois Senadores. que, direta ou indiretamente, teriam inte~
deve cerca de 25 milhões de reais, crédito rural. ao Banco do Brn.M resse nesse assunto e que não se importariam se SUas- contas
sil; e ao discutir a importância e o sofrimento que a quedii da-TR
fossem abertas. examinadas, vistas e ~vistas. Mas. e os decausará ao Banco do Brasil relaciona essa empresa entre os gran~
mais? Que tipo de dano causa a uma empresa a divulgação de
des devedores daquele estabelecimento oficial de crédito.·
uma informação desse tipo?
Senti~me
obrigação de esclarecer o assunto à Casa a
Se não desejamos que o instituto do sigilo bancário conti~
qual pertenço. JX>l' entender que nós. como homens públicos, por
nue em vigor no Brasil. esta é a Casa para se discutir o assunto.
mais que pudéssemos estar protegidos Por-sigilo bancário Ou por
Que se acabe com_ ele. Mas se o sigilo bancário existe, é necessário
instituições semelhantes, não podemos nos
a prestar inforque seja respeitado. É necessário que se saibã onde se Iocallza a
mações sobre a nossa vida, especialmente no que se relaciona com
responsabilidade pela brincadeira que passou a ser feita com as
instituições de crédito públicas, como é o caso do Banco do Brasil, contas bancárias dos outros.
e é-o que estou procurando fazer.
POrtanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quis ocupar
Tive o tempo suficieinte, desde a publícação da matéria,
o tempo de V. Ex•s com essas informações, expressando a minha
para obter da empresa infonnações que me autorizam a afinnar
tranqüilidade de consciência de cidadão, assegurando que este é
que, realmente, o seu débito junto ao Banco do Brasil, é da ordem
um momento penoso na vida de todas as pessoas e empresas que
de R$25 milhões. Tc:xiavia, essa dívida está garantida por bens ofi~
foram citadas. Mas praza aos céus que este momento nos ofereça a
cialmente avaliados em US$76 milhões, ou seja, o triplo do valor
experiência e as lições que necessitamos. para que o caniínho da
da dívida. Em segundo, esse contrato não tem nada a ver com o
modernização da sociedade brasileira seja percorrido, com segucrédüo rural e não se beneficiou - se é que houve beneficio - da
rança e sabedoria.
queda do veto, que se relaciona com a aplicação da TR nas operaEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
ções de crédito rural.
Muito obrigado.
A empresa veffi negociando com o Banco do Brasil essa divida e, enlre as alternativas que propôs ao banco. sugeriu a sua liO SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Não há mais oradoquidação mediante dação em pagamento de bens que integram a
res inscritos.
garantia. Não se trata.. portanto, de uma dívida ilíquida. nem de diNada mais havendo a trntar a Presidência vai encerrar os
nheiro perdido pelo Banco do Brasil. Se o Banco do_ Brnsil quiser trabalhos, designando parn a sessão ordinária de amanhã. a reali~
executar a dívida, será para. obter a alienação dos bens que intezar·se às 14h30min, a seguinte

na:

runar-

e

Abril de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

17

-?-

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N" 456. DE 1995

PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N" 45. DE 1994

Votação. em rumo único, -do Requerimento n° 456_, de 1995.
do Senador Hugo Napoleão, soliCitando, nos :teníios regimentais,
que, sobre o Projeto de Lei _do Senado n° 36. de 1995, de autoria
do Senador Gilberto Min>nda, que altera a tedação da alínea a do §
2°doart.l 0 doDecreto-Lein<~2.120.de 14demaíode 1984,além
da comissão_con~te do despacho inicial de distribuição. seja ouvida. também. a de Constituição, Justiça e Cidadania..

Votação. em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo
n• 45, de 1994 (n• '222192. na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo Ortográfico da -Língua POl1Uguesa, assinado em
Lisboa. em 16 de dezembro de 1990. tendo
Parecer favorável. proferido em Plenário, em substituição à

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator:
Senador Josaphat Marinho.

-8-'l-

REQUERIMENTO N" 460. DE 1995

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 183. DE 1993

Votação.

e~

rumo único. do Projeto de Lei da

C~

no

183, õe 1993 (n• 1.370/91. na Casa de origem). que dá nova redação ao art. 1~ da Lei n• 8.177. de 1• de DlliiÇO de 1991. que "estabelece regras para a desindexação da. economia e dá outras provi~
dências", tendo
Pareceres favoráveis., sob n-os 518, de 1993. e 106. de 1995,
da Comissão
. .

-de Assuntos Econômioos.

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 20. DE 1994
Votação. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
20, de 1994 (n° 204/91, na Casa de origem), de iniciativa do Presirevoga o art. 4° da Lei o 0 2.410, de 29 de
dente da Repíblica.
janeiro de 1955, que proíbe a importação de automóveis e barcos
de passeio-de luxo. tendo
Parecer favorável, sob 0° 107, de 1995, da Comissão

que

-de Assuntos Econômicos.
-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 35. DE 1994
Votação, em turno único, do Pl:ojelo de Lei da C~ n°
35. de 1994 (n• 3.172192. na Casa de origem). de iniciatiVa do Ministério Público da União, que dispõe sobre a criação de Procuradorias da República em municípios do interior, e dá altra provi·
ciências. tendo
Parecer favorável. proferida em Pleoáriõ, Relator.· Senador
Cid Sabóia de Carvalho, em substinlição à Comissão de Constitui.
ção, Justiça e Cidadania.

Votação, em turno único~ cJ.o RequerimenlO D0 460, de 1995.
do Senador Esperidião Amin, solicitando, nos termos regimentaís.
a tmmitaçio conjunta dos Projetes de Lei da Câmara n°s 32, de
1992. 17, de 1993. e 32. de 1995. por tratarem de matérias que
versam o mesmo assunto.

,.-9REQUERIMENTO N" 467. DE 1995
Votação, em turno único, do Requerimento n° 467. de 1995.
do Senado_~;: Edu~ Stiplicy, solicitando, nos termos regimentais.
a tramitaçãO conjUnta dos' Projetris de Lei do Senado n°s 79 e 80.
de 1995. que dispõem sobre a distribuição dos recur.;os do SalárioEducação.

-lOREQUERIMENTO N" 468, DE 1995
Votação, em turno úniCo. do Requerimento D0 46&, de 1995.
dos Senadores Waldeck Omelas e Joel de Hollanda, solicitando.
nos termos regimentais, a t.ral:ni~o -conjuOla dos Projetes de Lei
do Se:nado n% 79 e 80•. de'l995, que dispõem sobre a distribuição
dOs recprsos do Salário- Educação.

-liREQUERIMENTO N" 470, DE 1995
Votação, em tUrno único, do Requerimento D0 470, de 1995,
do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais, a
criação de uma comissão tempor.íria:, composta por onze Senadores, para. até o dia 15 de dezembro do oorrente ano, analisar a prog~amação de rádio e TV, no País.

-5-

-12-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 11. DE 1995
Votação em turno único. ·ao-ProjetO de Lei da Câmara n<~
11. de 1995 (n• 1371/91. na Casa de origem), que veda a conoes.
são de fulanciainento a servidores e funionários públicos- p~
aquisição de bens particulares. tendo
-

REQUERIMENTO N" 500, DE 1995

Parecer favorável. sob n_0 108. de 1995, da Comissão de As-

suntos Econômicos.

_,_

REQUERIMENTO N•455. DE 1995
Votação. em ~mo único, do Requerimento n° 455. de 1995,
do Senador José Agripino, solicitando, nos termos regimentais,
que, sobre o Projetod~_~i do Senado n° 36, de 1995, de autoria
do Senador Gilberto Miranda, que altera ã -reda.Ção mi 81ínea a ôo §
2° do art. 1° do Decreto-Lei n°2.i_2ó, de 14 de maio de 1984, além
da c_omissão constante do despacho iriicíal de distribuição, seja ouvida, também, a de Serviços de Infra-Estruwra..

Votação, em turno único, do Requerimento n° 500, de
1995, do Senador Jos_é Agripino, solicitando, nos termos regimentais, que sobre o Projeto de Lei do_ Senado n° 348, de 1_991,
de autoria do Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao
art. 9° do Decreto-Lei n° 3, de 27 de janeiro de 1966, que disciplina as relações juridicas do pessoal que integra o sistema de
atividades portuárias, além da Comissão constante do despacho
inicial de di-stribuição, seja ouvida, também, a de SeiViços de
Infra-Estrutura.

-13PRdJETO DELE! DA CÂMARA N"41. DE 1991
Discussão, em tumo único, do PI;ojeto de Lei da Câma:nt n°
41, de 1991 (n• 1.626/89, na Casa de origem), que dispõe sobre a
proteção do trabalho doméstico, e dá outras providências, tendo
Pareceressobn"s 109e !lO, de 1995.dasComissões
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- de Assuntos Sociais, favor.ivel ao Projelo, nos tennos de

substitutivo que oferece. e pela prejudicialidade do Projeto de Lei
do Senado n° 47. de 1991, que tramita em conjunto;
- de Assuntos Econômicos. favorável ao Projeto, nos terde suhstrtutJvo que oferece. e pela prejudicialidade do ProJeto
de L.et do Senado n° 47, de 1991, que tramita em conjunto.
mo~

-14PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 188, DE 1993
Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n°
188. de 1993 (n° 2.718/92. na Casa de orige-m), de iniciativa do
·Presidente da República, que concede isenção de impostos aos
hens destinadqs ao prosseguimento da execução do Programa Nacional de Comumcações Domés-ticas por Satélite. tendo

Pareceres sob n°s 84, de 1994, e 158, de 1995, da Comissão

- de Assuntos Econôlnioos: 1° pronunciamento: favorável ao .ProjetO, ccim emenda n° -1-CAE. que apresenta; 2° pronun·
ciamento: contrário à emenda de Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Eslá encerrada a
sessão.
fl.evanra-u a sessão às 15h16min.)

DISCURSOS PRONUNCIADOS PELO SR. LÚCIO ALCÂNTARA. NA SESSÃO DE /O.Ó4.95 E QUE.
ENTREGUES À REVISÃO DO ORADOR. SERIAM PU-.
BUCADOS POSIERIOMENTE.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB.CE. Como Lider.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Sr"s e Srs. Senadores, quero apresentar meu pesar pelo falecimento, em Fortaleza.
do Dr. Aldenor Nunes Freire. um veterano na_ política cearense.
Fundador do Partido Trabalhista Brasileiro no Ceará, DeputaQo
Estadual em várias legislaturas, Vereador em Fortaleza., Procuradardo Tribunal de Contas dos Municípios e, sobremdo. um politico que, mesmo quando deixou de disputar eleições, permaneceu
fiel ã sua vocação. tendo inclusive se carncterizado nos últimos·
anos pela publicação, seguida a cada eleição. de um livro que analisava todos os resultados eleitorais. município p:>r município, aS
votações recebidas pelos diferentes candidatos aos cargos majoritários e aos cargos proporcionais.
Essa publicação que se seguia- como disse- a cada eleição
realizada. fosse ela municipal. estadual ou federal. tomou-se muito
disputada por todos quantos no Ceará se intereSsam- pelo processo
eleitoral e pela manifestação dos eleitores nos diferentes pleitos.
Como seu amigo partícular que teve o privilégio de lidar
com ele durante muitos anos e. portanto, conhecia o seu caráter. a
sua fonnação. o seu espírito público. trago -ao Plenário do Senado
meu voto de pesar pelo seu falecimento. depois de muito sofri.
mento, vítima de uma moléstia insidiosa e pertinaz que lhe tirou
inicialmente as forças físicas. mas nunca a lucidez do seu pensa·
menta. nem seu entusiasmo e interesse pelos assuntos p:>líticos do
Ceará e do Brasil.
Meu voto de pesar é extensivo a todos os !eUS familiares.
sua viúva e filhos. que acompanharam seu sofrimento, sua luta
contra a doença e, sobrerudo. foram estímulos permanentes para
que se destacasse no cenário político do Ceará desde a fundação
do PTB. ao temP.O do saudoso Presidente Getúlio Vargas.
O SR. LÚCIO. ALCÂNTARA (PSDB-CE. Pela ordem.)Sr. Presidente. Sr's e SrS. -Senadores. eu gostaria de contentar hoje.
a propósito dos desequilíbrios regionais e da necessidade de preservarmos o espírito federativo, o fato de que, não obstante alguns
esforços anunciados pelos governos que tém ocupado a chefia do
País nos últimos anos. persistem. ainda. grandes disparidades no
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desenvolvimento das nossas regiões; dísparidades inter-regionais
e, prinCipalmente, entre pessoas.
Gostaria, também, de tecer comentários sobre a questão
dos gastos do Governo Federal, dentro da administração direta,
vam.õs dizer assim, nas empresas estatais nas diferentes regiõ.
es. sobre o ponto dos incentivos por renúncia fisC3.1-dã União e
sobre os financiamentos feitos por bancos estatais, principalmente o Banco do Brasil e o BNDES. que mostram que realmente há um grande desequilíbrio na aPlicação desses recu!'.sÕs
nas diferentes regiões.
A julgarmos pelas divulgações na imprensa, pelos anúncios
de desvio de recursos. de má utilização de incentivos fiscais, talvez a grande maioria -dos Srs. Senadores acreditasse que a região
mais beneficiada com incentivos fiscais fosse o Nordeste, o que
não é VerQ.adeiro. Os dados oficiais e_ o estudo que o Senador Beni
Verns·conduziu aqui no Senado mostram que. na verdade, tanto a
Região Sudeste quanto a própria Região Norte têm um volume de
incentivos muito maior do que o Nordeste.
Pairam -ainda dúvidas e questionamentos de que o Nordeste
estaria sendo' extremamente beneficiado com um volume de recursos financeiros, transferidos via União. Alguns apostam que nosso
subdesenvolvimento deve-se. em boa medida. ao desvio desses recursos aportados e ao seu uso incorreto em programas e projetes.
Generaliza-se a opinião. que não é verdadeira. de que o Nordeste
recebe um grande volume de incentivos fiscais e não rompe a barreira do subdesenvolvimento. do atraso, porque esses recursos são
mal utilizados ou desviados.
Os dados e os indicadores atestam, no entanto, que a região
nordestina, em função de sua população. posição geográfica estra~
tégica p~ exportação e seu grande potencial econôtnico. onde se
destaca o petróleo, recebe ainda prucos recursos do Governo central. A análise de importantes instrumentos de intervenção do Governo Federal, como a renúncia fiscal. ou seja. os incentivos do
Imposto sobre Produtos Industrializados, do Imposto de Renda de
PeSsoas Jutidicas e Fisicas e outros tributos. as despesas públicas
da União (Governo e estatais) e o fmanciamento oficial, mostra
uma grande desigualdade na distribuição dos recursos a nível regional. tanto em termos absolutos quanto em Pfoporção à populaçãO e ao produto regional.
Ao cOntrário do esperado e do divulgado nos meios de
comunicação, as regiões proporcionalmente mais aquinhoadas
com renúncia fiscal e ~tos federais são as mais desenvolvidas e
não as mais atrasadas e pobres do Brasil, como veremos a seguir.
Para uma população de 6,2% do Brasil, a Região Norte,
por exemplo, só recebeu 2.9% das despesas governamentais federais, enquanto o Nordeste, com um contingente populacional
equivalente a 27,6% do Brasil. foi contemplado com apenas
8,5% em 1985. Enquanto isso, o Sudeste, com uma população
equivalente a 44,8% do País e com um PIB de cerca de 58,5%
do total brasileiro, recebeu cerca de 54% do total de despesas
governamentais, aí compreendidas despesas do Governo, administração direta e indireta, e despesas das empresas estatais, ou
seja, aquelas das quais o Governo Federal detém a maioria do
controle acionário.
Verifica· se que, não obstante a Constituição Federal em vigor determinar a regionalização dos gastOs do Governo Federal.
esta Constituição não está sendo obslmrada. Há uma -dispaz{dade
muito grande nas despesas do Governo Federal e das estatais controladas pela União nas difeientes rCgiões, em desacordo com o
Pm e com as populações existentes nessas regiões.
Vamos à questão dos incentivos fiscais.
Comparada com a participação na população total e no
PIB brasileiro. a distribuiÇão da reD ~. -ia fiscal favorece clara.
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mente a Região Norte, por conta da excessiva concentração de incentivos à Zona Franca de Ma.naus (ZFM), mas penalin o Nordeste. o Sul e o Centro Oeste. O Sudeste, com uma população
equivalente a 44,8% e um PIB superior a 58% do nacional, estArecebendo cerca de 45,2% de toda a renúncia fiscal da União. Por
sua vez, o Nordeste aparece com um incentivo proporcionalmente
muito inferior a sua população e ao PIB, respectivamente, 27,6%
e 13,6%do PIB, paraapenas9,5% da renúncia fiscal.
Ao contrário do que se quer fazer crer, na verdade o Nordeste recebe um percentual no total dos incentivos fiscais da
União completamente inferior a sua partiCipação oo Pm e a sua
partiejpação na população do Pais.
Em termos de fmanciamemo público, através do sistema financeiro bnuileiro; o Noideste foi aquinhoado com um percentual
muito abaixo da sua participação relativa na população total do
Brasil e no PIB nacional. Os dados regiooa.lizados disponiveis demonstram que um financiamento oficial tende a se concentrar nas
regiões n;Ws desenvolvidas, reforçando as disparidades regionais
de désenvolvimento.
Na virada da década de 80. por exemplo, o coojun10 das
aplicações fmanceiras do Banco do Brasil apresentava uma forte
densidade nas regiões Sudeste e principalmente Sul. Na mt<Jia do
periodo 198&'92, o Sudeste =ebeu mais de 40% de IOdos os fi.
nanciamentos do Banco do Brasil. enquanto a média do Nordeste
atingiu apenas 8% no petiodo.
.. .É evidente que os dispêndios, empréstimos dos bmcos estaw
tais - no caso, citei dados do Banco do Brasil- devem ser utilizaw
dos como fomento ao <lesenvolvimento e produção e não podem
deixar de atender, de maneira distinta. às regiões menos desenvolw
vidas, que são aquelas que mais necessitam do apoio dessas agências oficiais de crédilD para a promoção do seu desenvolvimento e
da melhoria das condições de vida das suas populações.
Se não levarmos em coota que essas ações <los bancos comercWs C os incentivos fiSCII.is - a aÇão desses dois instrUmentos
fmanceiros e de desenvolvimento- têm que buscar erguer as con~
dições de JX>brcza. de atraso de algumas regiões do País, vamos
verificar que elas estão longe de atender os seus objetivos. Os incentivos fiscais e os fmanciameiltos das agências de crédito do
Governo federal. bem como os próprios gastos do Governo Federal e das estatais controladas pela União, estão juntamente se concentrando muito mais nas regiões desenvolvidas, como a Sudeste e
a Sul, em detrimento do Nordeste e do próprio Centro-Oeste.A alocação dos fmanciamentos do BNDES 81'11=SCDtou um
perlil bem mais concentrado no Sudeste. que absorveu, em Média,
47.8% de IOdo empréstimo ofteial do ~eferido Banco, no qüinqü!nio 1988/92, participando o Noroeste com pouco mais de 18,45%.
Para completar a análise, os dados .revelam a posição desprivilegiada que o Norte e Nordeste possuem em termos de crédito
per capita. De fato, enquanto a Região Sudeste abSCI['VCU cerca de
14mil reais, o per capita nordestino não atingiu 3 riú.l reais, porlaniO, 1/3 da média do Pais, que foi de 9 mil reais per capita, em

1992.
Esses dados mostram. de maneira eloqüente e indiscutível, que as regiões mais atrasadas do País- e aqui quero me referir de maneira especial à Região Nordeste- não estão :recebendo o percentual dos gastos da União através dos organismos da
administração direta e indireta, das estatais controladas pela
União, dos fmanciarilentos feitos pelas agências de crédito federais, principalmente o Banco do Brasil e o BNDES, e dos incentivos ftscais que decorrem de renúncia ftscal. EsSas :regiões mais pobres. não desenvolvidas. particularmente o Nordeste, não recebem
esses recursos em consonância com o dispositivo da ~tituição
Federal, que manda regionalizar os gastos públicos Federais, in-
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clusive das estatais, e o princípio de justiça e eqüídade, que deve
presidir as ações do Governo Federal e da União, no sentido de
promover o desenvolvimento e o soerguimento social e econônúco
dessas regiões.
Ouço com toda a atenção o Senador Waldcck Omelas.

O Sr. Waldcck Omclas- Senador Lúcio Alcântara, esses
números que V. Ex• traz hoje ao conhecimenlO desta Casa são da
maior importância e opxb.lnidade, e é preciso que sejam mais divulgados porque são conhecidos apenas de uns poucos. Encaminhei vários requerimentos de informações exatamente para permitir que se acompanhe essa série histórica porque, decorridos seis
anos da promulgação da Constiruição de 1988, o falO é que não
tem sido praticada, não tem sido cu_rnprida a política que prevê,
progressivamenle, ano a ano, no prazo de 1O anos, a redistrit:uição
dessas aplicações da União. Ora, estamos, ·nesse momenlO, numa
situação bastante peculiar. Primeiro, porque bá uma política de estabilizaçio no País que, naUJ.ralmente. tende a prevalecer os interesses do ceotto do pólo begem.ônico. De outto lado. há uma poli·
tica de liberalização da econcmia que., oo limite. põe por terra
muitos imtrumentos e mecanismos que têm sido tradicionalmente
utilizados no País para a com:ção de desequilíbrios regionais. De
outro lado, o efeito MERCOSUL faz com que. espontaneamente,
os investimentos concentrem-se no Sul e Sudeste do País. De
modo qué são particularmente importantes esses dados que V. Ex•
traz ao CODbecimenlO do Senado? que, sendo a Casa dos Estados.
há de estar preocupada com a questão dos desequilíbrios regionais.
É bem verdade que o Ministro do Planejamento, representmdo o
Presidente da República. em reunião da SUDENE. disse que é preciso .desregionalizar a questão regional. Efetivamente, ·6 preciso
que deixemos de lado essa política autárquica particularmente para
a Região NOideste e, no conjmto, para o Norte e OCentro-Oeste.
V amos esperac e aguardar, Senador Lõcio Alcântara, mas vamos
cobrar do Governo que, ao mandar para esta Casa, este ano. seu
Plano Pluriam.Jal, que projetará suas ações para os próximos quatro
anos, cumpra .o com clateza e apresente propostas objetivas em relação à com:ção dos desequilíbrios regionais. Muito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouvi V. Ex' com toda a
atenção. V. Ex• é conhecedor dessa queitão regional e teve a oportunidade, nesse aparte, de mencionar alguns aspectos do problema
que são muito ponwais.
A questão regional, traduzida pelos desequilíbrios entre
as regiões. o desequilibrio entre a renda das pessoas, entre os
indicadores econômiCÕs e sociais é tão grave que, de fato, tem
que ser alçada ao patamar nacional. Ela deve ser discutida
como assunto de interesse não apenas nordestino, mas também
nacional aqui nesta Casa, porque esta instituição, o Senado Federal é o fórum próprio para tratarmos dessa questão que envolve toda a Federação, os Estados, as Regiões. Não teremos
nunca um País forte, um País integrado, desenvolvid_o, próspero
enquanto tivermos tantas e tamanhas disparidades entre as Regiões e Estados brasileiros.
O jornal O Estado de S.Paulo do dia 2 de abril de 1995
trouxe editorial oo qm\L entre altras assuntos, lÚIIID8. que neste
ano os incentivos fiscãis ConSeguidos pelo Tesouro Nacional de~
vem elevar-se a 7,039 bilhões de reais. Lembra que esses incentivos fiscais estiveram- envolvidos em tais escândalos que foram
suspensos em 1990. Houve uma decisão, salvo engano, do próprio
Congresso Nacional, que suspendeu durante um determinado tempo a aplicação dos incentivos flscais.
Este ano os recursos - esses sete bilhões- seiio distribuídos, em números redondos, da seguinte maneira: para a Região
Sudeste: 3 bilhões de reais, ou seja. 44,3% do tola.l; para o Norte:
2,38 bilhões. ou seja, 33,8% do total; para o Nordeste: 841 milhõ-
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es, ou seja~ 11,9%: para o Sul: 4S4milhões w 6,4%, c pua o Centro-Oeste: 234 milhões ou 3,3% do totaL

Abril de 1995

ATO DO PRESIDENTE-N" 183, DE 1995
Leia-se:

Fica mUíto claro que a disparidade. a desigualdade da distribuiçãO desses benefícios penaliza enormemente as Regiões menos
ATO DO PRESIDENTE N• 188, DE 1995
desenvolvídas; em principio, esses incentivos deveriam perseguir
justamente uma política de promoção do desenvolvimento, uma
vez que significam ri:D.úncia fiscal; quer dizer, a Uniio abre mio
de uma parte dos tributos que lhe sio devidos para promover proATADA3.,.SESSAO,REALIZADA
gresso, desenvolvimento econômico e social dessas regiões. Mu
EM 10 DE ABRIL DE 1!195
estamos verificando por esses números., que sio insuspeilo!r:, que
há uma tendência a se perpetuar essa situ.açlo i.uíqua. injlsta, essa
(Publicada no DCN, Seçioll. de 11 de abril de 1995)
situação perversa contra qual esta Casa tem o dever de se ~·
P""'"e é justamente a matriz da Federnçio. a Casa dos Eatados. E
RETIFICAÇÃO
aqui que devemos discutir e debater esse tipo de politica. esse tip>
Na página 5010. zacoluna. na ementa do Parecern° 167, de
de tratamento qu~. inclusive, contraria flagranrernente a própria
Constituição FederaL que cjetermina, como muito bem lembrru o 1995'
Onde se lê:
Senador Waldeck Omelas, a regionalização progreslliva dos gastos
... de 13 de dezembro de 1973_.
públioos'da Uniio oo atendimento ao principio da eq(lidade o da
Leia-se:
justiça social.
... de 31 de dezembro de 1973...
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. pedindo que, em nome da Fedcraçio. em :oomc de uma maior
igualdade econômica e sociaL procuremos modificar esse 'tipo de
tratamento que é extremamente in}lsto para com as Regiões meATA DA 38" SESSÃO, REALIZADA
nos desenvolvidas do Pais.
EM 11 DE ABRIL DE 1!195
Muito obrigado.
(Publicada no DCN, Seção ll, de 12 de abril de 1995)
ATADA36"SESSÃO,REALIZADA
EM 7 DE ABRIL DE 1995
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(Publicada no DCN. Soção ll, de 8-4-95)

RET!FICAÇÃO

RET!FICAÇÃO
Na página 4973,
n• 187, de 1995,
Onde se lê;

z• coluna, logo após o Ato do Presidente

Na página 5107, 1.. coluna. inclua-se, por omissão, logo
após a composiçio da MESA Dm.ETORA, o seguinte título:
Corregedor e Corregedores Substitutos.

Ata da 41 8 Sessão, em 18 de abril de 1995
1a Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura

Presidência dos Srs. Renan Calheiros, José Eduardo Putra, Antônio
Carlos Valadares, Nabor Júnior e Sebastião Rocha.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES to - Mauro Miranda- Nabor Júnior- OSIOar Dias - Pedro Piv-3. OSSENHORESSENADORE&
Pedro Simon- R"amez Tebet- Renan Calheiros- Roberto FreireAdemir Andrade - Antônio Carlos Valadares - Arlindo Roberto Requião- Romero Jucá- Ronaldo Cunha Lima- SebasPorto- Artur da Távola- Benedita da Silva- Beni Veras..:. Ber- tião Rocba- Sérgio Machado- Valmir Campelo- Vilson Kleinünardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wil- bing -- Waldeck Omelas.
son - Casildo Maldaner- Coutinho Jorge - Dan::y Ribeiro - EdiO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A lista de presença
son Lobão- Eduardo Suplicy- Elcio Alvares- Epitácio Cafeteira
acusa o comparecimento de 69 Srs. Senadores. Havendo número

- Ernandes Amorim - Espiridião Amin- Fernando Bezerra- Flaregimental, declaro aberta a sessão.
viano Melo - Ftancel.ino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Gerson Camata - Gilberto Miranda- Gilvam Borges-:.... Guilherme
O Sr. I 0 Secretário em exercício, Senador V a1mir Campelo,
Palmeira - Hugo N~poleào - Humberto Lucena - lris Rezende procederá à leitura _do Expediente.
Jader Barbalho -Jefferson Peres -João França - João Rocha Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josapbat Marinho - José
É lido o seguinte
Agripino- José Alves- José Bianco- José Eduardo Outra- José
lgnácio- José Roberto Anuda- Júnia Marise- Lauro Campo<;EXPEDIENTE
Leomar Quintanil.,a - Levy Dias - Lucíd.io PorteUa - Lúcio AIcântara- Lúdio Ülelho- Luiz Alberto de Oliveira- MarlUce PÚlMENSAGENS
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dá outr.is providências, sancionado e transformado na Lei no
9.029. de 13 de abril de 1995.

MENSAGEM N•us, DE 1995

(N° 42<V95, na origem)

PARECERES

Senhores Membros do Senado Federal,
PARECERN"205,DE 1995
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que, de
_ Da_ Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
17 a 22 de abril corrente, viajã:rii OOs Estados Unidos da Amér.lca:
ao Projeto de ·Lei do Senadõ D0 48, de 1995, que "E~
a convite do ~sidente Bill CliniOn, para realizar visita de" Estado
tabelece norrD.as para O VÔO dos instrumentos na
à capital norte-americana.
aviação civil e dá outras providêndas."
2. Durante minha estada naquele país, aproveitarei pua viRelator:
Senador Lúdlo Coelho
sitar Nova Iorque, onde manterei encontro com o Secretário-Geral
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Lei do Se~
das Nações Unidas, Boutros Bouttos-Ghali. a exemplo do que farei também em Washington. onde dirígfr-me-ei a uma: série de pla- nado n° 48. de 1995, de autoria do ilustre Senador Pedro Simon.
téias, fotmadas por empresários- e acadêmicos, intereSsa:âaS direta- que ''Estabelece nonnas para o vôo dos instrumentos na aviação
civil e dá ootras providências."
mentc; nas relações dos EUA com o Brasil.
·A proposição, que recebeu uma emenda do nom Senador
3. A visita de Estado a Washington foi cOncebida com o
propósito de passar em revista todos os temas de interesse da Gerson Camata. pretende vedar o vôo por instrumentos (IFR) e o
agenda. bilateral, regional e internacional e para promover um vôo noblmo, às aeronaves mo'!omotoras.
Quer, ainda, a medida. estabelecer a obrigatoriedade de que
novo padrão de relacionamento com os Estados Unidos, a partir da
efetiva consolidação da demOcracia no Brasil, do processo de esta· as aeronaves certificadas para o vôo por instrumentos e noturno
bilização económica em que estamos frrmemente- engajad'?S e da disponham de uma tripulação básica de dois pilotos: comandante e
retomada do crescimento em nosso país, que vem despertando co-piloto.
A iniciativa não contraria disposições constitucionais. Não
grande interesse intemacional. Não Lemos temas contenciosos que
nos separem, nem quaisquer reivindicações que possam criar re- obstante, aborda uma área da navegação aérea, eminentemente
sistênóas ou conflitos. O relacionamento encontra· se em um nível técnica. regida pelo C6digo Brasileiro de AeronáutiCa C pelos resem precedentes de mamridade, com várias ~s onde poderi. ba· gulamentos e instruções dele decorrentes, fundamentados em tra·
ver progresso sensível no curto prazo. Pode·se, por isso, falar des- tados, acordos, convenções e atos intemadoila.is dos quais o Brasil
sa visita de Estado como um catalisador para que os dois países é signatário, principalmente a Conveoçio de Chicago ( 1944) e
possam dar formato polítíco ao saRo qualitativo que vem ocorren· seus ahexos, que oferece o embasamento sobre o qual se desenvoldo _em seu relacionamento, com base em uma parceria ativã.., em uma vem todas as normas que regem a ati vidade da aviação civiL Esses
diplomas internaciooais, ·que nós assinamos soberanamente. criam,
agenda afirmativa e no respeito à individualidade de cada parceiro.
4. Em Washington. manterei também encontros com os di· no entanto, sensíveis limitações à alterações de normas de nosso
rigentes dos organismos fwanceiros sediados naquela capital - direito interno.
Por serem assuntos eminentemente técnicos, ou serem regiBanco lnteramericano de Desenvolvimento, Banco Mundial e
Fundo Mooelário Internacional- com o propósito de informá- loJi dos por normas complexas, o art. 12 do _Código Brasileiro de
dos desenvolvii!lentos recentes na economia brasileira e discutir a Aeronáutica (CBA)- Lei n• 7565. de 19 de novembro de 1986submete a navegação aérea, o tráfego aéreo, a infraestrutura aeroconjunb.lra econôm.ica e fm~eira intemacfoiial e regiOnal.
5. Ainda em Washington, visitarei a Orgaffi~a-çãó dos Esta· náutica, a aeronave, a tripulação e os serviços, di.reta ou indiretados Americanos, quando me dirigirei aos Representantes Perma- mente relacionados ao vôo, às normas, orientação, coordenação,
nentes ali acreditados e manterei encontro com o Secretário-Geral controle e fiscalização do MinistériO da Aeronáutica.
O art. 66 do CBA defme que:
da Organização, César Gaviria.
Brasília, 12de abril de 1995.-FernandoHeruiqueCardoso.
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
N" 126. de 1995 (n• 415/95. na origem). de 12 do corrente.
referente ao Projeto de Lei de Conversão n°6, de 1995, que dispõe
sobre o exercício das atribuições inslifucionais da Advocacia·Geral da União, em caráter emergencial e provisório, e dá outras providências, sancionado e transformado na Lei D0 9.028, de 12 de
abril de I 995;
N• 127, de 1995 (n• 427195. na origem). de 13 do comnte.
referente ao Projeto de Lei da Câmara n° 45, de 1995 (n° 154195,
na Casa de origem). de iniciativa da Procuradoria-Geral da República. que dispõe sobre os vencimentos dos membros do Ministério Público da União e dá outras proVidências, sancionado e transformado na Lei n•9.031. de 13 de abril de 1995; e
N" 128, de 1995 (n• 425/95, na origem), de 13 do corrente,
referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 83. de 1994 (n• 229/9 L
na Casa de origem). que proíbe a exigência de atestados de gravi~
dez e esterilização. e outras práticas discriminatórias, para efeitos
adm.isSiortais ou de permanência da relação juridica de trabalho, e

"Art. 66: Compek à autoridatk aeronáutica pro..
mover a segurança de vôo, devendo estabelecer os pa·
drões mininios de segurança:
1- (.-)
II-(... )
§ I • Os padrões mínimos serão estabelecidos em
Regulamentos Brasileiros de Homologação Aerona.útica
(RBHA) a vigorar a partir de sua~ publicação.
§ 2° Os padrões poderão variar em razão do tipo
ou destinação do produto aeronáutico." (grifo nosso)
O art.ll4 estabelece que 'ileobuma aeronave poderá ser autorizada para o vôo sem a prévia expedição do correspondente certifi.Cãdo de aeronavegabilidade, que só será válido durante o pra:ro
estipulado e enquanto observadas as coodições obrigatória nele
mencionadas.''
Com o desenvolvimento da indústria aeronáutica brasileira,
surgiu, a partir de 1970, a oportunidade de tomar as aeronaves
mais um importante itetri. em nossa ·pauta de exportações. Para importar ou exportar produtos aeronáuticos era, e é. necesSário-que a
legislação técnica de homologação seja aceita pelos países- com-
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pradores e vendedores. Nosso êxito oesse comércio dá uma garantia da qualidade de nossos critérios de homologação.
A Portaria n• 453/GM-S, de 2 de agosto de 1991, do Ministério da Aeronáutica, feformuloo o Sistema de Segurança de Vôo
da A viação Civil com a fma.lidade de IlOIIDaÜzar as atividades relacionadas com a segurança das operações aéreas civis. Nesta Portaria, ficru- estabelecido que o Departamento de Aerooáutica Civil
- DAC - se~ o Órgão Central de Segurança de Vôo da A viaçio.
Civil (SEG VOO) e seu art. dispõe:

s•

"Art. 5° O ÓrgãD Central do SEG VÔO tem por
atribuições:
-estabelecer. efetivar e ab.lalizar normas sistem.áti~s de segurança de vôo, contendo os padrões mínimos
de segurança. sob a denominação de Regulamentos Bmsileiros de Homologação Aeronáutica - RBHA, respei·
ranJo os. tratados convenções e aros- inteTmcionai.J qzu:

o l!ras,il tenha ratificado;
··-··-··--·--··-·-··--..---·--·''(grifo nosso)
Além daS RBHA, o Sistema de Segurança de Vôo da Aviação Civil é orientado pelas Instruções de A viação Civil-IAC.
Os RBHA sio publicados como normas de sistemas do MinistériO--da Aeronáutica e, em diOCO!l'ência de seus bjetivos, abrange um vasto leque de assuntos, e.otte os quais:
-transporte aéreo público ..gu!ar,doméstico e inlemacional;
-transporte aéroo público não regular;
- aviação aerodesportiva.
As IAC 1em por iinalidade:
-esclarecer regras ou requisitos constantes dos RBHA~
- apresentar meio de demonstração de um requisito;
- procedimentos visando a situações específicas.
Entre os assuntos de sua destinação, os RBHA estabelecem,
de acordo com o projeto de desenvolvimento da aeronave, seu certificaâo -de aeronavegabilidade, seu manual de operação e seu respectivo registro. Estabelece, ainda,--se ela pode ~alizar vôo por
instrumento, võo noturno, oo -outro tipo especial de vôo (acrobático, como exemplo), bem com.o dispõe sobre a tripulação mínima,
a tripulação para o vôo por i..n.strumentos ou nob.lmo, e também os
equipamentos que deva possuir.
No caso de aeonaves civis, isto está previsto no RSRAI91 Regras Gerais de OperaÇãO para Aeronaves Civis-, aprovado pela
Portaria n° 285/DEAC- Ministério da Aeronáutica., de 6 de agosto
de
cujo teor obedece as recomendações do Anexo 6 do, Convênio sobre A viação Civil, Convenção de Oücago.
Cumpre-se notar que os anexos ao Convénio estio em permanente evolução e são discutidos periodicamente, em função da
evolução tccnológíca e de outros fatores. tomando mais recomendada sua adoção através de portarias, dorumentos mais flexíveis e
de ~ fácil adaptação que as leis.
E propósito do Projeto de Loi s6 permitir o vôo pa instru~
mentos e o vôo nobJmo às aeronavares multimotoras. Ora, o vôo
IFR (Instrumento Flyht Roles) é conduzido através de regras e
normas que prevêem que o piloto seja habilitado para tal, que o
aeródromo de partida e chegada sejam homologados para o pouso
e decolagens por instrumento, isto é, que possuam os equipamentos de apoio e de proteção ao vôo, necessário à operação, e, que a
aeronave tenha certificado de aeronavegabilidade para realizar
esse tipo de vOO. Esta última condição depende dos equipamentos
de que disponha à bordo, mas oão depende, absolutamente, de seu
tamanho ou número de motores.
Quanto_ ao vôo notumo, ele não é conduzidO sorileote- de
acotdo com regras IFR, pois pode ser VFR (Visual Flyght Roles)
notumo, quando operando em condições meteorológicas visuais
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n~tumas. E o que pode ser realizado com facilidade, em boas condições mete<:Jrológicas, em áreas densamente povoadas, como, por
exemplo, no triângulo Rio-São Paulo-Minas. Além disso, seria
interessante observar que em regiões que disponham de um sistema moderno de controle de tráfego aéreo. como acontece nas áreas
abrnngidas pelo Sindaeta (Sistema Integrado de Defesa Aérea e
Controle de Tráfego Aéroo), o vôo pode ser realizado. mesmo, sob
condições adversas de visibilidade, se a aeronave contar com um
bom equipamento de rádio.
Os detalhes desses tipos de operaç<Ses estio estabelecidos
nos já citados RBHA e oas in$4Uções relativas às 'Regras do Ar e
Serviços de Tráfego Aéroo", tudo de acordo oom os padrões internacionais.
Pretende, também, a proposição,
seu art. 2°, estabelecer
normas pua a ''Aviação Geral''. No entanto, o termo Aviação Geral não implica o tamanho ou o número de motores da aeronave,
mas sim o tipo de serviços que ela presta. Sio classificadas como
de Aviação Geral as seguintes atívidades:
- semço aéreo especialí7lldo (aerofo«ogmmeaia. agricola. de.);
- setViço administrativo (federal, estadual, municipal);
- transporte privado;
- instrução; e
-recreio.
Como~ fácil de se notar, seria cOmplexo estabelecer a obrigatoriedade de no mínimo dois mdores e dois pilotos para todos
esses serviços. Não nos escweçamos, ainda, que aeronaves de asa
móvel (helicópteros) seriam alcançados pa esses dispositivos da lej_
Não seria impertinente lembrar que esses assuntos obedecem às disposições da Convençio de Chicago.
A. ratificação de um acordo internacional totm-o de ~niptl
mento obrigatório e parte do direito- interno. Assim, Oevemos avaliar, com cuidado e bom senso, modiflcações unilaterais de procedimentos que tem por base convençc3es e lratados dos quais o. Brasil seja signatm:io. Imaginei:nos a sírilação internacional absu~ e
inCômoda criada com a proibição de operllÇI3es em nosso espaço'
aéreo, a dezenas de aeronaves eslrangeiras, a partir da promulgação da lei.
A restrição à utilização de aeronaVes monomotoras, conforme proposto no Projeto, apresenta, ainda, aspectos extremain_ente
nocivos ao desenvolvimeri.to da aviaçio .civil e. em conseqüê~cii..
para condições sociãis e eccinômicas de re~ do Pais que 4-ependem, fundamentalmente:. do transporte ~- E o qUe acontece em
vasta aérea, abrangendo a regiio amazônica e o centrc>-oeste.
Não há como justificai', porque não existe qualquer motivo
técnico, que aeronaves monomotoras nio possam realizar vôo IFlt
ou notumo. quando são elas, basicamente, que atendem as localidades de baixa e média densidade de tráfego, no interior no Amazonas, do Pará, de Mato Grosso, Rondônia e Tocanlins, só para salientar aquelas que apresetitam significativa movinlentação de pas.-
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Existem em operação, atualmente, no Brasil, quase 61XX>
(seis mil) aeronaves monomotoras, realizan~ transporte de passageiros, de carga. atividades de aviação agrícola e inala postaL Entre elas, só como ilustração, podemos citar a Bmsil Central Linha
Aérea Regional S-A., empresa do grupo TAM que, operando monomo<ores CESSNA-CARAVAN, transportw no ano passado,
principalmente na área amazônica, cen:a de 60.000 (sessenta mil)
passageiros e 2-000 (duas mil) toneladas de mala postal da rede
Postal Notuma da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Como admitir-se a pornlisação do transporte de malas postais, serviço público por excelência, de milhares de passageiros,
imposta pela in;_.stificada proibição de que aeronaves mOno- motoras voem em condições IFR? N"ao existe no niwido qualquer
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dado estatístico sobre maior incidência de acidentes ou incidentes, Tuma- Nabor Júnior- José Alves -José Outra- Gerson Caimputáveis à opetação IFR ou noturna de aeronaves monomotoras. mata -José R. Arruda - Ney Suassuoa - Freitas Neto - AdioDevemos frisar, também, os seguintes aspectos negativos. do Porto - Mauro l\firanda.
relativos à proibição de operação de monomotores em vôos por
PARECER N" 206, DE 1995
instrumentos ou notumo:
- o atendimeoto As localidades de médio e baiXo potencial
de tráfego sempre foi estimulado pelas autoridades aeronáuticas
onde, tendo em vista o custo-beneficio, a utilização de aeronaves
monomotoras mostroU-se como única alternativa viável ao trans-porte aéreo;
- a indústria aeronáutica brasileira, especialmente a EM-

Da Comissão de Educação sobre ·o Projeto de
Lei da Câmara n° 140, de 1993 (o0 49 de 1991, na
Casa de origem), que institui o • Ano dos Transplantes• e dá outras providências.

Relator: Senador José Eduardo Dutra
BRAER. através da NEIVA, em Botucatu, São Paulo, tem uma li1-Rdatório
nha de produçlo de aeronaves mooomotoras, motores, acessórios
e divCrsos produtoS a elas. destinados~ a restrição proposta determiDe autoria do Deputado Geraldo Alckmin Filho, o Projeto
nará a imediata e drástica queda de produção desse importante se- de Lei em pauta visa a instituir o "Ano dos Tmnsplantes" e dá outor in<lustrial.
tras providências tendo pareceres da Comissão de Seguridade SoAI8uns pesados inconvenientes seriam ·gerados caso fosse cial e Família, pela aprovação deste e da Emenda n° 1 apresentada
implemel;J.tada a pxetendida obrigatoriedade de dois pilotos para na Comissão; e da Comissão de Constiblição e Justiça e de Redaoperáção de aeronaves certificadas para vôo por instrumento e no- ção. pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
w:nlos. Vale lembrar que o PL abla na contra-mão do desenvolvi- deste e da Emenda n° 1 apresentada na Comissão de Seguridade
~ento da avia:ção mundial, já que çs Estados Unidos, país líder da Social e Famllia, contra o voto do Deputado José Genoíno.
navegaçio aérea civil, a regulamemação da Federal A viatipn AdNa jlstificação, o Deputado Geraldo Alckimin Filho salienministralion, amnite apenas um piloto para a operação n«uma ou ta que a proposta de criação do "Ano dos Transplantes" visa a obpor IFR de aeronaves monomotoras. bimotoras e, inc~sive, para tenção de meios paxa incentivar a doação de órgãos para fmalidaalguns modelos de jatDs executivos. incluindo os helicópterq5.
des terapêuticas e científicas, através de uma maior- cbilscientiza. .A exigência de dois pilotos, se parece pretender ampliar o ção e esclarecimento do povo brasileiro.
meiCBdo de trabalho dos aeronautas, ao contrário, sem sombra de
dúvidas, seria extremamente prejudicial a esse mercado, ~m reU- Voto
flexos nO dos empregadoS da indústria de material aeronáutico.
..Dentre os direitos fundamentais da pessoa estão ressaltados
dOs 'aeroviários e dos empreP,dos dá. infra-estrubna, do pessoal de os direitDs à vida, à preservação da sua inlegridade.fisica. ao seu
~tençio. ·~ ~ ·inspêÇãO. ji que reduziria. sensivelmente, corpo, ~ln vida e apóS a rilotte~ e às partes dele destaCadas.
a· demanda e dificultaria, sobremanejra o transporte aérec?. pelos
E sem dúvida relevante o inteiesse público na salvaguarda
seguintes Olotivos:
.
.
desse bem supremo, como revela o fato da atual Constituição res-sob qualquer ólici.e em qualquer modalidade de transpor- salvá-lo em primeiro lugar (art. -5°, <h capítulo I. dã CooStibiição
te' aéieo Com a Utilização desnecessária de aeronaves bim.otoras, os Federal) e da Parte Especial do C6digo Penal ter início exatamCnte
custos opefa.cíonaiS sofrerão subsrancial aumento, decorrentes não com a especificação dos crimes contra a vida, aos quais comina. as
somente ~ inclusão a bordo de ~m segundo piloto, seu salário e penãlidades mais severas.
os encargos diretos e indiretos, mas também do acréscimo de comOs avanços da chamada "Cirurgia Substitutiva". nos últibustívet, avaliado em m:iiS dé 5% (.Cinto por cento);
mos anos, têm situado a média de cura num campo de possibilida- o transporte aéreO; que já concorre em desvantagem com des terapêuticas até pouco tempo impossível':
o transporte de supe'rfíCi~· se~ ainda mais'onera~. em v~de do
Mediante este tipo de tratamento se cbeSou à m:uperação
aumento dos custDs operacionais;
das funções de det~ partes do corpo humano que, eviden~
~numa aeronave pequena, o pesO eXtra de um tripulante di- temente, tem contribuído para desenvolver a vida, aumentar as
minui na i:neSIÍlA propOrção a capacidade de transporte e seu raio perspectivas da mesma. assim Como melhorar a saúde de muitos
de açio, o que é substancial para esse tipo de aeronave, sem qual- casos.
quer beneficio de produtividade ou segurança, ainda mais que nãoTtido isto implica. ademais, na reabilitação social e humana
se tem notícia, em qualquer época, de acidente motivado pela ine- das pessoas que se beneficiam': desta forma de terapia.
xistência de um segtindo piloto.
Grande parte da população brasileira, estimada em mais de
- um' segundo pilotD, tomaiido o lugar de um passageiro, 25_ mil, aguarda anônima e sofridamente um coraç.io. um rim. um
pode inviabilizar o transporte ·aéreo em determinadas aeronaves de fígado ou uma córnea, Problemas como falta de estrublra dos serpequeno porte;
viços de saúde. de um lado, e a desinformação, de outro, fazem
-a vedaçio à operaçio de aeronaves monomotoras em vôos com que a espera em alguns casos chegue a dez anos.
por instrumentos e nobJmos, invibializará o emprego econõmico,
Dados revelam que "o Estado gasta com saúde USS 100 mil
no País, de quase 6.000 (seis mil) aeronaves ~se tipo.
por habitante/ano no Brasil, enquanto os Estados Unidos gastam
Um projeto de lei com o mesmo teor e do mesmo autor, o US$2.5 mil e o Canadá US$1.8 mil''. Só este dado basta para revenobre Senador Pedro Simon, foi rejeitado e ~ivado na Câmara lar a penúria de um país em que, se a ciência se ãperfeiçoa a cada
Federal.
dia, as providências políticas e conseqüentemente orçamentárias
Quanto à emeDda ~pelo ilust:m Senador Getwn Ca- tomam rumos bem menos edifiCantes.
mata.j.llgoqueamesma.nãoCO!lCClt'ICparasanatosóbicesanaljsados.
No entantD, o Estado não é o único culpado por muitos
Pelo exposto, opino pela rejeição do Projeto de Lei do Se- transplantes, milhares são perdidos porque as famílias cultivam
nado n° 48. de 1995.
, medos. Alguns acham que seu parente. mesmo com morte cercSala da Comissão, 11 de abr;; de 1995. - José Agripino, bral. possa voltar à vida quando a situação na verdade 6 i=Presidente - Lúdio Coelho, Relator - ~lào Alvares - Romeu versível e comprovada por exames que não deixam dúvidas.
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IN. outro lado. nossa cultura latina é muítO CÍo!'a do corpo. Aliás, em relação as doações po~ mortem, a~ntei re-ao contráriO dOs anglo--saxões, que têm maior desprendim.eil:lO. TeM centemente um Projeto de Lei que inverte a situação arual, ou seja,
mem-Se, as!'iim. as deformações no cadáver, a perda da integridade quem não quiser ser doadot:. deve declarar em vída esta vontade.
da beleza do morto, problerilas perfeíta.menle contomáveís pelas Caso assim não se manifeste. ao morrer, toda pessoã será doadora
técnicas médicas de preparo para o sepultamento.
em potencial. Enttetanto, até que a propositura se tra.nsfonne em
Diariamente. por1an1.0; o Brasil vive um drama paradoxal: Lei,_ se é que isso ocorrerá, é fundamental apoiar todo o tipo de inifamllias que poderiam eeder 6rgãos de parentes não o fazem. por- ciativa que melhore a atual situação dos transplantes de órgãos.
que DO misto de trauma e emoção de perda, não se lembram de
Uma das particulari~es a se considerar é a do consentique poderiam dar vida a pessoas também importantes para suas mento de quem de direito. E o que realmente ocone no caso da
respectivas familias.
Lei Federal em vigor. na qual de seu teor se averigua que o que se
A melhor maneira de se criar uma consciência doadora é exige é necessário consentimento de quem de direito e, também,
atrav~ de uma divulgação em grande escala, para que se possa esnos ca.SQS de tmnsplante por morte, a prova inequívoca da ocot"I'êncla.recer as pessoas através de informações c~tas. O brasileiro já cia de óbito.
desenvolveu uma mentalidade a favor da doação. Em uma pesquiCom a morte, extinguem-se os direitos. Com efeito, o transsa em 1990 concluiu-se que 67% das pessoas doam órgãoS" quando plante de órgãos de um cadáver não .lesa qualquer direito subjeticonsultadas. Nos últiiJlOS anos a tecnologia deu um saJto imenso e vo, portaltto a extirpação de órgãos ou partes do cadáver não imas petSpcctivas de vida aumentaram considoravelmente. a ponto de porta em privação de bem algum. A lei apenas compara a vontade
se fuer hoje transplante múltiplo de órgãos.
do indivíduo quanto às disposições port mortem, no que coocer- Poi ou Iro lado, em relação à questão econôm.ica, 'Um lrans- ne aos legados, podendo ser aí incluída a disposição de partes de
plame de rim rusta. o equivalente a dez meses de hemodiálise" em seu corpo;- após cessada a vida, como contribuição à ciência para
um paciente tratado pelo Estado.
fms humanitáríos.
"Atualm.enle, no campo dos enxertos de córnea, têm-se obSob o aspecto lucrativo ou comercial. ainda que com objetitido uma percentagem de Bxito, porém muitos doentes quC espe- vo terapêutico, o direito não permite, pois o cadáver é coisa que
ram a opernção que poderia devolver-lhes a visão, nio se benefi- está fora do comércio. Para a validade de um contrato, é necessáciam dos enxertos por escãssez -de doações:. E a falta de doações se rio que o objetivo seja lícito, caso contrário, a relação jutidica fazdeve, pt..'l' sua vez, ao descoohecimento desta possibilidade" (dados se inoperante.
extraídos do livro '"Transplantes - base para uma legislação", de
O corpo humano sem vida passa a ter existência impessoal,
Mauricio Luna Bisbal J974) e acrescenta o au[Or" a doação dos transfonna-se em coíSa, sem substância jurídica, não podendo ser
olhos é uma forma de solidariedade humana. uma maneira de aju- her~o.
dar ao próxúno. com ela se pode nada menos do que devolver a viDe acordo com artigo p.~blicado no Correio Braziliense,
são a um cego".
de 25-1-94, pág. 9, sob o titulo "Questão de Demanda. Faltam
Constata-se que, cada vez mais, cresce o número de partes doadores. E o tráfico terá pai1ido". Relata que; "a !Jláfla dos órgãos
do capo que são aproveitadas para exertos e transplantes. Segun- humanos aposta no desespero da morte e joga todas as suas fichas
do relatos históricos, cumpre ressaltar que ttansplante não é algo na- disparidade entre a miséria do Terceiro. Mundo e o avanço.tecnovo, como muitos crêem. Cosme e Damião teriam realizado nológico dos países ricos", de acordo com o médico Jean Claude
transplante ao amputarem uma perna gangrenada, substib.lindo-{l_ Alt, di Adnlinistração Internacional.
por uma sadia. Já em São Thomás Aqufu.o. embora COm enl'Oque- Trata-se, portanto, de um tema delicado e polêmico, sendo
que a melhor maneira seria criar uma Cobsciênciá""élbadora discu'no âmbito da fúosof~a, são analisados aspectos alinentes à mutilação.
Na doutrina juridíca estrangeira, muitos são os esOJdos so- tindo a questão para mellior esclarecimento através de ampla cambre o tema em exame, especialmente a partir do século passado. panha de âmbito nacíoD.al.
·
:
Em nosso país, já de longa data, eminentes juristas na esfera do
O presente projeto de lei não padece de qualquer obstiução
Direito Penal e Civil, dí~m sobre o assunto A partir da Le- em termos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legis{atigislação sobre lransplantes, ou seja, da lei n° 4.280 d_e: 19_Q3, e da ya, atendendo, assim. à""queles pressupostos que assegurnm a sua
Lei n° 5.479 de 1%8, se desenvolveu o estudo sobre o assunto.
tramitação normal. portanto, voto pela aprovação. apresentando a
·
O progresso da ciência médica quanto ao aproveit.ãmeD.to seguinte emenda de Relaror. para adequá-lo ao tempo:
do corpo humano e das part~s do mesmo em enxertos e transplanEMENDA N" I -CE
tes motivou a apresentação em 1982 do projeto que foi amplamente debatido.
Dê-se a seguinte redação ao artigo 1° do Projeto de Lei da
Já a Coostituição de 1988 dispõe sobre o asSUnto no artigo Câmara n° 140 de ( 993:
~
199, parágrafo 4°, da ConstittJ:ição de 198&, versando sobre o tema
"Art. 1° É denominado "Ano dos Transplantes" o
da seguinte fonna: "A lei disporá sobre as condições e os requisiperiodo compreendido entre 1° de janeiro e 31 de de·
tos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humazembro de 1997 ,"
nas para fms de transplante. bem como a coleta. processamento e
transfusão de sangue e seus derivados. sendo vedado todo_ o tipo
Sala das Comissões, II de abril de 1995. ~ Roberto Rede comercialização".
quião, Presidente - José Eduardo Outra, Relator- EnúUa FerEm 9-12-88, viemos a ter a Lei dos TransplariieS qu-e tem o nandes - José Fogaça - Jader Bali>alho - J~ Blan<O- José
número 8. 750. Por ela é incentivada e disciplinada a dispoSição Roberto Arruda - Carlos Wilson - Arlindo Porto - Joel de
em vida, de órgãos sUscetíveis de serem transplantados na ocasião HoUanda - Coutinho Jorge - Walded< Orndas - Sérgio Ma·
da morte. Foi a referida lei aprovada logo após a vigência da atual chado - Esperidião A~in - -~n, Cama_~~
ConstittJ.ição.;
·· PARECERN"207,DE 1995 .
Posteriormente, a Lei 8.429/92 dispôs sobre a matéria com
Da Comissão de Edu<:ação sobre o Projeto de
pequenas modificações. Entretanto. -no tocante a fonna de rioação
Lei da Câmara n° 232, de 1993 (n° 2.525, de 1992,. na
de pessoa falecida, em nada foi alterado.
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Casa de origem), que "iDdui os incisos X e XI no artigo 4° da Lei n° 8.389, de 30 de dezembro de 1991,
que institui o ConSelho de Comunicação Social".
Relator: Senador Coutinho Jorge

Sala das Comissões 11 de abril de 1995. - Roberto Re-

quiã~ Presidente- Coutmbo Jorge, Relator- Emitia Fernandes
-José Fogaça- Jader Barbalho- José Blanco- José Roberto

1-Rdatório

Arroda - Marluce Pinto - Carlos Wilson - ArUndo Porto -

Vem a esta Comissão, paxa parecer, o Projeto de Lei da Câmara n° 232, de 1993 (n° 2525-C, de 1992, na origem) que ''inclui
os incisos X e XI no artigo 4° da Lei D0 8389, de 30 de dezembro
de 1991, ·que institUi o Conselho dê ComunicaÇãO Social".
De autoria do nobre Deputado Cunha Bueno. a medida pretende incluir entre os membros componentes do Conselho de Comuniçação Social upl re~seotante das empresas de propaganda e
um representante da categoria dos proflSsiciilãiS de propaganda.
Alega o autor, em sua justificação, tratar-se-. ''de falha da lei" a não
representação de tal categoria profissíonal- no órgão criado para
auxiliar o Congresso Nacioilal nas questões relativas à Comunicaçio SOcial. Afliial, segundo o parlamentar, ·~a publicidade o fator
determinante do surgimento, desenvolvimento e manutenção das
empresas de rádio, televisão e imprensa escrila. pOIS é através deste mecanismo que aquelas empresas buscam os recursos neces-sáriOs a suei própria existência".
D _Voto

. Sancionada em30 de dezembro de 1991, a Lei n° 8389 que~
criõU o Conselho de Comunicação Social foi resultado de 1l.Cardo
entrt: o Fórum pela Democratização da Comunicação. ABERTAssociação Brasileira õe Emissoras de Rádio e Televisão, ANJAssociação Nacional dos Jornais e ANER - Associação NaCional
dos Editores de Revistas.
Patrocinada pelo então Presidente da Comissão de Ciência e
TOcnblogia, Comunicaçàb e 1nfonnática da Câmara dos Deputados, Deputado Antônio Britto, a medida prevê uma composição
plura.l· do colegiado, incluindo a participação de cinco representantes da sociedade ciVil, além de representantes das empresas
de rádio, televisão. e imprensa. bem como das categorfaS profis·
sionais dos jomalístas, artistas, radialistas e proftssíonais de cinema e vídeo. COmpõe. ainda. o Conselho, um engenheiro com notórios co'nhecimentos na área de comunicação.
Conquanto resultante de acordo entre os segmentos já n'len- cionados consideramos, de fato, ter havido falha dos negociadores
ao não incluírem representantes da área de propaganda na composição do Conselho: A relação entre meios de comunicação d~ massa e propaganda é intrlnseca e essencial. Basicamente, existem um
em função do outro. De que outra forma seriam captados os recursos necessários às deSpeSas com a produção dos programas?
Além. enlrelanto, do aspecto meramente· comercial dos negócios
que envolvem os núdii. devemos reconhecer que a propaganda
possibilita a prestação de serviços à comunidade com o patrocínio
a campanhas educativas e de utilidade pública.
Nada mais justo. portanto. do que incluir representantes da
área de propaganda na composição do Conselho de Comunicação.
Corrige-se, desse modo, com a presente medida, o inexplícável
alijamento imposto aos profissionais da área de colegiado que se
apresenta como instância democrática de discussão das questões
de comunicaçlo de massa em nosso País.
Em visla do çxposto, somos de parecer favorável à aprovaçio do presente Projeto de Lei da Câmara dos Deputados. com a
seguinte Emenda:
Emendanoot-CE
l)ê-se ao item IX do art. 4° da Lei
zembro de 1991, a seguinte redação:
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Art. 4°-IX- sete membros representantes da sociedade civil.

D

0

8389. de 30 de de-

Jod de HoUaoda -Sérgio Machado -Gerson Camata- Wal·
deck O melas- Esperidião Amio.
PARECER N" 208, DE 19115

Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de
Lei da Câmara 0 o 13, de t995(no 1919191, na casa de

origem), que "Cria o Programa Nacional para Atividades de Extensão Universitária em Saúde, na Ama·
Zõnia Legal".
Relator: Senador Jader Barbalho
_
Chega ao Senado e a esta douta Comissão o Projeto de Lei
da Câmara dos Deputados. de autoria da ilustre Deputada Célia
Mendes, que pretende criar um programa de atividades de extensão universitária em saúde, na Amazônia Legal.
O Programa Nacional deverá sCT fmanciado pela Unilo e
executado por instituições de ensino superiOr que desenvolvam
atividades de extensão na área de saúde e que se CDCOnttem regolarmente- viriculadas_-3.0 Programa. Nesse caso. os participontes.
alunos do último ano de graduaçãó ou de p6s-graduaçio oas f"'flssões de saúde, receberiani inCentivos, sob a forma de bolsas e
demais auxílios necessários para que desenvolvam atividadcs de
assistência à saúde às p:>pulações carentes da Amazônia Legal, por
um periedo não superior a 6 (seis) meses.
:
Argumenta a ilustre autora da proposição que são profundas
as desigualdades entre as regiões brasile!Jas, destacando-se, dentre
elas, a existente em relação à Amazônia. de todos conhecida. prirlcipalmente no que tange ao setor saúde.. que requeriria soluções
estruturais dificeis de serem implementadas a curto prazo•.
Em
tramitação pela Câmara dos Deputados. a ptoposição recebeu parecer favorável, quanto ao mérito. da Comi~ de
seguridade Social e Família, bem como_ pareceres favoráveiS de
adequação técnica das Comissões de Finanças e Tnõutação e de
Constituição e Justiça e· de Redação.
. .
A carência das populações amazônicas quanto a assistência
à saúde é assunto já superado pela sua obviedade, cabendo-nos
analisar os aspectos de custo'beneficio ~projeto, ~o é. se os beneficios resultantes da sua implantação coaesponderiam aos gastos requeridos.
No que tange ao resultado fmal ou à assistência prestada. teríamos, inequivocamente, uma mão-de-obra qu!lliflcacill e de baixo
custo, apta a suprir as carências das pop.Jlações, pois os custos
operacionais e dos incentivos sempre ficariam aqu~ daqueles ne-cessários ao custeío de ações mais complexas e permanentes, envolvendo profissionais inseridos no mercado de trabalho. Aliás. é
de se duvidar que haja muitos profissionais dispostos a enfrentar
as atuais condições de vida da Amazôriía cODiõ um todo, por longos periodos de tempo e com remuneraçãD semelhante às concedidõs a demais regiões do Brasil.
Do ponto de vista educacional, o projeto vem oferecer campos de estágio na área de saúde às instiruições educacionais do
País que venham a ter interesse pedagógico· e científlcó. obtendo
elevado retorno em seus empreendimentos quanto a esses aspoctos. De outra forma, os participantes do projeto teriam campo
aberto ao adestramento profissioJiale à pesquisa quanto aos vários
aspec_tos cb. _.saúde, indo desde a macrovisão da saúde pública, passando pelo contato e conhecimento das patologias autóctones, até_

sua
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a mais í:ot.ima compreensão das doenças tropicais e- da relação
ecossistema/homem.
Nio se pode esquecer também o fator extremamente positivo da integração nacional advinda do desenvolvimeDlo do Programa. Isto ~. brasileiros de todos os recanlOs da Pátria prestando assistência a seus irmãos brasileiros amaz&ticos, marcando presença
na Região e tomando consciência da realidade cotTente em 213
(dois terços) do território nacional. Quem sabe poder-se-ia despertar vocações novas e at6 mesmo, no futuro, ali flXar esses profis-:__
sionais.
O projeto de lei, além dos seus méritos inquestionáveis, está
de acordo com a compel!ncia do Poder Legislativo Federal, sem
qualquer eiva de ioconstitucionalidade. Lavrado em boa técnica legislativa, tampouccrcarece de reparos.
Peloo motivos já assinalados, somoc;, pois. pela sua aprovação.

Sala da.s Comissões. 11 de abril de 1995. - Roberto RequiãO, ~idenle- Jader Barbalho, Relalcr- Emília Fernandes
-Coutinho ·Jorge- Marluce PlDto- José Fogaça -José Bianco
- Joié Roberto AITUda - José Eduardo Dutra - Esperidião
AmiD - Carlos Wilson - Arlindo Porto - Joel de Hollanda Sérgio Machado.

Abril de 1995

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Do expedienle
lido. constam os pareceres referentes aos Projetos de Lei da Câmarã OOST40-e -132:-diT993_t:_"l3 de 1995, cujas matérias ficarão sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de recebei
emendas, nos tennos do art. 235, IL "d", do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Senhor Presi·
dente da República editou a Medida Provisória n° 966. de 12 de abril
de 1995, que "estabelece normas para outorga e prorrogação 4as pat·
cessCes e permissões de serviços públicos. e dá outms puvidênciasu.
De acordo com as indi~ções das Lideranças. e nos termos
dos§§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n° 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer soln a matéria:

SENADORES
Suplentes
PMDB
Flaviano Melo
Onofre Quinan
PA..
Francelino Pereira
Josapbat Marinho
PSDB
Geraldo Melo

Titulares
José fogaça
Casildo Maldaner
Hugo Napoleão

Edison Lobão

O SR. PRESIDENTE (Nabo< Júnior)- O Exepedienle tido
T eotônio Vilela Filho
vai 1 publicaçio.
Sobre a mesa, n:querimento que será lido pelo Sr. 1o SecreJúnia Marise

PDT
Sebastião Rocha

tári? em exercício, Senador V~ ~pe!_o.

PT
Benedit.a da Silva

Eduardo Suplicy

É lido o seguinle

DEPUTADOS

REQUEÍUMENTO N" 559, DE 1995

Supleutes

Titulares

Senbor~idenle,

Requeremos urgência, os tennos do art. 336~ -ãfíne2. b. do
José Carlos Aleluia
Regimento Jmeroo, pai:i o Oficio s/12. de-1995:-Sala da.s Sessões, 18 de abril de 1995.- Jader Barbalho- Lima Netto
lldkoo -Lobão- Valmlr Campelo- Romeu Tuma- Bemar·
Alberto Goldman
do Cabral- Esperidlíio AmiD.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Esse requerimentO

Bloco (PfL.PTB)
Osório Adriano

César Bandeira
PMDB
Mauri Sérgio

PSDB

Ubirala.n Aguiar

Márcio Fortes

será votado após a On:Jem do Dia. na fonna do disposto no art.
340, inciSo II. do Regimento Intemo.
Âffonso Camargo
O SR. PRESIDENTE (Nabo< Júnior)- Sobre a mesa, ofi·
cio que será. lidO pelo Sr. lõ Secretário em exen:ício, Senador Vai- Adhemar de Baffos Filho
mir Campelo.
Jaques Wagner

É lido o seguinte
COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTuRA

or. n• 07/95-Cl

Brasília. 11 de abril de 1995

Senhor ~idenle,
Nos teim.OS do § 2°, do artigo 91, do Regimento Interno. comuni,co a Vossa Excele.tcia que e&qt_~9~-~-~$it9P_Q_~je!9
de Lei do Senado D0 48 de 1995, que "estabelece nonnas para vôo
por instrumentos na aviaçlo civil e dá ootras providências", em
reunião de 11 de abril de 1995.
Alenciosamento, Senador José Agrlpino, ~idenle.

PPR

-Gersoxi Peres

PRP
PT
Arlindo Cbinaglia

De acordo com a Resolução D0 1, de 1989-CN, flca estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:

Dia 18-4-95- Designação d:.. Comissão Mista;
Dia 19-4-95 - Instalação da Comissão Mista;
Até 18-4-95 - Prazo para recebimento de emendas e para a
cOmissão mista emitir o parecer sobre a admissíbilidade;
Até 27-4-95- Prazo fmafda Comissão Mista;
Atê- t2~59S:...:: Ptató no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júni6r) - O Senhor Presi·
dente da República editou a Medida Provis6ria n° 967, de 12 de
abril de 1995, que '~altera dispositivos da Lei n° 4.024, de 20 de
dezembro de 1961.-e dá OutRS providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos
dos §§ 4° e 5° do arL 2° da Resolução n° l/89·CN, fica assim coo.stinúda a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Com referência ao
expediente que aca~ de ser lido, a Presid&cia coJilllitica ao Plen!rioquo, noatmnoado art. 91, §§ 3" e 5", do Regimento !nlemo,
abrixi. o prazo de cinco dias titeis para a interposição de recursos
por um ~o da composiçlo da Casa para que o Projeto de Lei
do Senado n• 48, de 1995, de autoria de Senador Pedro Simon, Titulares
que esLabelecc normas para vôo per instrumento da A viação CivilRoberto Requião
e di outras provid&lcias, seja ajreCiado pelo Plenário.

SENADORES
Suplentes
PMDB
Ramez Tebe
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Ncy Suassuna

Coutinho Jorge

PPL

-

Zaire Rezende

Francelina Pereh-a

Hugo Napoleão
Edison Lobão

Josaphat Marinho

Antônio Aureliaoo

Artur da Távola

ArnaldoFariadeSã-

PSDB
Lúcio Alcântara
PL

RomeuTuma

Marquinho Cbedid
PTB
V almir Campelo

Emília Femanâes

DEPUTADOS

Titulares
Paes Landim
Osva~do

Coelho

MarisaS~

Suplentes
Bloco (PfL.PTB)
Marilu Guimar5e$ Arolde de Oliveira
.. PMDB

Mauricio Requião;
PSDB

FlávioAms

-Salvador Zimbaldi

PPR
Jarbas_Lima

Nelson Marcbezan

PP
Edson Queiro:z--

OdelmoLeão

Gonzaga Patriota
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PMDB
Nestor Duarte
PSDB
Adroaldo Streck
PPR

EfuldoTrindade
BL (PL-PSD-PSC)
Márcia Marinho
BL (PSB-PMN)
Beto Lelis

-De aeordo eom a Resolução n•1, de 1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário para a tra.mitaçio da matéria:
Dia 18-4-95- designação da Comissão Mista.
Dia 19-4-95 - instalação da Comissão Mista.
Ati 18-4-95 -prazo para recebimeniO de emendas e para a

Comíssão Mista emitir o -parecer solne a admissibilidade.
Até 27-4-9.5 - prazo fmal da Comissão Mista.
Até 12-5-95- prazo no Congnosso Nadooal.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Presidência comunica ao Pleoário que determinou, nos termos do art. 267 do Regimento intcmo, a teCOllStituição do Projeto de Lei da Câmara 0°
118, de 1984 (n• 634175. na Casa de origem), que institui o Códi-

go Civil
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Sobre a mesa. p<<>Mim Teixeira
Giovanni Queiroz
jeto que será lido pelo Sr. 1o Secrelário em exercício, Senador ValDe acordo com a Resolução D 0 1, de 1989..CN. fica estabe- mir Campe!o.
lecido o seguinte caleOOário para a tramitação da matéria: ·
É lido o seguinte
Dia 18-4-95 - Designação da Comissão Mista;
Dia 19-4-95 -Instalação da Comissão Mista;
PROJETO DE LEI DO SENADO N°123, DE 1995
Até 18-4-95- Prazo para recebimento de emendas e para a
COMPLEMENTAR
.
Comissão Mista emitir O parecer sobre a admic;sibilidade~
Até 27-4-95- Prazo ímal da Comissão Mista;
Regulamenta o parágrafo único do art. 59 da
Até 12-5-95 - Prazo no Congresso Nacional.
Constituição Falcral, ..ta"'""""''do normas gerais de
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Senhor Presiclaboraçiio, ....dação, a! tenção e eoosolldaçio das leis.
dente da República editoo a Medida Provisória:- 0° 968, de 12 de
O Congresso Nacional decreta:
abril de 1995, que "extingue as vantagens que mencioná, -in.stiwi
Art. 1° As leis de conteúdo non:nativo e de caniter geral seos Décimos Incorpomdos, e tlá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos rão numeradas em série especifica, seguidamente. antecedidas da
dos §§ 4° e 5° do art. zo da Resolução n° l/89~CN, fica assim letra maiúscula N.
Parágrafo único. As leis de efeitos coo.Cre10s~ bem assim as
constituída a Comissão Mista incumbida de _emitir pareCer sobre
de intem_sse _restrito, de yig&cia temporária. serão numeradas em
a matéria:- série própria, seguidamente, anteCedidas da letra maiúscula E.
SENADORES
Art. 2" A lei nAo poderá conter matéria estranha ao seu objeto ou a ela não vinculada por af"midade. ~ncia. ou cone'xio,
Titulares
Suplentes
enunciado na respectiva emenda.
PMDB
· Parágrafo únioo. O mesmo assunto nAo poderá ser discipliCarlos BezerraHumberto
Nabor Júnior
nado por mais de uma lei. salvo quando a subseqíiente altemr a
Ney Suassuna
Lucena
preexistente.
PPL
Art. 3° A aheração da lei será feita:
Francelina Pereirn.
Hugo Napoleão
I - mediante reprodução integral em novo texto, quando
Josaphat Matif!bo
Edison Lobão
Considerável a modificação;
PSDB
II - nos demais casos, por meio de substinlição ou supresLúdio Coelho
Jefferson Peres
são no próprio texiO, do dispositiVo atingt"âo, ou acréScimo de disPSB
positivo novo, observadas as seguintes :regras:
Ademir Andrade
a) é vedada a modificação do mlmero de qualquer dispositiPPS
vo da lei alterada, salvo quando a inclusão boover necessariamente
Roberto Freire
de ser feita aDies do pririieini da seriação numérica, ou no caso das
DEPUTADOS
alíneas da alfabética;
b) aos dispositivos novOs acresCentados ao texto da lei atriSuplentes
Titulares
Bloco (PfL.PTB)
buir-se-á o mesmo número do dispositivo anterior à inclusão. seguido de um ponto e outro número. conforme o sistema de numeÁtila Lins
Manoel Castro
ração progressiva:.
Augusto Viveiros
Mauricio Najar
PDT

28

ANAIS DO SENADO FEDERAL

c) a inclusão de alínea no texto da lei será feita com a observância do disposto na alínea b deste item;
d) é vedado o aproveitamento do número tanto de dispositivo revogado quanto de divisão suprimida. devendo a lei alterada
manler o número de um e outra. seguido da expressão "revogado".
Todo dispositíVo que sofrer modificaçlo de redação deverá
ser identificado, ao seu fmal, com as letras NR maiúsculas e entre
parêntesis.
Art. 4° A elaboração tknica das leis atenderá, além de outros, aos seguintes prfu.Cípios:
·
I - a lei, redigida. com clareza. precisão e ordem lógica,
será dividida em artigos e conterá. abaixo de seu número. a ementa
, indicadora de seu objeto;
·II- nenhum dispo$itivo poderá regular mais de um assunto:
6 obrigatória • declarnção explicita da legislàçio anterior ·~-rogada ou decrogada;
IV- os algarimos e parágrafos serão idenJ:üicados edusivamente: pol;' números cardinais, mesmo quando tenha um só artigo e

rn -

este Üm só pa!llgrafo;
V - os artigos desdobram-se em parágrafos ou ite"ns. grafados estes em algarismos romanos e aqueles pelo correspondente
sinal gráfico;
,
VI- os parágrafos e itens subdividem-se em alíneas e estas
em números representados por algarismos arábicos;
VTI - a cada wenor agrupamento de artigos constitui uma
seção ou subseçio que, identificada pelo assunto, será precedida.
na linha anterior, da expressão "divisão", em maiúScula e.. que.
acompanhada do nlimero próprio, em algarismo romano, ficará entre par€ntesis;
vm - a nur:DerãÇãb dos artigos será interrompida ao fim do
menor secionamento da lei (Subseção. Seção ou Capítulo), reiniciando-se a seriação numérica dos artigos no primeiro seciooamento subseqUente;
IX- qualquer divisão nova iritercalada na lei receberá o número anterior seguido de ponto d e um algarismo, conforme o sistema de numeração progressiva;
_
_
.
·X - o agrupamento de so.ibseções constui a Seção, o de Seções o Capírulo, o de capítulos o Jttulo_. o de títulos o Livro, o de
livros a Parte, podendo esta desdobrar-se
Geiil e Especial, ou
ser identificada numericamente. com o uso do numeral ordinal por
extenso;
XI - um conjunto de artigos de uma lei poderá ser identificado ainda, conforme o caso, como Disposições ~liiriil:iaR:s, -Gerais, F"lD.ais ou Transil6ri&S; -- . .
xn - as subscções. seções. capitulas, serão idenfiticados
por números grafados em algarismo romanos.
ArL s~ A Mesa da Câmam dos Deputados e a do Senado
Federal negarão t:Iamitação, devolvendo aos seus autotes. a proJX>sição que, apresentada a partir da entrada em vigor desta lei, contrarie qualquer dispositivo dela constante.
Art. 6° As disposições desta lei aplicam-se igualmente aos
decretos legislativos, às resoluções, ~tos e atos adm.ioistrativos
de conteúdo normativo e de caráter gemL
Art. 1~ As leis c os decretos-leis de conteúdo normativo c
de caráter geral. ressalvada a legislação codificada, serão, com a
obsetvância desta lei, revistos, atualizados, ordenados e coosolidados.
Parágrafo úniqJ. Para efeito do disposto neste artigo observar-se-á o seguinte:
I - os órgãos suOOrd.i.nadoo diretamente i Presi~ncia da
Repíblica e os Ministérios, no prazo de 180 (cento c oitenta) dias
contados da vigência desta lei, procederão ao exame, triagem e seleção das leis complementares, o.linárias. decretos-leis e leis delegadas. relacionados com a respectiva competência, agrupa.D.do,
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ablaliza.ndo e consolidando antcprojctos de lei às que, em vigoc,
tratam do mesmo assunto ou de assuntos vinculados por afmidade,

pertinência ou conexão, indicando as expressas ou implicitamcnte
ab-rogadas ou dtrrogadu;
II- no prazo de 90 (noventa) dias contados da entrada em
vigor desta lei, as entidades da administração indireta procederão,
nas matérias de suas áreas de ablação, à revisão e coosolidação de
que trata o item anterior, remetendo os respectivos anteprojetos de
lei ao Ministério a_ que estejam vinculadas, cumprindo à Secretaria
de Estado correspondente apreciá-los e submetê-los, juntamente
com os seus, à Presidência da República para encaminhamento, no
pr.!ZO de 60 (sessenta) dias, ao Congresso Nacional.
Art. 8~ As disposições do artigo anterioc seri.o aplicadas aos
~tos e atos administrativos de oontcúdo normativo e de caráter
geral, no que couber c nos prazos e fOIDl8 estabelecidos pelo Poder Executivo.
1\rt. 9° Na primeira sessãO lcgisfativa dC cada legislatura, a
Câmara dos Deputados, através de sua Comissilo de Constituição e
Justiça, promoverá a publicação da consolidação das Leis Federais, coDlpl"iendendo as leis ordinárias e ccmplementares. as leis
delegadas e os decretos-leis já promulgados. ordenados e indexados sistematicamente.
Parágrafo único. A publicação de que trata este artigo, referente às legislatura.s subseqüentes a da promulgação desta lei, acuniulará i matéria das consolidações anteriores.
ArL 10. O Poder Executivo, atmv6s do Minislério da Justiça. na forma e no pmzo estabelecidos em decreto, promoverá publicação equivalente à :referida ao artigo anterior, contendo os dccretos.-e atos administrativos de conteúdo normativo e de caníter
geral editados no periodo a que se refere o artigo 9° .
Ai:t. IL Esta lei entrará em vigor no prazo de'60 (sessenta)
dias da data de sua publicação.

Justificação
É com grande prazer que reapresento o prcsenle Projeto de
Lei Complemenlar, de autoria do insigne entilo Senador Maroo
Maciel, que hoje, na Vioe-Pt.sidência da República, ao lado do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, 6 vma garantia à estabilidade juridica e democrática~ das instiblíções brasileiras. O Projeto,
Por ímjx>siçio das normas regimentais, foi aiquivado ao flm da Ultima Legislatura. Sinto-QlC honrado em reaprcsentá-lo na íntegra,
renovando ipsis litteris os propósitos e os conceitos formulados
pelo seu autor original. O então Senador Marco Maciel assim justificou a proposi~
''O problema da multiplicação de nosso acervo legislativo,
como elemento altamente complicador da vida nacional desde que
fator de insegurança do individuo em suas :relações entre si ou
com o Estado, em face a decorrente dificuldade em se saber qual.
efetivamCD.te, -o Direito legislado vigorante, constitui. em 1978,
objeto de monografia que tivemos ensejo de veicular arrav6s: do n~
7 da Revista Po6tlca da Fundação Milton Campos.
Já naquele ano chamávamos a atenção para o gigantismo de
nosso Direito Legislado, apontando a existência de mais de sessenta mil diplomas legais, não incluindo ai atas DOt1Dativos editados por órgilos ministeriais, 00mo portarias, resoluções e instruções, contendo preceituações de grande alcance, como podem ser referidas, entre elas, as resoluções do Conselho Monetário Nacional,
que tanto influem na conjunb.lra econômico-fmaoce.ira do País.
Lembrávamos, àquela oportunidade, que a gravidade do
nosso panomma. legal, em termos de ~tos de cunho normativo levara o Presidente Ernesto Geisel a inserir a temática na pauta de
lrnbalhos a serem desenvolvidos durante o seu Governo, Como se
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depreende destas afirmações ~!aDieS de seu "discUrso-progmma'', feito perante o seu ~tério então recentemente empossado:
''Outta pteoa~pação que assalla, desde logo, o
Governo, diz respeito à excessiva multiplicidade de l~is,
deaetos e,regulaiÍientos, muitas vezes dificultando a m~
tmpretaçi.o e a correta aplicaçlo."
De fato, através do Ministério da Justiça. à frente o· Ministro
Armando Falcão foi íniciado um esforço tendente a encootrar uma
metodologia adequada Aredução de nosso tão nu~ acervo le~
gislativo. Era, coob.ldo- reconhecemos-, e cOD.timla sen~ uma
tuefa angustiante, explicando-se, aí, o porque de o respecb.vo de·
sideiâto não ter sidõ alcmçado naquele Governo.
JA em 1978, porém, avançávamos que a realizaçãO de um
trabaD:lo destinado a imprimir uma nova feição ao panorama critico de nosso Diieito Legislado era tarefa que exigia a colaboração
efetiva <19s Ir& ·Poderes e não só o esforço isolado do Poder Exe-

cutivO.
Naquele ensejo, lembrávamos entlo a válida tentativa. no
Poder Legislativo, vinha de ser feita, quando a Câmara dqs Deputada;, sensibilizada para o problema. veio de aprovar projetp de lei
de iniciativa do Deputado Henrique Tumcr. Esse ~jeto, cu~s linhas nos permitimos seguir na presente proposttura. contmua,
além de pn:ceitos orientados no sentido de um trabalh_o e~etiv?
eoo&olidação de JJ.OSSas leis. regras de ela~ção le~lahva idiSpens4veis à sistematização do processo de fetWra da let.
Infelizmente aqaele projeto não l_ogroo aprovação vez qu~.
sendo proposto, tendo em vista a edição da lei complementar, fo.t,
por essa razão, coosiderado inconstitucional desta Casa. por_ co.n~t
derar que a matéria não se incluía entre a~elas que~ Coos~tu1çao
Federal prescrevia como devendo ser legtsladas mediante let oomplemenrar. Explica-se, nessa razão, o motivo_ por que entendendo
sempre oportuna aquela iniciativa, resolv~mos reit_erá-~. C?m algumas inovações, mediante o presente proJCto de let ordinário.. .
As preocupações pelo panotama conblrbado de nosso DtreLto Legislado, afmal, não ficaram isoladas nas manife:s:t~s dos
que inlcntaram, objetivamc:Dic, já há algum
conln~ para
o estudo do problema e sua soluçáo, como sao exemplo diSso ?
trabalho piooeiro,-rio Congresso Nacional. do ex-Deputado Hennque Turner e da nossa própria incursão sobre essa área -em 1983,
através do Projeto D0 130, daquele ano. que ora estamos a reapreSentar, atingindo, em cbeio, a Assembléia Nacional C~sti~inte,
quando fixou, 110 texto da cc:nstituição de 1~88, a dete:mmaçao_de
editar-se lei complemenrar dispondo sobre a elaboraçao. redaçao.
alteiaçio e consolidação das leis".
_
Assim. a flDl de tomar efetivo o desiderato bus.çad_o pelo legislador constituinte com o editat a regra det_erminativa. ~_?
aponlada, constanlc do parágmfo ÚDÍco do art. 59 da Cons"?'•çao
Federal, estamos reaprcsentando o projet? de nossa au~ ~ referido, o quaL a par do traçar regras espeCificas. de observancta obrigatória ijuailto à ·redação das leis e o ~so .de s~• alt~ção.
ousa inovar acemuadameDle no que respetta à tdenüficaçao dos
dispositivos legais. com a preocupação mais acenruada de obviar a
consolidação de nosso direito legislado.
Mas quando procuramos alcançar o objeti.VO da consolida~_
ção, não podemos petder de vista a nocessidade de encontrar uma
metodologia, sob o Ponto de vista da técnica de legislar. que permita. uma vez feita a consolidação. uma vez elaOOrado qualquer
cédigo. manter a unidade de tratamento da respectiva matéria, evi~
tando, de tal sorte, que dentro de pouco tempo. como vem acon~
cendo, seja desmantelada essa unidade. ~las_ dificuldades. de m·
serção, nessas. leis que têm os seus disposttlvos ordenados ststema-
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ticamente por assunto, de novos artigos, levando à ediçlo de leis:
paralelas.
-Com o objetivo retro-apontado fomos buscar, em trabalho
da lavra do Dr. Mauricio Penna Groba. Assessor Legislativo da
Câmara dos Deputados. as sugestões por ele feitas com o objeiivo
de assegurnr a manutenção da unidade de tratamento dos mesmos
assuntos em um único texto (Código, Consolidações), consoante
deu a público no mesmo número da Revista Política, já ~ferido.
Naquele trabalho afm:nava referido monograftsta que a
multiplicidade de leis regulando o mesmo assunto, notadamente o
paralelismo legal identificado por leis esparsas tratando de m~th
rias objeto de códigos oo de consolidações, deconida especialmente da dificuldade do legislador de inserir, nos códigos e consolidações. novos dispositivos quando estes só poâiam ser editados
com artigos, vez que tal inserção implicava a modifi.caçio dos números de todos os artigo's de lei localizados após a inserção, com
os graves inconvenientes que de tal prática resultaria. A propósito
de tanto, cabe lembmr o episódio relatado, nestes termos, por
aquele articulista:
.
"Aquelas nossas observações não .e~m mu1~ P~. se~
rem constatadas na prática. Estava o Ministeno da Prevxdênc1a e
Assistência Social absorvido com a exaustiva tarefa da necessária
consolidação de nossos Direitos Previdenciários vinculados ao
INPS quando surgiu a necessidade, oriunda de justo ~!amo pú~
blicO; de se inserir detenninada categoria de profiSsionais entre os
contribuintes e beneficiários da Previdência administrada pelo
INPS. Assim. enquarito, administrativamente, o INPS procedia à
complicação e reunião. em um só texto, de toda a legíslação ~vi
denciiui.a a ele vinculada. editava~se lei integrando o profiss1onal
de futebol entre os contribuintes do INPS.
·
Assim. mal editoo-se, mediante decreto baixado com suporte em lei autorizativa, a nova Coosolidação das Leis da Previdência Social, essa Consolidação já começava a envelhecer sob o ponto. de vista da buscada unidade legislativa, em face da quase concomitante edição de lei paralela à Consolidação. versando assuniO
que nela obrigatoriamente devia estar contido".
---Agora, acrescentamos, na linha do entendimento fixado por
aquele articulista: mesmo que essa Conso1idação fosse edita~
diante lei e não por decreto, não haveria como _se pudesse msenr
nela aquelas nonnas constantes da lei que integrara os profissionais do futebol entre os contribuintes do INPS porquanto, para
fazê-lo, seria necessário-modificar a numeração de todos os dispositivoS da Consolidação que devessem receber a intetcalação das
normas dirigidas àquela categoria profissional. . . .
.
Tendo em vista então o objetivo de possibilitar a mserçào
de novos artigos ou mesmo secionamentos. inteiros ~ a sua supressão na legislação consolidada ou em qualquer let que tenha
seus dispositivos sistematicamente ordenados JXrr assunto, aquele
técnico propôs que cada menor secionamento dessas leis dev~s~e
vir identific3.do por um número próprio, como se fosse uma divtsão da lei, independentemente da nomenclatura técnica tradicional
da identificação dos Títulos, Capítulos, Seções, etc." _ __
De tal sorte - sugeria-se naquele trabalho - tendo a cada
menor secionarnento da lei um mlmero idenficador de_le, os seus
artigos poderiam ser numerados começando. ~pre ~1? ?o 1 que
corresponderia ao Art. 1° da numeração tradiCional,_ reuncl.ando:s.e
a série numérica no secionamento subseqüente. Asstm, o dlsposttlvo dessas leis seria identificado pelo número do artigo- Correspon·
dente seguido do número da DiVisão em que estaria inserido.
Com essa sistemática e adotadas outJ.as nonnas como a da
utilização do sistema de numeração progressiva, para efeito de ~
serção de novos dispositivos nas leis que os tenh~m orde~dos SIStematicamente por assunto - estamos certos - nao havena. no fu-
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turo, qualquer problema para o alcance do objetivo de manter-se a quando se queira inserir mais um artigo numa lei ou Il'Um seciooaunidade legislativa de' noSsos Códigos, Consolidações, etc.
mento que s6 tenha um. haja que se mudar a denominação do anFeitas as precedentes. considerações. passamos a justifiCar terior, já legislado, para um ou primeiro, posto que anteriormente
algumas das movações propostas com o ~nte projeto de lei.
idemificado como único, mantendo-se, desta forma. sem~. a nu1. A separação numériCa das leis de conteódo normativo e meração anteriormente legislado, que não deve sofrer modificação
de ca.ráter geral das de nablreza temporária tem em vista facilitar a em sua identificã.ção pelo ·rato da iserÇão de um outro disPJsitivo.
localização de uso diuturno, separando-as da que já tenha surtido
10. Não bá qualquer razão, po< outro lado, sob o poolo de
seus efeitos e devam ser colocados à parte para não complicar a vista lógico, de se numerar artigos e parágrafos com ordinais até o
nono e com cardinais a partir de dez. Melhor será, assim em face
busca.
2. O impedimento de que venha a conter, a lei matéria estra.: inclusive da utilização do sistema de numeração progressiva para
nha ao seu objeto, enunciado na respectiva ementa, tem em vista efeito de se permitir a manutenção dos números identificadores
também facilitar a localizaçio das disposições legais. boje muitas dos dispositivos legislados no nascimento da lei. que se utilize ex· vezes dificil em face do descaso que permite que se insiia em lei clusivamente números cardinais identificando os artigos e parágradispOSição que nio fenha ·a ver com o assunto indicado na ementa. fos, coo""'nte· aliás, assim o fJZetDOS na Ie<lação do p=211e projelo.
3. A vedação no sentido de-que mais de uma lei discipline
11. A norma constante do art. 5° tem, obviamente, o objetium mesmo assunto tem, obviamente, o objetivo de obter a unidade vo de. imPedir que se conspurque, ab loltio, o proces.so de foanade tratamento legal. viabilizando., inclusive. a manutenção das ção da lei idealizado na forma da prosenle proposição.
12. As preceiblações constantes dos arts. 7° a 10 visam a ficonso1idações.
· 4. A exigência constanle da alínea e do item II do art. 3", xar prazos, que nos parecem razoáveis, dentre os quais o Poder
tem por objetivo evitar que as remissões dos dispositiVOs de uma Executivo deverá realizar o trabúbo da consolidação, por áreas de
lei, feitOs por OUtra.- tõine~se iiicorreta quando, pela inclusão de interesse. das disposições legais editadas em todos os níveis, vinovos dispositivos oU pela supressão de outros. a m.odificasão do sando a que as respectivas consolidações sejam encaminhadas ao
número dos dispositivos próximos, jã ~feridos em oulias leis, le- Congresso NacionaL pam apteciação do Poder Legislativo e sua
vasse a ~ferida incorroção. A nosso entender, aliãs, um dispositi- rm-al transformação em lei. quando se trate de normas que a ele
vo desde que obtenha sua identidade inicial, que é a do número caiba legislar com a colabornçio do Presidente da República, deque-o identifica, Dão pocleri. perdê-la. sob pena dos referidos erros vendo o mesmo Poder Executivo nos prazos que lhe sio normatid.e remissão. cóm os inconvenientes que de tanto resultam.
vos que, nos tennos constituciooais, D::te caiba exclusivamente editar.
S. Para eíelto -de se poder manter sempre o número inici&l
Espetando ser hornado com o obséquio da atenção de nosdos disposiiivos de uma lei. propõe-se, na alínea b do item n do sos ilustres pares para a presente proposta e na expectativa mesmo
art. 3°, que a inserção de qualquer dispositivo novo em. lei preexis- de sugestões que possam enriquecer as idéias ora $llbmetidas ao
tente deverá ser feita identificando-o com número do dispositivo elevado' espírito critico de todos os componentes das duas Casas
imediatamente anterior à inserção, seguido de um ponto e o núme- do Poder Legislativo. conf13Dlos em que possa este projeto transro cardinal correspondente. Assim, por exemplo, se se desejar in- formar-se oa lei que pcxierá permitir abram-se. no futuro, horizonserir um dispositivO eiif~-os-arts. 3° e 4~', esse dispositiVO sem nu- teStnaís CW:OS nO-panOniina do Direito legislado pãtrio.
-- Sala das Sessões, 18 de abril de 1995. -senador Edison
merado como art. 3.1. Se dois forem os dispositivos e acreScer, aí,
como artigos, eles serão numerados. assim. como arts. 3.1 e 3.2. Lobão.
Da mesma fonn3., se fará quando a inserção for de um parágrafo,
LEGISLAÇÃO CITADA
de um novo item ou de uma nova alínea, a saber, um novo item inCONSTifUIÇÃO DA REPÚBUCA
serido dePJÍS do II será identificado como m.1, e uma nova alínea
FEDERATIVA DO BRASIL
após. por exemplo, a c, será identificada como "c.1 ''.
6. Com essa sistemátiCa o6s_ dispositivos anteriores podem
manter sua numernção primitiva. permitindo, assim, a permanente
• SEÇÃOVIII
correção das remissões feitas em outras leis. Por outro lado, essa
Do Processo Legislativo
sistemática facilitarâ ao-intérprete, ao examinador da lei saber, de
SUBSEÇÃOI
pronto, se uma determinada norma foi editada no início da vigênDisposição Geral
cia da lei, ou foi nela inserida posteriormente. facilitando mesmo a
aplicação da lei no tempo. PJiS não há como o aplicador da lei não
Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:
ser advertido sobre o fato de que a respectiva norma não nasceu
I- emendas à Constiblição;
com o nascimento da lei.
II- leis complementares;
7. A preceituação constante da alínea d o item fi do art. 3°
Ill - leis ordinárias;
tem em vista, igualmente como a constante da alínea a do item II
IV -leis delegadas;
do mesmo art. 3°, já referida. evitar tomar-se a remissão em outras
V - medidas provisórias;
leis incorreta quando se venha a aproveitar o número de uma divi.
VI - decretos legislativos;
são suprimida para identificar uma nova, contendo dispositivos diVD - resoluções.
ferentes da suprimida constantes.
Parágrafo único. Lei complementar disp:ri sobte a elabora8. A norma constante da alínea e, também do ilem II do art. ção. redação, alteração e consolidação das leis.
3°, tem em vista também advertir o aplicador e o intérprete da lei
de que o preceito, cOmo redigido está, não é o mesmo que constava da redação original. pela simples visão do indicador NR em seu
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cida-fmal, que quer sígriificar nova redação.
dania)
9. O preceito constante do item IV do arL 4°, de que os arti·
gos e párágrafos deverão ser grafados ex.clusivamente com númeO SR. PRESIDENTE (Nabor Junior)- O projeto será puros cardinais, tendo em vista também evitar que, por exemplo. blicado e remetido à Comissão Competente.

---··-··-----··--··-··....--·-··-··-··----·-··-··---··---..··-----
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Sobre a mesa,. requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretú:io em cxereício. Senador Valmir Ca.mpetO.
-

Sio lidos os seguintes
REQUERIMENTO N' 560, DE 1995
Nos tennos do disposto no art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, combinado com o previsto no art. 50, § ']!' da
Constibliçio Federal solicito sejam encaminhadas a5: seguintes solicitações de infonnações ao Senbor Ministro de Estado da Agriculblra e da Refonna Agnlria:
I) infoanações sobro a existência de oonvênio celebrado
pela Empn:sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA,
com o govemo da Malásia. concedendo pem:z.issão a este pa.is para
:recotTer ao Banco Genético Amazónico, com a finalidade_ de receber material gen6tico para revigoramc.nto de seus clones;
. 2) apresentar a justif!C8liva legal pom a celebração deste
·
convênio;
: -3).qu'ais as expectativas de retemo para a beveicukura nacional em tennos cconômicos e tecnológicos?

Justillaação
O art. 50,§ 2', da ConstiluiçiO Federal e o art. 216,item I,
do Regimento Intemo, decl.ãram. que os requCrim.entos de inforlna-
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Justificação
Tendo cm vísta as notícias Veícula.das ·na Imprensa de queos Estados de Rondônia e do Acre têm Sido Preteridos nas liberações de recursos de projetas em ~lação aos demais Eslados da região, a partir da resposta do presente requerimento de informações
será possível a realização de uma avaliação fmanceira dos recursos
alocados para a região.
Sala das Sessões.18 de abril de 1995.- Senadoc JoséBianco.
(À Me.saparadeci.sões)

REQUERIMENTO N' 561-A, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos tennos do Art. SO § 2° da Constituiçici Federale do Art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
solic:itadas a SUDAM, através do Senhor Ministro de Estado do
P!anejamento e Orçamento as seguintes infoimações:
1. Qual o valor total de projetes aprovados nos exerdcios
de 1993 e 1994?;
2. Qual o valor das parcelas liberadas para esses projetos
nos referidos exercícios?;
3. Quais projetas tiveram origem Do Estado de Rondônia,
Sei.iS- vi!Ores e- o percerib.Jal dessa liberação em relação ao orça·
mento da Superintendência?
4. Qual o orçamento daquela Superintendência para o exercício de 1995?,
S. Quais os prOje'tos em fase de aprovação aprovados e em
fase de implantação no Estado de Rondônia, seus valores -totais e
valO{es das parcelas liberadas e a liberar?

ções "seria adm:isslveis para escl.aRcim.ento de qualquer assunto
submetido Aapreciação do Senado ou atinente à sua competência
flSCI.limdora".
A Amazôn.ia constitui-se no maior reservatório de mãtêrial
genético do planeta, u m = de gi3Dde valor econôutico, especialmente pela necessidade de revitalização das linhagens. Comerciais. cuja vida útil é reduzida. necessitando, periodicamente, reJustificação
coner a material genético nativo para manter seu vigor e produtiTendo em vista as notícias veiculadas na imprensa de que o
vidade.
A utilização de tal riqueza exige cuidados e sua utilização Estado de Rondônia tem sido preterido nas liberações de reansos
por outros países deve ganmtir ao nosso um retorno justo, tanto de projelOs em relação aos demais Estados da região, a partir da
em termos econômicos quanto tecnológicos. Assim. ao procurar resposta do presente requerimento de infÕIIDações será possível a
maiores informações sobre este fato, o faço na coudiçiO de repre-- realização de uma avaliação fr..nanceira dos recursos alocados para
sentante de uma ~gião que detém grande património genético e -o Estado.
Sala das Sessões, I 8 de abril de 1995 -Senadoc José Biau<o.
que necessita de recursos e tecnologia para gafamir à sua população padrões de vida compatíveis com sua riqueza naturaL Nestes
(A Mesa para decisão )
termos, peço que o Senado Federal encaminhe e&ta solicitação ao
REQUERIMENTO
N' 562, DE 1995
Senhor Mirii.stro da Agrimltura. do Abastecimento e da· Reforma
Agrária.
Senhor Presidente,
Sala das Sessões, I 8 de abril de 1995. - Seuador Ernandes
Nos termos do disposto no art. 2l6 do Regimento lntemo
Amorim.
do Senado Federal, combinado com o ~visto no art. 50, § 2°, da
Constituição Federal, solicito sejam-encaminhadas as seguinte$ so(À. Mesa Para decisão.)
licitações de inforimlç:ões ao Seiilior- Müilitro de Estacl.O- do Meio
REQUERIMENTO N' 561, DE 1995
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal;
Senbor Presidente,
Requeiro nos termos do Art 50, § 2°, da Constituição
Federal e do Art. 216, do Regimento Interno do Senado Federal, sejam solicitadas à SUFRAMA, através do Senhor Ministro -de Estado do Planejamento e Orçamento. as seguintes
informações:
I. Qual a dotação no Orçamento daquela Superintendência,
nos exercícios de 1993 e 1994?;
2. Desse moulante, quanto foi destiuado
Estados de
Rondônia e do Acre! os valeres pcrcenhlais em relação ao Orçamento total relativo aos exercícios de 1993 e 199-l?~
3. Qual o Orçamento daquela Superintêndencia para o exercício-de 1995?;
4. Se estio previstos investimentos nos Estados de Rondônia e do Acre com recursos do Oiçamento da Suframa no exercicio de 1995.

aos

I) qual a justificação legal para a ai tenção na cobrauça da
TORMB - Taxa de Organização e Regulamentação do Men:ado
da Borracha (fonte ISO) pelo Ibama?
2) quais os valores arrecadados provenientes_çla TORMB,
. desde I 990?
3) qual o destino destes recursos no período 1984/1990?
4) comparativo mensal de arrecadação da TOR~ no período de 1984/ I 994;
S) evolução dos estoques de borracha uablral administrados
pelo ~a desde o i.nícjo 4~ sua !lCimiWstraÇio;
-- -6) volume e valores dos estoques leiloados desde o iníciO da
administração dos mesmos pelo Ibama;
7) comparativo dos valores de venda com os preços vigentes no mercado~
8) destinação dos recursos provenientes da venda destes estoques;
•
---
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9) quais as d.iretrizes da política econômica da borracha e
qual sua avaliação de desempenho até a presente data?

Justificação

Abril de 1995

nistrativa, da reativação dos seringais nativO$ e da ex.pamW dos
seringais cultivados, pelo desenvolvimento da pesquisa. pela formulação de políticas de preço e crédito, al&n de um fume controle
físico financeiro dos programas e projetes orienlados para a beveicultura. A vitalidade do setor é bem explicada pelo fato de que em
1993 a produção cresceu 72% em relBçio a 1992. apeoas com a =uperação dos proços e o contiugencianie das ÍDljlOitaÇÕOS. sendo importante lembrar queapeoas30% dos seringais estio <lllp;oàlçilo.
Do exposto, e considerando, tanto a importincia da atividade económica para a P"J''Iação amazônica, quanto a respoosabili·
dade parlament.ar de investigar e a.nalisar os fatos econômicos, sociais e administrativos das ações do Governo federal que afetam.
suas regiões, pedimos que este requerimento de infamações seja
acatado por esta nobre Casa e encaminhado ao Executivo com a
maior brevidade possíveL
· Sala das Sessões, 18 de abril de 1995.- Senador Emandes
Amorim.

Confom:J.e o art. 50, § ZO, da Constituição Ft".deral, e o art.
216, item I, do Regimento Interno, os requerimentos de informação serão admissíveis para escla.recimento de qualquer assunto
submetido à apreciação do Senado ou atinentc à sua competência
ftsea!izadara.
A borracha tem sido um importante fator de ocupaç5o ecologicameDtc equilibrada da Amazônia por mais de um secado, capaz de manter os seringueiros em seu habitat natural, evitando o
êxodo pem. os cenlros urbanos, evitando a marginalizAção de largos segmentos da j'>opulliçio amazônica. Neste sentido, julgamos
da maior importância -social e cconômica a manutençãO expansão desta atividadc.
A política econômica da botn.cha é definida pela lei D 0
5:1.21161 . . Dec. Lei 0°164167, Dec. Lei n° 1.200n1 e Dec. Lei n°
(À Mesa, para decisão)
1.23:2/72, cabcD.do ao Conselho Nacional de Bonacha sua formuO
SR.
PRESIDENTE
(Nabor Júnior) - Os I<querimentos
lação e ao Ibama sua execução.
A borracha importada, com similar ou sucedâneo nacional, lidos serão despachados A Mesa para decisão, nos tennos do inciso
de acoxdo com o § 1" do art. 22 da Lei n• 5227164, pagu;ia uma III do art. 216, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário cm
taxa de equalização em relação ao produto r.acional, procedimento
este alterado pelas Portarias do Ibama n• 2470, de 26-12-90 exercício Senador Va,lmir Campelo.
(DOU, de 28-12-90, Seçãu ~ fls. 25543), que leria determinado a
É lido o seguinte
desoqualização para a bomlcba siotética. e n• 23, de 4-{;.91 (DOU,
de 12~-91, Seção I, fls. 11218) que estabeleceu TORMB de 5% OF.N" 012/95/CCJ
Brasilia. 12 de abril de 1995.
para a borra.dJa nablral importada. trazendo, em nossa opinião,
.· Senhor Presidente.
significativos prejuízos ao País. A TORMB é uma contribuição de
Encaminho a V. Exa, requerimento de autoria do Sr. Senacaráler pamflScal, devida ou cobrada em toda a transação comercial da matéria-prima borracha. seja vegetal ou sintética, estando a dor Ne:Y Suassuna. aprovado por esla Comissão, em: reunião realiboaacha bruta isenta. Esta contriOOição é de 1% sobre o fatura- zada no dia 5 de abril próximo passado.
Cordialmente,
mento ou valor FOB, nas importações; de 1% sobre o valor de reSenador Iris Reuode, Presidente da Comissão de Constifer&.cia: e de 5% sobre o valor FOB para a borracha vegetal imtuição; Justiça e Cidadania.
portada.
Os I""Ç'S da bomlcba importada. pagos pela indústria na·
O SR. PRESIDENTE (Nabo< Júnior) - O expediente lido
clonai. acrescidos das despesas de internamento. chegam ti indús- vaià publicação.
trias com preços semelhantes aos ~s nacionais. graças l polítiSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secreca de desequalização. Na prilica, a equalização acabou quando do - ~rio em e_xercício, Senador Valmir Ca.mpelo.
estabelecimento da alíquota ftxa de S% sobre o valor FOB dãs imÉ lido o seguinte
portações. pom fms de cobrança da TORMB, apos a edição da
Portaria Normativa n° 23, de 4-6-91. Esta alíquola já vinha sendo
.
REQUERIMENTO N" 563, DE 1995
aplicada como taxaçio mínima, nas épocas em que o cál~lo da
(Da Comissão de ConstituiçãO. Justiça e Cidadania).
eqna1izaçia representasse valoces inferiores a 5%.
Senhor Presidente.
Considerando que, aparentemente, não houve revogação do
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Senado
art. 22 da Lei n• 5.227164, e que as portarias não podem alterar a
Federal, proponho a tramiloção em CODjmto dos Projetos de Delei, solicitamos ao Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
cretos Legislativos nOs 18 e 19.de 1995, por tratarem da mesma
Hídricos e da Amazônia Legal a justificação dest.l_ls alterações, seu matéria. ou seja. a modificação do Decreto Legislativo n° 7. de
impacto na anecadaÇãO de :recursos destinados ao setor, bem como
1995, que "Dispõe sobre a remuneração dos membros do Congros·
a destinaçlo dos mesmos.
so Nacional durante a 5~ Legislatumu.
Outro assunto, da maior relevância. diz respeito aos estoSala das Comissões, 5 de abril de 1995. - Senador Ney
ques de bon'acha natural, de importância econôm.ica e est:Catégica Suasstma, Relator~
para o Pais, pois :recebemos denúncias de que os estoques estariam
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O requerimentO
sendo veudidos a preços inferiores aos pmlicados no mercado e
que nossos esllxples estariam seriamente reduzidos. Para dirimir lido será incluído em Ordem do Dia opcctuilamente. oos·teriD:os do
dúvidas. petgUnlalllOS ao 6rgio exeaJtor da ?'}lítica da borracha. o disposto noart.. 255, inciso II. alínea e. n° B,doRegimcnlo ln1emo.
Solxe a mesa. requeri:mento que será lido pelo Sr. 1° Secrelbama. informações para esclarecer estas alegações, que lanto pertário em exercício, Senador Valmir Campelo.
turbam o setor produtivo.
Considenmdo o panorama intenw:ional da bomlcba no
É lido o seguinte-:
mercado intemacional,
preços em alta e uma tendência à exREQUERIMENTO
N" 564, DE 1995
pansão da demanda, bem como a situação interna que indica aumento do consumo. julgamos da maior necessidade promover o Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal.
desenvolvimento do setor, atmvés da melhoria da estrutura admi- Senador JoséSamey.

e

com
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Com fundamento no disposto na atícea b do Ínçiso II do art.
215, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a Vossa
Excelência me seja fornecida, para conbecimep.to, cópía do Quadro de DetalhameniO de Despesas do OrçameniO do Senado Federal poiB o corrente ano de 1995.

Justlli<açio
O conhecimento detalhado do Orçamento do Senado Federal por porte doo Senhores Senadores é imprescindível à prestação
de esclarecimentos, quando interpelados., pela imprensa e pelo público em geral. sobte os gastos efetuados pela Casa.
O simples fato de o Senado Federal dispor de verba maior
que a Câmara dos Deputados, em seus respectivos Orçamentos,
causa· espécie e desperta ·intetrogações, diante do fato de que esta
Casa abriga 81 Senadores. enquanto a Câmara tem 513 Deputados, ~ de seis vezes, portanto.
Diante do exposto e considern.ndo que um representante do
povo·tem. o dever de prestar-lhe contas, diub.lmamente. encareço a
Vossã Excelência o urgeme atendimento a esta solicitação.
Brasllia. 12 de abril de 1995.- Senador Pedro Simon.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O requerimento
lido é deferido pela Presidéncia.
Sob:e a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário em exercício, Senador V a1mir Campelo.

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 565, DE 1!195
Seubor Presidente.
Nos termos do art. 210, do Regimento Interno, requeiro a
transcrição, nos Anais do Senado, do artigo de autoria do Jomalis·
ta Gilberto Dimenstein. publicado na Folba de S. Paulo de 8 de

abril do corrente, intittslado ''Cadeia neles, presidente".
Sala das Sessões, 10 de abril de 1995. - Senador Guilherme Palmeira.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - De acordo com o
art. 210, § 1°, do Regimento Interno, o requerimento será submeti·
do ao exame da Comissão Di:retora.
Sobre a mesa, comunicaçãO que será lida pelo Sr. 1° Secre·
tário em exercício, Senadc:r V almir CampeJo.

É lida a seguinte
Brasília, 17 de abril de 1995
Senhor Presidente,

Orgulho-me em ser um dos mais assiduos e quase sempre
um dos primeiroS Parlamentares a chegar a esta Casa.
Por motivo de força maior e aproveitando a oportuna proximidade da Páscoa.. que por princípio, passo- com os meus fruniliares no Maranhão, tive que ausentar-me dia 12 de abril próximo

passado.
Caso o desconto em seu saláriO do referido dia 12 de abril,
venha a contribuir po.ra recuperar o equib'brio

do

bfçaniento da

Repdblica oo P""' a boa imagem da clireção da Casa. concordo
seja efetuado o devido desconto dos meus subsídios, até porque
seria para mim. maior prejlízo, ver o meu notile ·execiado nos jornais como já oconeu com cerca de 40 colegas Senadores.
Atenciosamente, Senador Epitácio Cafeteira.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- O expediente lido
vai à p1blicaçio.
Sobre a mesa, connm.icação que será lida pelo Sr. 1o Socre~
t!rio em exerclcio, Senador V almir Campelo.

É lida a seguinte
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Oficio n° 220/9S
Brasília, 18 de abril de 1995
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelêocia os Senhores Deputados Severiano Alves e Fernando Zuppo para integrarem. na qualidade de membros Titular e Suplente, respectivamente, em substituição ao meu nome e ao do Senhor Deputado
Giovanni Queiroz. a Comissão Mista do Congresso Naciooal destinada a apreciar e emitir parecer solxe a Medida Provisóriil n°
967, de 12 de abril de 1995, que "Akera dispositivos da Lei n•
4.024. de 20 de dezembro de 1961, e dá outras providências".
Ao ensejo renovo a Vossa Excelência protestos de conside-

ração e apreço. - Deputado Miro Teixeira, Líder do PDT.

o. SR.

PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Seria feitas as

substituições solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Passa-se à lista de
oradores.

Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Mf. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, ao analisarmos
as cauSas que vêm bloqueando o desenvolvimento das regiões
centrais e norte do nosso Pais, constatamos que são devidas, em
boa parte, às enormes carências de ordem estrutural e, dentre elas,
de maneira prioritária, as ligadas à sua rede de transporte.
Constatamos que o elevado custo com transportes, conseqüência da deficiente e precária rede viária e, sobretudo, do enorme distanciamento dos centros consumidores nacionais e internacionaís. vem provocando um aviltamento dos preços recebidos pelos produtores daquelas regiões e negativos reflexos:eoonômioos.
Esse elevado custo com transportes é fortemente agravado
pelo fato de a matriz de transporte estar alicerçada, quase que exclusivamente, no transporte rodoviário, que é, indisaltivelmente,

mais elevado.
·
T a1 fato vem levando a uma situação de impasse e até de
bloqueamento da. própria atividade produtiva loca~ com a manutenção e, mesmo, com o agravamento da crise econôm.ica e social
naquelas regiões.
Os elevados custos com fretes leva a qué os produtos originários dessas potencialmente ricas regiões intetiora.aas nio sejam
competitivos nos mercados nacionais e intemacionais, invalidando
as elevadas produtividades que os produtores obtêm. atualmente

entre as mais altas do País.
Sr. Presidente, sn e Srs. Senadotes., telllO& dito, e repetimos, que, lamentavelmente, -se os produtos agrícolas brasileiros tiverem que continuar a ser transportados em ''lombo de caminhão",
jàmais pOderão ser competitivos.
Por isso, vimos defendendo de maneira insistente a necessidade de se promover uma urgente ref011lllllação da atual mat:riZ de
transporte, viabilizando sistemas de transporte iDtermodais, integrando o tradicional sistema viário com o ferroViãrio, sobrebJdo

com o hidroviário.
Nesse contexto, merece também especial destaque o aproveitamento do potencial bidroviárioda Baciado Axaguaia-Tocantins.
O sistema fluvial do Araguaia-Tocantins atravessa o BrasilCentral, uma regiãó que respo·nde atualmente por cerca da metade
da soja produzida no País. Dessa rede de rios, uma extensão de
2.841 quilômetros tem condições de ser transformada em uma via
de transportes contínua, ligada à malha bidroviária amazônica e
aiilda ao coiD.PICxO portuário exportador de Belém e aos sistemas
ferroviários de Carajás e da Rede Ferroviária Federal.
Durante cinco anos, o Governo Federal, com a cooperação "·de té<'nico-s da Organização dos Estados Americanos - OEA, con-
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sultoras·privadas, universidades e dos Estados do Pará, Goiás, MaO SR. PRESIDENTE (Nabor Júaior)- Couccdo a palavn
ranhão e Mato Grosso, desenvolveu o Projeto de Desenvolvimento ao nolne Senador Joel de Hollanda.
Integrado da Região Araguaia-Tocantins- PRODIAT, ao custo de
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE- Pronuncia o se15 mi.lli.ões de dólaxes e que foi considerado o mais bem elaborado guinte discurso.)- Sr. Ptesídente, S:fs e Ses. Senadores, no último
dessa natureza no País.
dia 6 de março, o Correio Braziliense brindoo seus leitores com
Esses importalites esbJdos conciL.Úram que na Bacia Anl- um artigo do Professor Edson Machado de Sousa, atual Chefe de
guaia-TocanliDs residem-as maiores e mais recentes perspectiVas Gabinete do Ministro da Bducação e do Desporto. Sucinto e objede revolucionar o sistema de transportes no País, em termos de re- tivo, como manda a boa técnica jomalística. mas sem fazer_ contomo de investimento. Pequenos investimentos. relativam.eD.te, que cessão à superliciaJidade. como é próprio dos que co:ob.ecem a
viabilizarão a iiJ.corporaÇãO efetiva de enonnes regiões prcxlutivas fundo seu objeto de trabalho. o texto ''Fernando Henrique e a Eduà economia nacional, recuperando-se a degradação muito extensi- cação" é primoroso.
va já existente, pela introdução de uma modalidade de lransporte
Machado estabelece. com maestria e estilo. o pensamento
· mais :mcional para a região.
doutrinário brasileiro sobre a Educaçio, salientando alguns de
-Não pretendimos ãpresentar o detalbamentO daS ~enciali seus momentos mais expressivos: da cria.ção, em 1924, da Assodades dessa bacia, do impacto econômico que seu aproveitamento ciação Brasilein. de Educação ao aru.al debate sobre a nova Lei de
poderá gerar oa região, das preocupações que serão necessárias Diretrizes e Bases da Educação Nacional, passando pelo "Manipara resguardar o meio ambienle e tampoUco 'das obra~ __a s_~rem festo dos PioneírQs da Educação Nova1'. de 1932. e pelo clima de
imple_ineDJadas, por entender que integram os detalliados estudos efervescente debate que a este se seguiu·.
já realizados e por fugir ao objetivo deste nosso pronunciamento.
Demonstra Edson Machado a coerência da aç!o de Feman.
Mas ressaltamos, Sr. Pft:sidente, que os recursos fmanceiros do Henrique Cardoso na defesa de uma escola pública de boa quapara a realização das obras necessárias para dar início, a curto pra- lidade. O jovem professor. que 81X)iava os ideais dos 1'Pioneiros da
zo, a essa navegação estão consubstanciadas no Orçamenta Geral Educação Nova", contribuindo para a aprovaçio da Lei de Diretrida União Jl11Illl995, baslando, portanto, que sejam liberados pelo zes e Bases de 1961, é o Presidente da República que, logo no i.Dicio do seu governo, conclama a Naçlo a se unir em tomo da recuGovemo FederaL
Entendemos que é de todo fundamental que o Poder Públi- peração e revalorização da escola pública, principalmente na área
co a:ssuma a "démarrage'' desse processo, para que o setor privado, da educação básica.
em parceria. a ele se integre, dando-lhe o dinamismo necessário e
Edson Machado sabe do que está falando. Poucos. muitos
permitindo que esses dbis rios, o Araguaia e o Tocaõ:ifus:'"Se -i.D.te- pouCos. podem apresentar uma trajet6ria intelectual e profissional
grem numa ven:ladeira hidrovia, a partir da viabilização da nave- com tamanha densidade e total ccmprometimento com a educação.
gação comercial pennanente.
Foi Secu:târio da Educação do Paraná, Dirctor-Ge~ da CoordeEstamos convencidos de que o com:dor de transportes mul- nação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAtimodal hidroviário- Rio das Mortes - Araguaia-Tocantins. se in- PES, Secretário da Ciência e'Tecnologia (aiual MCI'). membro do
centivado e convenientemente explorado, irá, com certeza. assegu- Conselho Federal de Educação e, ainda hoje, membro do Conserar uma maior competitividade aos produtos agricolas dos Estados lho Superior da Universidade das Nações Unidas.
de Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Pará e Maranhlo, numa abran·
Assim. Sr. Presidente. pela importância e pertinência do
gência de cerca de 1.500 quilõmettos de extensão Norte-Sul e tema, bem como pela ~riedade com que fo~ abordado, requeiro,
1.000 quilômetros de extensão Leste..Oeste.
ouvido o Plenário, a transcrição nos Anais do SenadO Federal do
E importante também considerar que as embarcações pode- artigo ''Fernando Henrique e a Educação'\ do Professor Edson
rão trazer produtos para o consumo da população local e insumos Machado de Souza.
para a produção agricola. como calcário, adubos, defensivos. etc.,
Muito obrigado, Sr. Presidente.
utilizando o "frete de retomo", de custo bem inferior.

•

Sr. Presidente, sr-s e Srs.

Se~mes. trazemos este im(X'r-

tantíssimo assunto a esta tribuna porque temos a total convicção
de que aqui encontrará eco, já que os membros desta Casa não se
furtarão, jamais, a cOntinUar discutindo esses estntégicos e prioritários temas para a Nação brasileira. dand~ o imprescindível apoio
politico.
Sr. Presidente, gostaríamos de propor desta. tribuna a criação, no Congresso Nacional, da ''Frente Parlamentar do Araguaia·
Tocantins", para que, juntos e integrados com as lideranças políticas dos Estados, possamos somar esforços para viabilizar o Cor·
redor Norte de Exportação, de modo a que saia do papel, se concretize e se tome uma realidade. assegurando o melhor aproveitamento das riquezas, o desenvolvimento daquela importante região produtoa do Brasil e melhores coodições de vida para a 9.1a população.
Sr. Presidente,.S;r&s. e Srs. Senadores, encontra-se, neste instante. no gabinete do Ministro dos Transportes. Odacir Klein. uma
comitiva de prefeitos. lidernnças e parlamentares que compõem os
Estados abrangidos por esses três rios. O objettvo dessa comitiva é
apelar ao MiniStro para que alavanque imediatamente a possibilidade da navegação do Rio das Mortes. Araguaia e Tocantins.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOEL
DE HOUANlJA EM SEU DISCURSO,

Correio Braziliense

Brasília, segunda-feira, 6 de março de !995.
FERNANDO HENRIQUE E A EDUCAÇÃO .
(Edson Machado de Sousa)
A ilustre professora Edília Coelho Garcia. pnisidente da Associação Brasileira de Educação, muito cp:ntunamente nos-lembra
que o presidente Fernando Henrique Cardoso e sua CSJX'sa professora Ruth foram signatários. ao lado de dezenas de educad~s
brasileiros. do importante manifesto à nação intitulado ''Mais uma
vez convocados", dado a público em 1959.
Para ficar claro aos leitores a importância desse fato é Preciso, antes, relembrar a importância do próprio manifesto.
A Associação Brasileira de Educação, criada em 1924. desempenhou papel da maior importância. até a década de 60, na
promoção de amplos debates sobre temas candentes da educação
nacional. Em 1932. um punhado dos mais respeitados educadores
do país lança o "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova". que
chamava a atenção da nação para o estado da educação. especialmente da educação básica, e para a necessidade de repensar e re-
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fommlar não só as conctp95es em 'voga, como a atuação do Estado na educaç!o. A Associação promove então a disseminação e o
debate nacional das id6ias e propostas contidas no "Manifesto".
Em 1933, na s• Confer€ncia Nacional de Educação, protlll'>'
vida pela ABE. dos debd.tes cm tomo do "Manifesto" nasce a pri~
meim proposta para um anteprojeto de lei de ~trizes e bases d!.
edu~. que só viria a se concretizar em projeto de lei, submetido ao Cong=so Nacional, em 19.47. A disrussio do projeto de lei
já se axrastava por 12 anos quando os "Pioneiros da Educação
Nova" - já agora apoiados por educ:adoxos da nova geração, entre
estes Fernando Henrique e Ruth - perceberam a necessidade de
. voltar a clamar pela. ateDçio da Nação. Surge, então, o "Mais uma

vez CQDvocados", um libelo que foi cei1amerite-decisivo para fm.a.l-
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excessivamente estatal e não apenas píblico,· excessivamente burocratizado e normatizado. excessivamente padronit.ado.
As idéias e diretri.zes defendidas tão ferrenhamente pelos
''Pioneiros da Educação Nova", em 1932, reafirmadas e àmalizadas em 1959, pen:rumecem válidas na sua susbstância em 1995.
Que o professor de ontem. nosso presidente de boje. se ma.Jú.enha
fiel a elas é uma garantia de que algo de novo vai acontecer na
educação nacional. Mas, para isso, será preciso reforamlar leis e
normas em vigor e, prinCipalmente, eVitar que, nessa rcf011Dlllação. a
educação, especialmente a educação das crianças. se tome mais eotatal
e menos uma ação da comunidade diretamente interessada.
Edsoo M..-:hado de Sousa é cbCíc de gal:i.ncui do mi.nimo da Edii:IIÇio e do Deapcxto..

mente levar, 'em 1%1. à"aprovação da que veio·a St:r" cop.becida
como a Lei de Ifue.trizes e Bases da Educação Naciooal. Entre os
dois manifestos - separados por mais de 25 anos - os educadores
da ABE puderam contribuir. para o texto doS dis(X'lsitivos relativos
à edueação de dtias Constiwições. as de 1934 e 1946.
Feita esta muito sucinta n:senha histórica, vamos ao conteúdo daquilo que o professor-presidente subscreveu e suas relações

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra
ao nobre SenadOr Roberto Requião.
.
·O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB·PR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo a ttibuna para registrar os tellDOs de uma correspondência que recebi do
jornalista Barbosa Lima Sobrinho a respeito da Lei de Patentes
que tramita no Seriado federal.
com o momento atuaL
O jomalista registra a sua satisfação em relação ao prazo
''Mais uma vez convocados" surgiu para lançar luz sobte o_ que o Senado Fedçr_al impôs para discutir a matéria. qUe. segunacalorado debate que então se travava., tendo como foco o Con- do seu entender. cria monopólio para as empresas donas de uma
gn:sso Nacional, que visava contrapor o ensino públiCO,- o laico, e patente.
o ensino privado, então predominantemente confessionaL Era preDiz Barbosa Lima Sobrinho:
ci.so'·sair em defesa do ensino puôlico, ao mesmo tempo que escla'Temos acompanhado. com muita inquietação, a íramitação
recer o papel do Estado e dos diferentes níveis de govemo em ma- do Projeto de Lei desde a Câm:u'a Federal e, por mais de uma vez,
téria de educação. Rearumando as idéias e princípiOs já defendi- enviamos pronunciamentos a todos os deputados federais e seoados pelos ''Pioneiros da Educação Nova". o novo manifeslo trata_ dores-;-alertando-os para as lesões aos interesses nacionais que a
de dirimir as pretensões de uma educação estatal, isto é, educação sua aprovaçio acaaetaria. A propósito, envio--lbe. e111 anexo, cópia
como monopólio do Eslado, defendendo a liberdade da iniciativa da carta MODECoN 24195, dirigida em 27 de março último ao
privada no ensino. mas esclarecendo o papel do Estado, como re- Senador Ney Suassu.na. Relator da Comissão de Constituição, Jus_gu.ladOI' e definidor das "diretrizes e bases" em que este ensino - tiça e Cidadania, do Senado FederaL
tanto o público, quanlO o privado- hão de assentar-se.
Atenciosas saudações,
Numa outra linha de raciocínio, ao MOStrar a importância
BarbOsa Liini Sobrinho"
do ensino piblico e gratuito para. que a Nação tenha uma educação
A carta, em anexo, enviada ao Senador Ney Suassuoa, é a
efetivamente hõeral e democrática, o manifesto avanÇa na questão seguinte:
da descenlraliza.ção dos sistemas de ensino num Estado federativo.
''Exm0 Sr. Senadoc Ney Suassuna,
Coloca toda a ênfase no papel dos- Estados, aos quais responsabiliNo momento em que se am1ncia a tentatiVa de aprovação
za pela manutenção e expansão das redes de escolas em todos os acelerada. no Senado. do Projeto de Lei n• 115/93, da Propriedade
lllveis e modalidades, mas especialmente na educação fundamen- Industrial, para que o Presidente Fernando Henrique -Cardoso postal (o então ensino primário).
- Sã anunciar, em sua próxima viagem aos Estados Unidos, em abril,
Coerentemente, parece não ser outro o discurso do _agora que as pressões norte--americanas surtiram efeito, sentimo-nos no
presidente Fernando Henrique Cardoso, mais de 35 anos passados. dever de ratificar as nossas posições contra o referido Projeto. por
Mais do que iSso; para além do discurso, o Presidente hoje se en- considerá-lo lesivo aos interesses nacionais.
gaja no corpo-a-corpo de uma luta pela recuperação e revalorizaCumpre lembrar que países que ass:inaram a -lei de patentes,
ção da esoola pública, pelo fortalecimento· do papel dos Estados e inclusive os do chamado Primeiro Mundo, só o fiZCr.lm após o seu
-uma novidade que oio era. relevante dos lemp:>s dos ''Pioneiros" desenvolvimento indispensável em tecnologia.
- dos municípios na gerência das redes de ensino fundamental, e,
Olmpre lembrar ainda que o Parlamento Europeu acaba de
fmalmente.. pela maior participação das comunidades locais na su- vetar a polêmica legislação que Visava a garantir o registro de papervisão da qualidade e eficiência da escola.
tente de formas de vida. O veto encerra sete anos de acalorados
Coincidentemente, o Congresso Nacion;,J. ~stá mais uma debates entre várias instituições da União Européia.vez discutindo -já há sete anos - um projeto de lei que deverâ
Já não pudemos ãceitar a pi-essa com que foi aprovado o
arualizar as diretrizcs e bases da educação nacional. formuladas aCOido d.o GA IT. sem 1iiD amplo debate de conhecimento por parem 1961 e alteradas parcialmente em 1968 e em 1971. Diferente- te dos Srs. Senadorçs e Deputados Federais, bem como da sociemente do que ocorreu com o primeiro projeto, elaborado por edu- dade civil organizada. Nada pois - mas nada mesmo -justifica o
cadores.- com o respaldo oficial do então m~istro da Educação açodamento ca aprovação do projeto de lei em causa.. Nele é funClemente Mariani. que o assumiu, este agora em·d.iscussão é obra damental que se pi-es-erve-m:
da iniciativa de parlamentares. que nele tentaram acOil!odar os
-o prazo de transição de dez anos;
mais diversos interesses de muitas partes oovidas, entre elas, certa-a não-retroatividade de qualquer direito concedido;
mente~ alguns educadores respeitáveis, mã.s, í.ambém. alguns locu- as garantias de licenças obriga.t6rias oo do uso não autoritores de inl:eresses menores. O resultado é um projeto de _lei que zado pelo titular, desde que interessem ao desenvolvimento ou à
torna o sistema de educação nacional excessivamente centralizado. segurança do Brasil:

se
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- o direito à importação ~ela;
tu ir o primeiro passo pal-a patêntearem o ser humano. Esse tipo de
- a descriçio detalhada do invento e do seu processo de ob- atitude levou o professor Daniel COO.en, geneticJsta do Centro de
tenção;
Polimorfismo Humano, da França. a declarar: "E como se Cristo- a total liberdade de pesquisa e da utilização do objeto pa- vão Colomlx> pretendesse ter inventado a AmériCã.- Essa atib.lde
tenteado noo: procedimentos de d.esenvolvimeD1o tecnológico, ameaça o princípio da livre circulação dos conhecimentos cientificientífico e industrial;
c.os e pode bloquear totalmente as pesquisas sobre o genoma hu- a não-inclusão de microorgailisniOS e de seleS vivos, jnis mano."
o próprio GATI admite revisar o assunto em 1999_,_ e ~ -~arlamentO
A justo título pesquisadores brasileiros estio externando
Europeu rejeitou pa.tenlear a vida, como dissemos acima;
suas preocupações relativamente ã nova lei de patentes. Assim. a
- a hberdadc do uso do conhecimento, impedindo a institui- médica veterinária Ângela Escosteguy, em artigo no Informativo
çlo do "segredo do negócio", prática incompatível com o conceito Inesc, af111Jlll.: ''Os agrirultores se verão obrigados a pagar rnyalde po.tente (conceder monopólio em troca da revelação do conhe- ties pela geração de vegetais_ e animais que comprem ou reproducimento);
zam com fms produtivos. Os preços das ''prodigiosas" sementes e
· - a obrigatoiiedade da produção local de qualquer invento raças patenteadas, conseguidas median~ m~~la~o genéti~,
no interesse do desenvolvimento do País e de acamo com os prin- serão muito mais altos que os das espécies tradic1onats, e os agncípiosdoGATI'.
- cultores e pecuaristas não poderãO. sob pena de ilegalidade, renoCoo.fwuos no seu patriotismo, Sr. Senador.
var suas espécies vegetais e animais sem licença oo pagamento de
· Atenciosamente." saudações
royalties."
- Barbosa Lima Sobrinho, Presidente do MODECON."
E mais adiante acrescenta: "Um perigo adicional é que as
Aaescento ainda, para conhecimento dos Srs. Senadores, empresas tenham como objetivo a proteção mais ampla possível. e
um artigo publicado no Correio BrazilleDlle, que me chega às como resultado se patenteiem caracterlsticas ao invés de produtos.
mãos por iniciativa do Deputado Aldo Rebelo. O titulo é ,"A U.i Nos EUA, uma empresa patenteou "a maior quantidade de óleo"
de PateDtes e a Ética" e a autoria é do Deputado Samey Filho.
nas sementes oleaginosas. Assim. pode baver empresas que se torO artigo~ o seguinte:
nem propriet.úiãs de caracterlsticas como "resistência à doenças"
"A discussão sobre o projeto de lei (SubstiOJtivo Ney Lo- ou 11alto rendimentos". E conclui aftr:mando que serão os departa~ sobre patentes que tramita atualmenle no Congresso Nacional
mentos juridicos das grandes empresas que fixarão as orientações
não mereceu ainda a devida atenção por parte da ~iedade organi- da pesquisa biológica.
:zada.lsso 6 tanto m.aVt importante na medida ein que a Lei de PaUm amplo debate é urgente e necessário. Recentemente, o
tentes tem implicações não só econômicas e políticas~ maS-também Professor Rogério Cezar de Cerqueira Leite fez. na Folha de S.
de narureza ética.
Paulo uma análise corretíssima sobre carta pateote:e interesse naUma pergunta se impõe desde o iníciO: pOde-se patentear o cional, esmiuçando as conseqüências econômicas e po~íticas do
ser vivo?
''Substimtivo Ney Lopes". que tramita no Congresso Nactonal.
Ao longo da história da Humanidade~ quando o homem
Que outros pesquisadores se manifestem. E sobrebldo entitransfOimou-se em agricultor, ele vem selecionando as espécies clades da sociedade civil brasileíra, como CNBB. SBPC e ootras.
atJ:avés de métodos n&blrais. Nunca foi questão requerer-se paleot:e As implicações políticas, econômicas e éticas podem ser da maior
para esse trabalho que vinha beneficiando o coojunto das pessoas gravidade. Não podemos assistir impassíveis, quando é o destino
da comnDidadc. É só com o advento da biologia molecular e da da vida que está em jogo.
engenharia genética que adquire maior-.vigor a tendência de patenSe. Presidente. modus in rebus. calma na tramitação desse
tear seres vivos, que já alcança a esfera do debate jurldico e que já projeto.
encontra ferrenhos defensores no seio da indúslria multinacional.
Hoje, jo~is americanos publicam manifestos de pro~
em detrimento dos mais comezinhos princípios éticos.
contra o atraso do Senado brasileiro em relação à votação da Le1
Foi nos Estados Unidos da América, sempre movidos por de Patentes. Pressionam. Tentam pautar o Congresso Nacional
diretriz pragmática, que tudo começou. Com efeito, em ~o de num projeto extens~ OODipliCa.do, que e~igé ~i~ de cada um
1980, a Suprema Corte reconhecia juridicamente como invenção de nós cuidado, persistência e reflexão.
uma bactéria capaz de digerir alguns COmpoDentes do petróleo. Foi
O projeto está na eo-tni.ssão de Constituição, Justiça ~ Cidao primeiro passo abrindo teireno par.1 o poderoso lobby das bio- dania, que, provavelmente, eTitrará na pauta da quarta-ferra. da
tecnologias. Assim. os organismos vivos modificados por ii:ller- próxima sei:nãria. Esse projeto, necessariamente, deve passar pela
venção da biotecnologia são considerados invenções, logo paten- Comissão de Economia e pela Comissão de Assuntos Sociais.
teáveis. Basta a introdução de um simples gene no patrim.ônio heNão tenho a menor dúvida de que o Brasil precisa aperfeireditário de um organismo vivo para que ele se torne propriedade çoar a sua Lei de Patentes. Mas esse aperfeiçoamento não pode ser
industrial em sua totalidade e em sua descendência.
o resultado das pressões dos grandes laboratórios norte-ame~ca
Mas o que é pior é que essa concepção jUrídica de proprie- nos que, de resto, j~ produzem cerca de 85% de todos os medicadade industrial está prosperando em inúmeros países desenvolvi- mentos que se produz no País.
dos. Nesse sentido. a Comissão de Bruxelas, da Comunidade Ecocahna, cuidado e atenção, porque é o próprio futuro da
nômica. Européia, está elaborando um documento acerca da 11 pro- ciência e da tecnologia das próximas gerações brasileiras que está
teção legal das invenções no campo das biotecnologias", onde se em jogo!
discute a legislação ~istente sobre os organismos vivos, excetuanO Sr. Osmar Dias- Permite-me V. Ex. a um aparte?
do-se o ser humano.
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Com prazer, ouço V. Ex'.
E o homem? Com a ambição desmesurada e aétíca das
O Sr. Osmar Dias- Tenho acompanhado a luta de V. Ex..
grandes cotparaçôes econômicas, o homem será um dia patentea- _ no sentido de impedir que esse projeto seja votado. ~e_ fonna_atrodo? Em todo caso. biólogos do Instiruto Americano de Saúde pelada, no Congresso· Nacional. Ao mesmo tempo. tenho ~zado
(NIH) fizeram o pedido de patent.: paiU337 fragmenlos de DNA estudo técnico a respeito do assunto na área da agropec.uária, que é
retir.tdos de células nervosas. É lícito temer que esse pode consti- de meu conhecimento. Nestes dois minutos que tenho para apar-
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tcá-lo, pc:deria desfilar um número incontável de razões pelas país amigo. É um Projeto que chama o Sen_ado Federal à responsa~ ~
~
quais não dá para admitir o po.tenteamento de seres vivos, algumas bilidade.
relevantes. Primeiro, duruu.e séculos e mais séculos os agricultoO Sr. Eduardo Suplicy- Permite--me V. Ex• um aparte,
res, cientistas e instituíções realizaram pesquisas promovendo o nobre ~nador Roberto Requião?
_
__
__
desenvolvimento genético, tanto vegetal quanto animal Ora, toO SR. ROBERTO REQUIÃO - Concedo o aparte ao nodas essas pesquisas poderiam. com uma mágica e uma carieta, bre Senador Eduardo Suplicy.
transformar legalmente essas pesquisas, esse esforço e esses invesO Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de curarimentá-lo por
timentos. como direito de uQJA s6 pessoa ou de uma s6 empresa. estar chamando a atenção do Senado Federal com respeito às pres~
Todo esse capital, esse patrimôoio tecnológico cooquistado pelos sões que o lobby da indústria farmacêutica exerce hoje_ sobre o
agricultores, cientislas e instituições seriam coo.tabilil.ados de re- Brasil e, em especial. exatamente no dia da visita .do Presidente
pente, para que uma pessoa. uma empresa pudesse receber bilhões Fernando Henrique Cardoso a Nova IOlt)ue e a Washington. A forde dólares de royalties sobre um direito que é da humanidade e ma como se procurou colocar um anúncio ou a forma com que.
não, evidentemente. de um individuo. Segundo, com esta Lei de neste anúncio, se chama o Brasil de "país pirata" naturalmente
Patenles, considerahdo as seres vivos, neDhum poeuarist.a pOderia constitui uma maneira agressiva. uma ID.J.DCira de tentar intimidar
aplicar em sua propriedade, sem pagar os devidos rõyaltics, o Presidente Fernando Henrique Cardoso e, ao mesmo tetnpo.
consignados pela lei para o autor ou criador da tecnología. nem a _como. V. ·Ex· bem chama a atenção, de procurar iniinlidar o Coninseminaçlo artifiCial, nem -a tnmsfer€ncia de embriões, o que pro- gresso Nacional e o Senado, que é a Casa que eStá exa~do o
moveria ~mretrocesso absurdo, fantástico oa nossa pecuária. Ter- projeto sobre propriedade intelectual. a Lei de Patentes. E muito
ceirO', temO$ 1 milhão e SOO mil propriedades dC subsistencia, ru importante que venhamos a atender a preocupação de V. Ex-: pruseja, cuja renda é apenas familiar. Essas propriedades sio tocadas, dência no exame dessa lei. Assim como também merece maior
portanlo, pelos seus proprietários. que plantam culturas de subsis- prudência o exame do outro projeto sobre o qual os Estados Unitência. Esses produtores não têm capital suficiente para cpmpntr dos da América e seu Governo têm procurado pressiooar o Brasil.
sementes todos os anos: eles reaproveitam o grão, ou seja. o pro- Refrro-me à questão da assinatura do conttato SIVAM. pois era a
duto da semente comprada há um, dois, trSs anos. Pois eles seriam intenção de inúmeros grupos de pressão que o Governo brasileiro
proibidos de realizar essa operação, a olo ser que págassem. os de- estivesse assinando nesta semana o conlralo com a, RA Y11iEON,
vidos royalties. Mais uma n..zio- e poderia enumerar, a.qD.i, ccm- e verificou-se, na semana passada, que havia imprOpriedade na
tenas delas - que quero considerar como perigosa: nós estãiíãmos maneira segundo a _qual uma das empresas- a ESCA- ~a_pro
interceptando, ou inletrompendo, o transporte, a troca de gertJlO-. cedido quando foi escolhida para estar interagindo e administranplasma, que é o material genético básico para a eVolução d3s espé- do o contrato SIV AM. É que não poderia uma empresa que não
cies e das variedades. Com isso, estaríamos intemXD.pendo o me- cumpriu. com as suas obrigações com a Previdência Social estar lelhommento genético, especialmente em nosso pais, onde, eviden- galmente participando de contratos com_ o Gov~mO Federal, setemente, somos depeodentes de tecnologias extemas. Mais um gundo delennina a Constituição Federnl, no seu arL 195. Os dois
motivo: das mil solicitações depositadas no INPL instiblto compe- episódios denotam que- o SenadP precisa agir com prudência no
tente para receber as solicitações de patentes, só 10% são de em- exame de assuntos que tratam das relações entre a economia brasipresas nacionais; 90% são de empresas est:rangeiras, para as quais leira e a dos Estados Unidos da América.
estadamos transferindo os nossos direitos, como V. Ex• tem. aqui,
O SR. ROBERTO REQUIÃO- Senador Eduardo Supli·
declarado com eficiência.
cy, o caminho é este. Todavia. quanto ao Projeto SIVAM, tenho a
Vo}bm,i ao assunto. Antes, porém. quero estudá-lo com impressão de que as notícias- dos jornais de boje desqualific8!Jl demais profundidade, na minha área, tecnicamente, inclusive para finitivamente a RA YTIIEON, produtora do famoso míssil pacolaborar com V. Ex•, porque acredito ser este assunto de extrema triot, que não acertava nos ve~os scuds, que mais se pareciam
opcrtunidade e importância para que o Senado trate, mas de l!ma com OOmbas V-2. ARA YTiiEON, me dizia em tom de blague o
forma responsável e rigorosamente dentro dos critériOs da ética, Senador Esperidião AmJm. tratou o patriot como um empresário
de ônibus trabalha as suaS-velhas Canoceriits:- alongoo o chassis e
ccmo alerta o 0e!"'t.ado José Samey Fifuo. Obrigado pelo aparte.
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Nobre SeDador OstnJ!r aumentou o tanque de co:inbustfveL E em todos os incidentes do
Dias, circunstâncias típicas do desenvolvin:lento econômico do Oriente Médio dois scuds foram acertados, e centenas de patiiots
chamado Primeiro Mundo viabilizaram excedentes econômicos. disparados. A empresa que faz um míssil dessa qualidade não
Esses excedentes económicos tomaram possível a aquisição, a
seguramente, ser a empresa responsável pela construção,
compra do património da civilização, do patrii:nônio tecnológico e pela organização e instalação do ProjetO SIVAM na Amazônia.
cienlffico do processo civilizat6rio do bomem oo Planeta.. Até
O Sr. Ronaldo Çunba Lima - Permite-me V. Ex• um
_
-- - -- - -- ~ aqui. países fortes como os Es:ados Unidos utilizavam a Super Se- aparte? _
çio 301- as retaliações pn:sidenciais- pai3 impor, de fonna bruO SR. ROBERTO REQUIÃO- Ouço com prazer V. Ex'.
tal, a forçados seus intexesses a países menos desenvolvidos. Essa
O Sr. Ronaldo Cunha Lima -Senador Roberto Requião,
Lei de Patenles nada mais é do que a cristalização dessa força no nesse fmal de semana, debrucei-me sobre um projeto que tramita
direito brasileirO. Niio mais recorreram -a- retaliações, mps com a no Senado, oriundo. da Câmara. da Lei de Patentes. Li-o atentaLei de Patentes, na foana como está proposta em todos Os substi- mente. Examinei os seus 241 artigos; um por um, a comeÇãi-do
rutivos e no projeto original. ela eslaria consolidando a utiliza.çio parecer que fora elaborado, à época, pelo Relator da matéria, o endo Judiciário brasileiro como instrumento de ~ssão substitutivo tão Senador Antônio Mariz, que fez um trabalho bonito, demoraàs pressões dos paíseS nWs desenvolvidos e detentores da globali- do, percuciente, profundo; perquiriu a fundo questão por questão,
dade das patentes e das possibilidades de patentes existentes boje suscitando realmente matérias para dehate na Comissão de Justiça
no planeta. O Congresso tem que tomar cuidado com a votação e Cidadania em plenário. A CoD:leçar·da conceituação de microordesse Projeto de Lei. Esse Projeto de Lei tem que ser analisado ganísmos. do patent.eamento oo não de seres vivos, dos processos
com calma por cada um dos Srs. Senadores, sem pressa. Não é Um biológicos que o projeto, originariamente. não Contemplava. O SeDteSente para se entregar, numa visita, ao -gninde chefe branco do nador Antônio Mariz. coffio Relator. ofereceu inúmeras emendas
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que, se porventura não forem incorporadas pelo atual Relator, m~
Ba.kunin, um revolucionário, também contestava.
proponho. pela sua procedência e pela seriedade desse estudo,
E a humanidade continuava desejando b.Jdo pelo controle,
oferecê-las. caso V. Ex•. que tem esb.Idado com mais profundidade tudo pelo poder.
o projeto. não o faça. Na verdade, Senador, o projeto, como diz V·
No mundo moderno em que hoje vivemos, o tempo é o seEx•, merece acurado e profundo estudo de todos nós, porque en- nhor da rn.zão.
volve oucstões polêmicas que dizem respeito também à nossa soA antiga União Soviética. ·o grande pa:trio, o grande ideóloberania. Até porque exiStem medicamentos, à larga, que não preci- godo socialismo, refaz as suas bases ideológicas e busca o investisam, para defesa do nosso patrimônio e da saúde_ nacional, das exi- mento na iniciativa privada. ou seja. na valorização do homem
gências qUe possam. porventUra, _enf~ritar l:urocraticamente nos cano instrumento de mudança.
termos da lei. Depois, a própria diferenciação - isso o Senador
sr. Presidente, na última quinta-feira, asSistindo pela. televi·
Antônio Mariz fez com muita precisão- entre o patenteamento do são ao programa do PDT, ví um velho líder que há quarenta anos
produto e o processo industrial do produto. porque se chegásse· repete as mesmas idéias. com a forma esbravejadora da agressão e
mos, simplesmente, a conceder patente para produtos, estariamos de tentar se sobrepor, diame da sociedade, com ataques que mereabrindo um universo imenso para cercear, dentro da l!_~ss_~ pró_pr!a _cem 0 nosso repúdio. Leonel Brizola.,. quem não o coohece? Que
capacidade científica. a elaboração de fórmUliiC!e proãutOs, IJI:in· moral tem Leonel Brizola para falar do presidente José Samey, a
cip~ente farmacêutiCos. Es~e esb.ldo que comecei a fazer na: SC· quem: conhecemos, pela história?
- -- mana passada, e como dispomos ainda de·máis alguns dias para
0 Presidente Jo~ Samey teve uma dificil missio aPQs a fa·
fazê-lo. vai me levar, e certamente à Casa inteira: comandada nes- talidade da morte de Tancredo Neves, tendo enfrentado mais de
se caSo pÔr V. &• que conhece em profundidade esse projeto, a to. três mil greves. A sociedade exigia. à mote do Exea1tivo, um bomarmos uma decisão realmente séria em defesa da ciência nacionaL
mem da estil:pe e da qualidade desse poeta, desse intelectual. desse
O SR. ROBERTO REQUIÁO -Senador Ronaldo CUnha aD1lgo politico do Parlamento. Por sorte, tivemos José Sarney no
Lima, o Governador Antônio Mariz trabalhou, COI!J inten,sí~de. comando daquele momento histórico de transição de uma fase au~
por muito tempo na análise do projeto da Lei de Patentes, como o torilária para um processo democrático.
estamos designando agora. Pedi ao Senador Antônio Mariz autoriDa mesma forma. o velho líder obsoleto e desablaliza.do
zação para utilizar o seu parecer, que foi marginalizado no proces- acusou 0 Presidente José Samey de ter disputado eleições no
so do Congresso Nacional como meu. Acredito que vamos ter que Amapá. Estado do qual também sou representante nesta Casa. Na
atualizá-lo.
época. nove Estados da Federação disp.ltavam a indicaçio do ~E fica 3qui O CE:~nvite para que Tãçamos um relatório, um sidente José Samey para candidato a uma vaga no Senado. Tlvesubstirutivo junto, suportaM no relatório excelentemente bem aca- mos a felicidade e a sabedcria de faz8-lo o mais votado. Embora
bado do Senador Antônio Mariz.
sendo um Estado novo, o Amapá teve a consciência política e a iaO sr. Josaphat Marinho - V. fu •- me permite uma rápida teligência de procurar um referencial de peso político.
intetvenção?
__
__ _
Do mesmo modo, como faz há mais de quarenta anos•.o ve~
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Ouço o aparte do nobre lho líder ataca 0 Presidente l'emaD<Io Henrique Cardoso. Leonel
Senador Josapbat Marinho.
Brizola também saiu do Rio Glande do Sul para ser o Governador
O Sr. Josaphat Marinho - Não vou entrar no mérito, V· dO Rio de Janeiro. Foi eleito pelo povo daquele Estado, que o ha·
Ex• já o fez e outros já o fiZeram. Quero ape_nas assinalar o aspecto bililOu a ser 0 seu governante, com a liberdade do voto critico. .

a que V. &• deu relevo. Lei dessa natureza não pode.ser vo~da
Gostaria de repudiar a velha prática irresponsável. estat.Icom pressa. Não há urgência que sUpra a necessidade do exame zante, agonizante, de um sistema - o que .não se prova pelo que
porm.eoorizado e a realização do contraste entre as idéiasdív~r- __ falo, mas pela História. Quem conr.esta a História e seu5 fatos,
gentes na Casa. Essa €. uma lei em que estão em joio iriiet:esses-su- construídos por nós? .
·
..
periores do País; seja qual for a demora. será sempre ú_til•• __
_ Em nome do povo do Amapá, deixo os meus mais veemen0 SR. ROBERTO REQUIÃO - Meu tempo está encenado.
tes protestos. O Presidente José Sarney foi eleito peJo Amapá num
Em o_que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas)
ato de sabedoria da minha gente. Muitos acusam o povo de ser

D~rante 0 discurso do Sr. Roberto Requião, 0 Sr.
Nabor Jímibr, deixa a cadci1'(l da pre.sidincia, que é
ocupada p~lo Sr. Renan Calheirt;Js. 2° &cr~tário.

burro, não apenas em nível de Amapá, mas de BrasiL Enganam-se
totalmente; sempre há critérios.
.
Desejo me congratular com o Presidente F~do Henrique Cardoso. Com apenas cem dias de exercício de mandato. Sua

O SR. PRESIDENTE (Renan Ca.lheiros)- Concedo a pa- Excelência organizou e estruturou o seu Governo, o que_sá pode.
lavrn ao nobre Senador Cootinbo Jorge. (Pausa)
ria ser objeto de julgamento a partir dos; duzentos dias, para 'l.ue se
Concedo a palavta ao nobn: Senador Gilvan Borges. que _ pudesse avaliar a perspectiva de um governo. Um dos aspectos
disporá de 20 minutos para o seu pronunciamento. ·
que me permite avaliar e dar o meu voto de conftailÇa ao Governo
O SR. Gll.. VAN BORGES (PlviDB-AP. Pronuncia o se- _ Federal, usando do meu livre direito de manifestar-me, no momenguinte discurso. S_em revisão-do orad~r.)_- Sr. Preside~. Sn e todevidoecerto,éapriOridadcqueestásendodadaAedlcaçio.
Srs. Senadores, desde que o homem começou a caminhar sobre
Sr. Presidente, deixo o meu mais veemente repúdio à ação
seus próprios pés, a humanidade buscava o entendimento e o coo- grosseira, vil e irresponsável a que foram submetidas essas lidetrole por meio do poder.
ranças que merecem o respeilo do País. Este atravessa um momenTbomas Mo~ imaginava uma ilha onde todos pudessem to dificil, de descrédito. em que as autoridades, sejam elas da base
compartilhar os bens adquiridos.
ou sejam elas autoridades ~titucionais ~nciac4ls ~lo voto,
Assim, as idéia:; vieram -trazeri.Clo 2s manifestações e as re- têm sofrido um processo de desgaste vertJgmoso. A IIlaiS recente
voluções.
---- capa da revista Vej~ chama a atenção dos leitores para uma reporA União Soviética. com a Revolução de 1917, ~plantou o tagem a respeito do que pensa aj.JvCntude. Um dos itens era aversocialismo, aflrmaD.do que o Est...JÕ. dOno de icxlos e de tudo, seria são ã política e desconfiança para com~ P?líticos.
a salvação parn a igualdade entre os homens.
O Sr. Adem ir Andrade -Permite-me V.Ex•umaparte?
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·· OSR. Gll.VANBORGES-Concedooaparte a V. Ex•.

O Sr. Ademir Andrade - Senador Gilvan Borges, faço
este aparte para. discordar de V. Ex', em primeiro lugar, com relação à figura do bom:_em público Leonel Brizola. que merece de tO;
dos nós, de todos os brasileiros, o maioc respeito e consideração. E
um homem que tem história neSte País, uma história de coerência,
de fll'Dleza., uma história de alguém que não muda de posição a
cada dia. Um homem que defende as suas idéias com fervor, com
segunmç.a. com altivez. Um homem que tem coragem de enfrentar
o monopólio dos meios de comunicação neste País. Um homem
cootra o qual nio há qualquer aiD que desfigure a sua posição politica de booestidade, de integridade, de homem sério. Não vi o pro. grama de Leonel ~rizola.. mas oonbeço as suas posições políticas,
COID ãs quais, em Sua niaioria, concordo, nio só eu, ~ muitas
fcxças políticas deste Pais - e estou aqui dianle do eminente Senador JosaJ:bat Marinho. Tenho certeza que muitas das idéias com
relaçio ii defesa da proleçio de alguns segmentos da produção
brasi!eira.permanecer no pod« do Estado sio defendidas por nós.
A abertura que se pretende hoje neste País não é o melhor para o
Brasil. Portanto, gostaria de discordar de V. Ex•. Não sei o que ele
falou doPresidenl:cSamey ou de quem quer que seja, mas, se ele o
fez, foi pelas idéias qtie defende, pelo direito que tem de {azê-lo,
pois. af"lillll, é Presidente de um Partido; ele se expttlssa no programa de.o;sc Partido, e tem razio de lançar as suas idéias. Tenho certeza de que o seu espírito é patriótico. Ele· jamais. ·o faria com o espírito -de negar o que fosse considerado poc ele positivo-:' Quero
aqui deixar registrada a minha solidariedade a Leonel Brizota C' ao
Partido Democr.ílico Trabalhista. Eram essas as consideraWes que
queria. fazer a v. ex·.
-__
O SR. Gll.VAN BORGES - Nobre Senador Ademir An·
drade, democrática e respeitosamente, .com posições ant.agônicas,
que são as que constroem, que fazem. que movem ~ idéias, congratulo-me pela sua disposição arrojada de se enquadrar no padrão ideológico dei Lider Leonel' Brizola. Agora, gostaria, nobre SenadOr, de deixar claro que nós divergimos, e muito,
como V.Ex• mesmo falou. Leonel Brizola não muda, ele nãc
está aberto, _ele é ortodoxo. Portanto, nós o consideramos obsoleto. O bOÍnem tem qUe estar aberto às mudanças. adaptar-se às
conjunturas.
O Sr. Sebastião Rocha - Pehb.ite--rile V. Ex• Um aparte,
nobre Senadot?
O SR. GILV AN'BóRGES- Conceâo
aparte ao nobre
Senador Sebastião Rocha, que é lá do meu Estado.
O Sr. Sebastião Rocha- Senador Gilvan Borges, não vou
entrar no mérito. dessa discussão quanto ao possível ataque que o
ex-Governador Leonel Brizola teria feito ao Senador José Samey.
Acredito que o ataque não foi quanto à homa e à moral do Senador José Sarney. mas sim uma discussão em tese. V. Ex• considera
o ex-Governador Leonel Brizola. obsoleto, mas S. Ex• foi um dos
primeir.os políticos. neste País a 'contestar O Plano Cruzado. Ele
teve a coragem. -a ousadia de, naquele momento, enfrentar a mídia, que estava a favor do Plano Cruzado, dizendo que .ele não
acreditava no mesmo. E o Plano Cruzado deu .no que ·deu. A
questão que V. ex• coloca e defende, nós. do PDT. sobretudo
nós do interior. dos Estados mais pobres, temos preocupaçõe-s
com essa questão do monMólio. Por exemplo, que segurança
temos nós do Amapá e de outros Estados pobres deste País. do
Nordeste, do Centro·-oes:te de qu~. com a quebra do monopólio,
não haverá aumento do preço do gás d.e cozinha, do combustível, do óleo diesel e, daí, uma série de outros aumentos decorrentes disso? Quem nos garante que vamos continuar tendo telefones públicos nos lugares mais longíquos deste País, orelhões e outros sistemas de telefonia pública. que !Joje são bancados-
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pelas "teles no Brasil inteiro. sobretudo no Norte do Pais? Quem
nos garante que a nossa energia elétrica não vai ficai' Dii.is cara, a
partir do momento da quebra do monopólio? Então, não temos
grande segurança e V. Ex• cita os modelos, as transformações que aconteceram no mundo, nós podemos também citar a
questão do México. Se V. Ex• cita os exemplos dos Estados
Unidos e oulros países, podemos citar também o exemplo mt 1s
recente do M~xico, que era defendido por ilustres economistas
do mundo inteiro, como o modelo que deveria ser seguido. O
México quebrou, alertando o Brasil e o bem intencionado Presidente Fernando Henrique Cardoso. Temos diferenças de pensamento, mas o Presidente, a meu ver, tem cometido alguns
equivocas nos encaminhamentos das questões. Conrudo, a crise
no México serviu para alertar o Presidente a respeito desse problema que poderíamos, no Brasil, também incorrer.
. O SR. PRESIDENTE (Nalior Júnior) - A Mesa solicita ao
orador que encetre seu proounciamento, pois esti esgotado o período destinado à Hora do Expediente.
O SR. Gll.VAN BORGES- Nobre Senador Sebastião Rocha. entendo de forma cootrária a de V. Ex•. que, ao invés de encarecerem, os serviços devem baratear, porque as estatais têm inflaM
cionado o mercado.
Como temos nosso tempo esgotado, nobre senador Sebastião Rocha, deixaremos esse assunto para uma outra oportunidade.
porque teremos muitO tempo para travar essa.disa.lssão.
No entamo, fica aqui registrado, Sr. Presidente, o meu mais
veemente protesto contra a forma btutal e ÍiteSJXlDSável que o Sr.
Leonel Brizola usa p6l1l fazer politica. acusando. Sempre foi assim
e não· será diferente. Como disse o nobre colega Ademir Andrade,
ele não muda.
Muito obrigado, Sr. Prcsidenle. (Muito bem!)·

Duranu o discurso do Sr. Güvan Borges, o Sr.
Renan Calheiros, 2° &crelário, deixa a cadeira da presidência, _que é ocs.poda pelo Sr. Nabo r Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Sobre a mesa, re·
querimentos que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercício,
Senador Osmar Dias.
São lidos e aprovados os seguintes

um

REQUERIMENTO N" 566, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 43, inciso IT, do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja considerada como licença, minha ausência dos trabalhos no Senado Federal no periodo de 26-4
a 1°-5-95, quando estarei ausente do País, a fun de participar der''XVI Congresso Hemisférico de Câmara de Comércio e Indústrias
Latinas", a ser realizado em Miami, Estados.Unidos, para o qual
me foi enviado "convite especial", em anexo, pelo Senhor Presidente de Honra dos Congressos Hemisféricas (Camacol), Dr.
Newton Rossi.
Cordialmente. Senador Sebastião Rocha.
REQUERIMENTO N" SGI, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 13, § l 0 ,do Regimento lntemo do Senado Federal, que seja considaada como licença, minha ausência dos trabalhos do Senado Federal, no dia 17 do corrente mês, quando estarei no Eslado que represento. tratando de
assuntos partidários.
Sala das Sessões. 12 de abril de 1995.- Senador Esperi"

diioAmin:
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Ficam-concedidas
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnia)- Esgotado o perloas licenças solicitadas.
do destinado ao Expediente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. _1 ° SecrePassa-se à

tário em exercício. Senador Osmar Dias.

-

ORDEM DO DIA

É lido o seguinte

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 1:
REQUERIMENTO N" 568, DE 1995
Votação, em nuno único, do Projeto de Decreto Legislativo
Senhor Presidente,
n• 4S, de 1994 (n• 'JZ])92, na Câmara dos Depilados), que aprova
Com base DO art. 199 do Regimento liiicmo do Senado Fe- o texto do Acordo Ortográfico da Língua Poouguesa, assinado em
·
· -·
deral, combinado com o art. 1o do Regimento Comun. reque~emos Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, tendo
a realização, em data a ser definida oportunamente, de sessão
Parecer favorável, proferido em Plenário, em sub;tituiçlo l
. solene do Congresso Nacional comemorativa do sesquicentená- Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nadooal, Relatcr.
rio de nascimento de José Maria da Silva Paranb_os Júnior, Barão Senador Josapbat Marinho.
de RiO Branêo.
.
- A matéria constou da pauta da sessão ordinária de ootem,
quando teve a sua votação adiada para hoje.
Justlllcação
· Passa-se à votação do projeto em rumo ánico.
A Câmam dos Deputados aprovou requérimento, de autoria
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peiDJ.aDCCCr seudo Dopulado Paes Landim, det=ninando a realização de sessão lados. (Pauss.)
solelÍe comemorativa do sesquicentenário de nascimento do Barão
Aprovado.
de Rio Bmnco. Posteriormente, o autor da propoSiÇãO sugeriu à
O projeto vai à Comissio Diretora parn nxlaçio fmal.
Mesa da Câmara que a homenagem fosse prestada em sessão conÉ o seguinte o projeto aprovado:
,
junta do Congresso Nacional.
Isso posto, pretendemos, com o presente requerimento, viaPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
bilizar essa sugestio, por considerannos que o Ba.rio de Rio BranN"4S,DE19!U
co foi um dos personagens mais marcantes de nossa Hist6ria, soAprova o te<to do Amnlo Ortognillm da Liobrellldo por sua ablação na consolidação de nossas fronteiras, o
gua Portuguesa~ assinado em Lisboa~ em 16 de deque .lhe valeu o reconhecimento legal de Patrono da Diplomacia
zembro de 1990.
brasileira.
Saladas Sessões, 18 de abril de 1995.- Lúcio Alcântara.· O Congresso Nacional decreta:
Jefferson Peres- Carlos WUson - Valnúr Campelo.
J\rl. I" Fica aprovado o te>.to do Acordo OIIOgláfJCO da Ungua
P0!1llguesa, assinado em Lisboo, em 16dedezembrodC 1990.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O n:querimeuto
Parágrafo único. Serli.) sujeitos A apn>ciação do Cong=so
lido será submetido à deliberação do Plenário após a Ordem do
Nacional quaisquer atos que impliquem revisio do referido Ac:or-Dia, nos termos do art." :255, I. b,. do Regimento Interno.
do, bem como quaisquer ates que, nos termos do inciso I do art. 49

Sol:xc a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1~ Secretário em exercício, Senador Osinar Dias.

É lida a seguinte
Brasília, 11 de abril de 995
Senhor Presidente,
Tenho a hoora de comunicar a Vossa Excelência que, de
acotdo~ com o disposto no art. 39, alínea a, do Regimenfu Interno
do Seriado Federal, ausentar-me-ei do Pais no período de 26-4 a
1°-S-95, a fun de participar do "XVI Congresso Hemisférico de
Câmara de Comércio e Indústrias Latinas", a ser realizado em
Miami. Estados Unidos.
A importáncia da minha participaçilo Deste evento deve-se

ao fato do Amapá, Estado que represenlo nesta Casa. possuir
uma Zona de Livre Comércio em e"xPansào, necessitando de
apoio político interno e externo para transformar-se definitivamente numa das principais alavancas do nosso desenvolvimento.
Outro tema do Congresso que interessa diretamen[e ao
Amapá e à Amazônia é o do Desenvolvimento Sustentável, já COO·
sagrado no nosso Estado e nos demais Estados da nossa região
corno o modelo de desenvolvimento ideal a ser perseguido por to-dos os Governos Estaduais da Amazônia Legal.
Espero, portanto, com a minha presença no CÕngresso estimular investimentos ria área do comércio e do desenvolvimento
sustentável junto aos demais países partiCipantes, da América Latina. da ,Europa e da Ásia.
Atenciosamente.- Senador Sebastião Rocha,- PDT- AP.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A comunicação
lida vai à publicação.

da Constituição Federal, acanetem encargos oo: compromissos
gravosos ao patri.mônio nacional.
Art. zo Este decreto legislativo entJa em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 2:
Votação, em tumo único,~ Projeto de Lei da Câmara n°
183, de 1993 (o• 1.370191, na Casa de origem), <jue dá nova redação ao art. 14 da Lei n•.g.l77, de l"de março de 1991, que "estabelece regras para a desindexaçio da oconomia e dá outras IKOVi·
dências", tendo
Pareceres favoráveis, sob n"s 518. de 1993, e 106, de 1995,
da Comissão de Assuntos Econômicos.
A discussão da mat6ria foi enCenada na sessio ordinária de
ontem.
.
,

Passa-se à votação do projeto em rumo áDico.

Em votação.
Ü$ Srs.

Senadores que o aprovam queiram perma.neccr sen-

tados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 183, DE 1!193
(N' 1.37MI1, na Casa de oriaem)
Dá nova redaçio ao art. 14 da L<l a• 8.177, de
1° de março de 1991, que "estabelece regra para a
dcslndaação da economia e di outru provldfnda".
O Congresso Nacional decreta:
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Art. I" o art. 14 da Lei n• 8.177. de J• de março de 199!,
Art. 1° Ficiãm criadas, no âmbito do Ministério Público fepassa a vigorar com a seguinte miaçio:
deral. as Procuradorias da República nos Municípios de Santa.'la
"Art. 14. O Conselho Monetário Nacional podml do LivrarnenlO, Caxias do Sul. Bagé, Novo Hamburgo (Rio Graninstituir e disciplinar novas modalidades de caderneta de de do Sul), Maringá, Umuarama e Guarilpuava (Paraná).
Art. ~ Ficarii ciiados no Quadro do Ministério Público Fepoupança. observada a periodicidade de CIÓ<lito de rendimento igual ou superior a trinta dias e remuneração deral os cargos em comissão do grupo de Direção e Assessoramente Superiores. código DAS-100, bem como as-Gratificações
búica pela 1RD."
pela Representação de Gabinete, constantes do Anexo desta lei,
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° As despesas decorrentes da aplicação desta lei com:Art. 3° Revogam-se as disposições em coilt:rário.
·
rão por conta das dotações orçamentárias do Ministério Público
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 3:
Votação. em blmo único, do Projeto de Lei da
C4mara nP 20, de 1994 (n• 2Q419!, na Casa de origem),
de iDiciativa do Presidente da Repóblica, que revoga o
art. 4" ela Lei n• 2.410, de 29 de janeiro de_l955, que
protbe a i:mportação de autOIJJÓveis c barcos de passeio
de luxo, tendo
·
ParocerfavonlveL sobn"107, de 1995, da Comissio de Assuntos Eeonômlcos.
Sobre a mesa, requerimento que seri. lido pelo Sr. 1• Se<:re-

Federal.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
Art 5° Revogam-se as disposições em cootririo.
ANEXO
de

(Art ·

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em votação o re·
querimento.

0$ Srs. Senadores que o aprovam queiram.-perinanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria voltari. à Otdem do Dia na data estabelecida pelo
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 4:
Votaçio. em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n•
35, de 1994(n•3.172/92, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da Uniio, que dispõe sobre a criação de Procuradorias da República em municípios do interior. e dá ootras provi-

dencias. tendo
Pmecer favonlvel, profertdo em Plenário, Relator. Senador
Cid Sob6ia de Caivalbo, em substituição à Comissão de Coostitulçio, Jllllllça e Cidadania.

· Bmvotaçioamatm.a.
01 Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen-

tados.
(Pauaa.)
Aprovada.

A mat6ria vai à a&DÇID.

fí o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"35, DE 1994
(N" :!.1721'J2, na C.... de origem)
(Do Ministério Público da União)

Dispõe liObre a mação de Procuradorias da
Repúbllea em Munlclplos do Interior, c dá outras

provldênclu.
O Congxesso NacioDaJ decreta:

Códl20

N"deCaroos

06

TOTAL

06
--

*Gratificação de Gabinete

É liOO o seguinte
Nos termal do art. 315 do Regimento lnlemo. requeiro o
adiamento da votaçio do Projeto de Lei da Câmara n• 20, de 1994,
que revoga o art. 4" datei n• 2.410, de 29 de janeiro. de 1955, que
profbe 1. i:mportação de autcmóveís e borcos de passeio dC_ luxo, a
fim de que a mesma seja feita na sessão de 17 de maio de 1995.
Sala das Scosões, 18 de abril de 1995.- Vilson KleiDübing.

de 1992)

DAS 101.1

C amos

Grupos

Direção e Assessora-- Supezvisor
mento

tmo em exeráció, Senador Osmar Dias.
REQUERIMENTO N" 569, DE 1995

de

Dcnomin~

OTDE

.

**Valor Unitário

01

Oficial III

214.458.22

20

Oficial ll

154393;93

54

Auxiliarll

134322.60

17'

Auxiliar I

J:io.D0657'

• em .1~5C!mo à tabela do Mirustério Púbhco da Uniio
** vaJOIU n::Jativos a [0 de ag~»tode 1992

( *} Refeilo por~ saído com O~nôcs- rio mm,x..

OFICIO A QUE SE REFERE. O REWOR EM
SEU PARECER:
... ' . .
Ofício PGR n° 1.068

Brasília.l4de jullbo'de 1994.

Senhor Senador,
· ' · ••
_Olmprimento Vossa Excelência. tomo a ~iã,tiva _de CDCilminhar, pata sua aprecia_ção. um cauro.Anexo·ao ProjetO.tje Lei da
Câmara n° 35, de 1994, do qual 6 relalar,. que corcigo uma falha
observand.a no origínalmente enviado ao Congresso Naeionalo pelo
Ministério Público Federal.
O novo Anexo fua, como base de cálculo. de. COt1'cÇão salarial fuWras. o dia 1° de ago:.to de 1992, em cumprimento ao que
determina a Lei o• 8.460, de 17 de setembro de 1992.•A bu&de
cãlculo só não foi incluída à epóca (9-9-1992) ·da remessa da proposição ao Congresso potqu.e a ·referida Lei·ainda estava em tramitação no Congresso Nacional.
__ ·
Na certeza de sua costumeira atenção. valbe>-mc do ensejo
para reiterar a Vossa Excelência os protestos de minba estima e
consideração.
.
_ ·
·
AtenciosameDle, Aristides Junqueira Alvarenga, Procurador-Gera! da Repóblica.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jtinior)- Item 5:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da CAmara D0
11, de 1995 (n" 1371/91, na Casa de origem), quo veda a con<:es·
silo de fmanciamento a servidores e IUnciotWios póblieoa para
aquisiçilo de bens particulares, tendo
Parecer favorável. sob nc. 108, de 1995, da Comissão
- de Assuntos E:conômicos.
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Sobre a mesa, requerimento· que será lido pelo Sr. 1o Secre_
Sobre a_roe~. requerinxmto que seri lido pelo 1° Sr. Secretário em exerclcio, Senador Osmar Dias.
tário em exercício, Senador Osmar Dias.

É lido o seguinte

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N" 570, DE 1995
Senhor Prosidente,
Nos termos do art. 315 combinado com o art. 279, aliena c.
do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Projeto
de Lei da CAmara n"ll, de 1995 (n"1371191, na Casa de origem),
que veda a concessão de fmatlciamento a seiVidores e funciOnários

públicos para aquisição de bens pArticulares, a ftm de que seja fei. tanasessiode 16demaiode 1995 •
. SaladasSessões,18deabrilde 1995.- Va!mlrCampdo.
O SR. PRESIDENTE (Nabo< Júnior) - Em votaçlio o re·
querimento.

Os Srs. Senadores que o 'l.provam queiram permanecer sen-

tados: <Pausa)
- ---- --·Aprovado.
A
seti incluida na Ordem do Dia em data estabele·
cida pelo Pleoário.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Prosidênoii comunica ao Plenário que na sessão do dia 04 do conenie foi lido o
Requerimento n• 549, de 1995, do Senacl<r Gilberto Miranda. que
trata da retirada do Projeto de Lei do Senado n• 36, de 1995.
·· .Nos termos do disposto no art. 256, § 2°, alínea 1'b 11 do Regimento Intemo, possa-se à ap:<ciação do toqUerimento de retirada.
Em votaçio o requerimento D0 549, de 1995.

mal6ria

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n• 36, de 1995, será definitiva-

mente arquivado.
FlCODl prejudicados os Requerimentos n"s 455 e 456, de

1995, con.sta.ntcs dos itens 06 e 07 da pauta.
Sio os seguintes os itens prejudicados:
ITEM6:
Votaçio, em turno único, do Requerimento D0 455, de 1995,
do Senador José Agripino, solicitando, nos teimos regimentais,
que, scbte o Projeto de Lei do Senado n• 36, de 1995, de autoria
· do Senador Gilberto Miianda, que a1ten a redação da alinea "a"
do § 2" do art. I" do DecreiO-!ei n• 2.120, de 14 de maio de ! 984,
além da comissão constanle do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também. a de Serviços de Infra-Estrutura.

ITEM7:
Votaçio, emtumo tínico,do Requerimento 0°456, de 1995,
do Senador Hugo Napolcio~ solicitando, nos termos regimentais,
que, scbre o Projeto de Lei ·do Senado n• 36;-de 1995, de autoria
do Senador Gilberto Miianda, que a1ten a redaçio da alínea "a"
do § 2" do art. I • do DecreiO-lei n• 2.120, de 14 de maio de 1984,
além da comlasio oonstanle do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, tamb6m. a de Constituição, Jusliça e Cidadania.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Jáoior)- Item 8:
Votaçlo. emll!rno lloico, do Requerimento n• 460, de 1995,
do Senador Esperic;Uo Amln, solicitando, nos teimOS regimentais.
a tmmitaçlo conjunta dos Projeto& de Lei da CAmara n•s 32, de
1992, !7, do 1993, e 32. de !99S, por tratarem de lllBlérias que
venam o mcm10 á.uunto.

A matma constou da pauta da sessão ordinária de ontem
quando teve ma votação adiada pom hoje.

REQUERIMENTO N" 571, DE 1995
Senhor Presidente,

Requeiro, na forma do artigo 2S8 do RegimentO Intemo do
Senado Federal, a tramitação em conjmlo dos Projetas de Lei da
Câmara n"s 32/92, 17193, 32195 e 41~4. por versarem scbre a

mesma matéria.

-- -

---

Justilicaçio

Consta da pauta da Ordem do Dia desta Sessão o Requerimento D0 460195, da autoria do nObre Senada" Esperidiio Amin,
solic!tanCio a tramitação em conj.Into dos PLC D0 S 32/92, 17/93 e
32/95, por versaxem sobre a mesma matéria.
As referidas proposições tramitam no âmbito da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. onde aguardam parecer.
Ocorre que também encontram-se pendentes de parecetes

naquele órgão técnico duas emendas apresentadas, no prazo regimental, ao PLC D 0 41/94, já apreciado por aquela Comissão.
Desta forma, considerando que as mencionadas propostas
são mais abrangentes, não obstante o PLC n° 41/94 já haver sido
apn.ciado pela CCJ, por economia processual e visando a boa técnica legislativa, requeiro a sua tramitação em conjunto por, também, regular sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1995.- Senador Rona!do
Cu~aLima.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Eu! votação o requerimentO.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Os Projetos de Lei da Câmara n• 32192. 17/93, 32/95, 41194
passam a tramitar em conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnia) -Item 9:
Votação, emtumoúnico, do RequeD.mento n° 467, de 1995,
do Senador EduardoSuplicy, solicitando, nos termos regimentais,
a trnmltação conjunta dos Projetos de Lei do Senado n"s 79 e 80,
de 1995, que dispõem sobre a distribuição dos recursos do SalárioEducação.
A matéria constou da pauta da sessio onlínária de ontem.
quando teve sua votação adiada para hoje.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprOvam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Os Projetas de Lei do Senado no 79 e 80, de 1995, passam a
tramitar em conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jllnior)- Item 10:
Votação, em turno único, do Requerimento D0 468, de 1995,
dos Senadores W aldeck Omelas e Joel de HoUanda, solicítando,
nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetas de Lei
do Senado n"s 79 e 80. de 1995, que dispõem scbre a distribuição
dos recursos do Salário-Educação.
O Requerimento n• 468, de 1995, fica prejudicado em virtude da aprovação do Requerimento n° 467, de 1995, constante do

Item 9.
O SR. PRESIDENTE (Nabo< Jllnior) -Item 11:
V otaçlo. em turno único, do Requerimento n° 470, de 1995.
do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais, a
criação de uma comissão temporária, composta por onze Senado-
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res, para. até o dia 15 de dezembro do corrente ano, analisar a programação de rádio e 1V. no País.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Item 12:
Votação, em turno único, do Requerimento D0 SOO. de 1995.
do Senador José Agripino, solicitando, nos termos regimentais.
que sobre o Projeto de Lei do Senado D0 348, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que dá nova redação ao art. cr do
Decreto-lei D0 3, de 27 de janeiro de 1966, qtie disciplina as relaçõeSju.rldicas do p;essoai que integra o sistema de atividades portuârias, além da Comissão constante do despacho inicial
distribuiçip. seja ouvida. também, a de Serviços de lnfra-Eslrutura.
EDi votação o requerimento.
·
· Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentadoS. (Pausa)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n• 348, de 1991, vai à Comis·
sio de Serviços e de húra-Estrutura.
O SR. PRESIDENTE {Nabor Júnior).:: Item 13:
Disrussio, em turno único, do ProjelO de Lei da Câmara no
41, de 1991 (n' 1.626/89, ua Casa de origem). que dispõe sobre a
proteçio do trabalho doméstico, e dá outras providências, ~n<!_o
Pareceres sobn's 109 e 110, de 1995,das Comissões
-de Assuntos Soáais, favorável ao Projeto, nos termos de
substitutivo que oferece, e pela prejudicíalidade do ProjetO' de Lei
doSenadon° 47, de 1991, que traniitã-em coo.junto;
- de Assuntos Econômicos, favorável ao Projeto. nos termos de substitutivo que oferece, e pela prejudicialidade do Projeto
de Lei do Senado n° 47, de 1991, que tramita em conjunto.
A Presidência esclarece ao Plenário que o Projeto de Lei do
Senado n°47/91, que tramita em conjunto com o Projeto de Lei da
Câmara n° 41191,já se encontra arquivado. nos termos do art. 332
do RegimenlO Interno.
Em discussão a matéria (Pausa).
Não havendo que peça a palavra, enceiTO a discussão.
Em votação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.· I 0 Secretário em exercicio, Senador José Eduardo Outra..

ae
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É o seguinte o substitutiVO aprovado:
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Sr. Ptesidente, peço a
palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE {Nabor Júnior)- Concedo a palavra
à nobre Senadora Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA Sll..VA (PT·Rl. Pela ordem.
Sem revisão da OI3dora.)- Sr. Presidente, Sz-lls. e Srs. S~.
estou lendo atentamente o projeto, mas me parece que a votação
versa sobre o substitutivo oferecido pela Comissão de Assuntos
Sociais, quando a preferência deveria referir-se ao substitutivo da
Comissão de Assuntos Econômicos: ao Projeto de Lei.
EMENDA N' 01- CAS (SUBSTITUTIVO)
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N'41, DE 199L

Disciplina o regime de trabalho da categoria

dos tnbslhadores doméstkoo, e dá outras providências.

O COngresso Nacional decreta:
Art. I' Esta lei regula as relações de trabalho doméstico.
§ 1o É considerado doméstico o serviço ou trabalho :rresta~
do na administração residencial que o1o importe beneficio económico para o empregador. e lrabalbadcr domé~co ~ele que pres~
ta serviçO de auxiliar da administração restdencial de natureza
contínua e não lucrativa.
§ 2° Não são coosiderados trabalhadores domésticos os
membros da familia do dono ou da doca de casa, nem as pessoas
contratadas exclusivamente para cuidar de enfennos ou pua conduzir"veículos.
Art. 2° No caso em que se adimi~ conjuntamente um casal,
ou pai ou mãe com seus ftlhos. os salários devem ser convenciona~
dos de forma individual e pogoo mediante reciboo individualizados.
§ 1o Ao pai ou à mãe caberá assistir w representar os fl.Ihos
menores na relação de emprego prevista neste artigo.
·
§ 2' Os fdbos menores de 14 (quatmze) anos que vivam
com seu pai oo mie no domicílio do dono da casa não serão consi-d.erados empregados em seu serviço doméstico.
§ 3' Não será também considerado empregado doméstico o
fdbo ou fdba do trabalhador doméstico que, por liberuidade do
empregador, viva oa cá.sa deste em companhia ~e~e. se~ o~
gação de realizar serviço, trabalho ou tarefa na administxaçao
dencial.
Art. 3° Aos trabalhadores domésticos são assegurados os
É lido e aprovado o seguinte
seguintes direitoS. além de outros previstos no.contntto de trabalho
REQUERIMENTO N' 572, DE 1995
individual ou em coovenção coletiva de trabalho:
I - salário minimo fiXado em lei;
Senhor Presidente,
.
II- ilredutibilidade de salário. salvo o disposto em convenNos termos do arL 311, alínea b, do Regimento Interno. requeiro preferência para votação do Substitutivo ofercéido pela Co- ção ou acordo coletivo;
m- décimo tm:eiro salário com base na reDillllOI3Ção inlegral:
missão de Assuntos Sociais ao Projeto de Lei da Câmara n° 41, de
IV - repoo.so semanal remunerado, preferencialmente aos
1991, que dispõe sobre a proteçào do trabalho doméstico, e dã OU·
dó~gos;
-- - tras providências, constante do item 13 da Ordem do Dia.
V - goro de férias anuais remunerado com, pelo menos, um
Sala das Sessões, 18 de abril de 1995.- Bernardo CabraL
terço a mais do que o salário normal;
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Em votação o
VI - licença à gestante, sem prejlízo do emprego e do salásubstitutivo da Comissão de Assuntos Sociais.
- IiO; Com ã. du:ráçâO de cento-e
dias;
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senvn- licença paternidade de cinco dias;
tados.(Pausa)
.
vm - aviso prévio de trinla dias relativo ao primeiro ano
Aprovado.
de serviço;
Aprovado o substitutivo da Comissão ·de Assuntos Sociais,
IX- aposenladoria.;
ficam prej.Jdicados o projeto e o substitutivo da Comissão de AsX - alimentação sadia e suficiente com qualidade semesuntos Econômicos.
lhante à dos donos da casa.
O substitutivo vai à Comissã · Diretora, a fim de redigir o
§ lo Para_ admissão ao emprego deverá_o il:aba.Ihador dovencido, para o turno suplementar.
méstico apresentar:

=·
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·• I- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II- Atestado de boa "conduta;
III- Ar..stado de saúde.
§ 2" O •JIIPI"gad<ll" tem a obrigação de anotar na Carteira d:,
Trabalho e Previdência Social do emtm=gado doméstico todos os
elementos essenciais do conlrato de trabalho conforme c:lisp..1ser o
regulamento pertinente.
Art. 4° São obrigações do empregado doméstico:
I - fornecer referências sobre sua vida proHssioilal, ê,uando
solicitado pelo empregador, na ocasião da admissão;
II - cumprir a. jornada de trabalho realizando os encargos
que lhes forem atrib.tídos;
m- manter-se em.boas condições de higiene;
· IV- dar aviso prévio de trinta dias ao empregador.
Art. 5° Ao empregador doméstico 6 assegurado: .
. I - descontar no salário do et:npregado doméstico sobre as
horas não ttabalhadas;
· II - descontar sobre momdia. quando resguardados a salubridáde é privacidade, alimentação e vesb.lários efetivamente fornecidos. nos percentuais de 6% (seis por cento). 3% (três por cento) e 3% (II6s por cento), respoctivamenr..;
m- recusar aceitar familiares ou pessoas outras da relação
do empregado no local de trnbalho.
'
An. 6° Serão causas justas pom a despedida do empregado
doméstico:
.
.. . I- o desaJinprimento das obrigações previstas no art. 4"';
n- a injúria eoo1ra o.empregadoc ou membros de sua familia;
m - a prática de atos contra a segurança e os interesses do
empregador ou dos membro& de sua famllia;
IV - embriaguez e vida desonesta que direta ou indiretamente interfmun com o ambiente de seu trabalho;
V - faltas devidamente comprovadas ao serviço por dez
dias ou mais, cantfnuos, cu trinta e seis diaS interpolados num período de doze meses.
Art. ?O O empregado poderá considerar-se despedido e com
direito à indenização por tempo de serviço e por aviso prévio QO
caso de desrumprimento do contrato de trabalho peJo empregador
ou quando receber maus-tratos ou injúria deste, de membros de
sua família cu de conviventes na mesma casa.
§ 1° A indenização corresponderá a um salário a partir do
prll:neiro ano de serviço, acrescido de S% (cinco por cento) acumulados para os anos subseqüentes.
§ 2° A iD.denizaç:ão por aviso prévio será calculada em valo-res monetárioS correspondl!ntcs aos períodos previstos DO ·art. 3°,
inciso vm. desta lei.
Art. 8° Esta lei será regulamentada pelo Poder Exerutivo no
prazo de 90 (noventa) dias a contar de sua entrada em vigor.
Art. 9" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em cOD.trário.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - A Mesa comunica
à nobre Senadora que o Plenário acabou de aprovar o requerimento subscrito pelo Senador Bernardo Cabral. solicitando, nos termos
do art. 311, alínea b, do Regimento Interno. preferência para a v~
tação do substitutivo oferecido pela Comissão de Assuntos S~
ciais. Além do que o Regimento Interno dispõe que o substitutivo
da Comissão de Assuntos Sociais tem preferência sobre o substiWtivo da Comissão de Assuntos Económicos, de acordo com o art.
300, inciso X. letra b, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) It.m 14:
Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n°
188, de 1993 (n• 2.718/92, na Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República. que concede isenção de impostos aos
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bens destinados ao prosseguimento da execução do Programa Nacional de Comunicações DomésticaS porSat~Iite, tendo
P = sob n•s 84, de 1994. e 158. de 1995. da Comissão
- de Assuntos Econômicos: 1° pronundamcnto: favorável ao Projeto, com emenda n° 1-CAE, que apresenta;
pronunciamento: contclrio à emenda de Plenário.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário cm exerCício, Se Dador Antonio Carlos V aladares.

zo

É lido e aprovado o seguinte
REQIIERIMENTO N" 573, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279. alínea c, do Regimento In•emo. requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara 0°
188•. de 1993, que concede isençãO de imp:>stos aos bens destinados ao prosseguimento da execução do Programa Nacional de~
municações Domésticas txn" Satélite, a fiDl de que a mesma seJa
feita na sessio de 17 de maio de 1995.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1995.- É1do Alvares.
O Sr. Nabor Júníor, deixa a cad~ira da presidência, que é ocupada pelo Sr. José Eduardo Dutra, Supknu de Secretário.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutta) - Aprovado o
requerimento, o Projeto de Lei da Câmara n° 1~8. de 1993. volta à
Ordem do Dia na data estabelecida pelo Plenário, em 17 de maio.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Passa-se,
agou. à apreciação do Requerimento D0 568/95, lido no expediente, de autoria do Senador Lúcio Alcântara e outro$. solicitando a
realizaÇão de sessão especiaL
Em votação o_ requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senM
tados. (Pausa)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Passa-se.
agora, à apreciação do Requerimento n° 559. de 1995,1ido no Expediente. de Urgência para o Oficio n° 12. de 1995.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento. a matéria a que se refe:e figurará
na Ordem- do Dia da segu"nda sessão ordinária subseqüente, nos
termos do art. 345. item IL do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Sobre a
mesa, redação fmal de proposição aprovada na Ordem do dia de
hoje, nos tennos do parágrafo único do 3it"32U do Regimento lntemo. que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício. ~enador
Antonio Carlos Valadares.

É lida a seguinte
PARECER N' 209, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Red.ação final do Projeto de Decreto Legislativo n° 45, de 1994 (n° 222, de 1992, na Câmara dos
Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n° 45. de 1994 (n°222. de 1992. na Câmara
dos Deputados). que aprova o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. assinado em Lisboa. em 16 de dezemLro de 1990
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Sala ~ Reuniões da Comissão, 18 de abril de 1995. - José por sobre alguns bain'os, causando danos incalculávei!i de natureza
Sarney, Prcstde~e- RCIUUI Calbeiros, Relator- Antônio Carlos moral, pessoal e material.
Valadares- Jose Eduardo Dutra.
A situação é lamentável, também, em outros municípios do
ANEXO AO PARECER N"209, DE 1995
norte do Estado. E, a propósito, tenbo conhecimento de uma ação
da Prefeitura Municipal de Teresina e do Serviço Social do Estado
Redaçíio rmal do Projeto de Deoreto Legisbotl- que, todavia. tem se mostrado, até agora, como é natural. :imuficiente.
vo D0 45, de 1994 (n° 222, de 1m, na Câmara dos
Recordo-me, com pesar, dos idos de 1985, quando era GoDeputados).
vernador do Piauí e enfrentei, juntamente com o atual Senador e
ex-Prefeito da Capil.al, Freitas Neto, uma situação das mais calaFaço saber que o Congresso Nacional apovou, e eu,
,
mitosas, tendo a Capital ficado, inclusive. interditada. uma vez que
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do
a pista do aeroporto estava submersa.
Regimento lnlerno. promulgo o seguinte
Tivemos, então. reuniões de emergência no Palácio de Karnak, com órgãos dos GovernO. Federal, Estadual e Municipal,
DECReyO LEGISLATIVO N" , DE 1995
quer civis, quer militares, para tomarmos providências. que foram
Aprova o texto do Acordo Ortográfico 'da Un- custosas. ~balhosas, mas que foram eficientes na primeíra etapa,
gua PortugueSa, assinado em Lisboa, em 16 de de- para. infelizmente, suspender as aulas por dois meses e colócar os
zembro de 1990•.
desabrigados nas escolas, para depois, numa segunda etapa, reerguer a Capital c os bairros submersos. Nesta ocasiiio, inclusive, so-: O CoÓgnisso Nacional dtcreia:
Art. I" É aprovado o texto do Acordo Ortogxáfico da Lfu- brevoei vários- Municípios do Estado em helicóptero cedido pela
gua Portuguesa. assinado em Lisboa.. em 16 de dezembro de 1990. Força Aérea Brasileira.
Então, sei muito bem o que representa essa sittlação.
Parágrafo único. São sujeitos à aprcx:iaÇão do Congres-so
E. tendo em Vista essa circunstância e a calamidade em que
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido Acordo, bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49. I, da se encontra o Estado, solicitei aó Senhor Presidente da República
Constib.liçio Federal, acarretem encargos ru compromissos gravo- em exercício, Marco Maciel, que tomasse as providências necessárias para que os órgãos competentes do Governo dêem um aJ:X>iO
sos ao patrimônío nacionaL
·· 'Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor úa: data de para que essa sib.lação seja minorada. seja diminuída c, se possível, até extinta.
sua publicação.
•
·
·
Em verdade, no passado, era o Ministério do Interior que
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - A· redação cuidava do problema. depois o Ministério da Ação Social, fma.lfmallida vai à publicação,
~
mente o, da Integração Regional e, boje, parece-me, é a Secretaria
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre- de Integração Regional, dirigida pelo Secretário e ei<-Govemador
tário em exercício, Senador Antonio Carlos V ala dares.
Cícero Lucena, subordinada ao Ministério do Planejam.CDlo, sob a
administração do Ministro José Serra, aos quais faço igual apelo,
É lido e aprovado o seguinte
dizendo que a Bancada Federal, incluindo os três Senadores e toREQUERIMENTO N" 574, DE 1995
dOs os Deputados - embora não tenha procuração pata falar em
-nomedeles -, mas, tenho certeza. estão plenamente solidários na
Senhor Presidente,
Nos tennos do arL 321 do RegimenlO Interno, requeiro dis- busca de solucionar a grave situação por que passa o meu Estado.
Esperamos que o Governo Federal tome as devidas provipensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redaem beneficio da população do Estado do Piaui.
dências
ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n° 45, de 1994 (n°
Era o que tinha a dizer.
222/92, na Câmara dos Deputados). que aprova o texl.&) dp Acordo
O SR. ADEMIR ANDRADE -Sr. Presidente, peço a paOrtográfico da Língua Porb.lguesa, assinado em LisOOa, em 16 de
lavra como Líder.
dezembro de 1990.
O SR. PRESIDENTE (José Edualdo Outra) - Concedo a
Sala das Sessões, 18 de abril de 1995.- Senador Valmir
palavra ao Senador Ademir Andrade, como Líder.
Campelo.
Informo que V. Ex• dispõe de 20 minutos.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra)- Aprovado o ~
O SR. AD EMIR ANDRADE (PSB-PA. Cano Udcr. Prorequerimento. passa-se à imediata apreciação da redação fmal.
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do on.dor.) - Sr. PresiEm discussão a redação fmal. (Pausa)
dente, Sr's. e Senadores. nesta tribuna muito se tem falado sobre a
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
questão das manifestações populares que vêm ocorn:ndo neste
----- __ Emvotação_a_~ç_~q_[Ul_'!l_" ______________ _
País. sobre os tumu Itos e violência nelas ocaridos. Falam que esOs Srs. Senadores que a aprovam queifalll- ~rnlaOecer- sen-- sas mairifeStaÇõéS- Sã<Y Ínipã:lriótica:s; que- partem., --de cetta- fol"'lU!.
tados. (Pausa)
de pessoas que não têm responsabilidade.
Aprovada.
Nesta Casa há uma pessoa que admiro muilO: o Senador PeAprovada a redação final. o projeto vai à promulgação.
dro Simon. Certa feila.. ouvi um discurso de S. Ex• em que dizia
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Concedo a que. muitas vezes, vamos para casa e não sabemos da utilidade ou
palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão para uma breve comuni- da importância do nosso trabalho, porque não sabemos se estamos
cação. nos termos do .art. 14, do Regimento Interno.
votando aquilo que é necessário ou premente.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para uma breve coÀs vezes, sentimo-nos muito maiS iltelS quando levamos
municação.)- Sr. Presidente. Sr"'s e Srs. Senadores. assomo hoje à uma comissão de invasores a um MinistrO ou a um Presidente da
tribuna para uma comunicação a esta Casa em face da siruação que Caixa Econômica e conseguimos ver soluciooado o problema deles
assola... a Capital do meu Estado, Teresina, e diversos municfpíos, mediante negociação e não atravéS de ação parlrunemarnesta CasL
em conseqüência de um dilúvio insistente que, na Capital. raz com
Outro dia, continuando. em seu discu-rso S. Ex• falava nesse
que as águas do rio __ParanaiPa e. sobretudo. as do rio Poti avancem tem(K> de mudança e de a(K>io ao Governo. Na oportunidade, S.
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Ex.. abordou a questão das manifestações populares; o que me dei- qÚe foram convidados a se demitiJem. E foi dado um prazo, que se
xou preocupado. Passa-se a idéia de que quem participa desses encena depois de amanhã. dia 20. A empresa está incentivando a
movimentos são pessoas que não têm responsabilidade.
que eles se demitam. E sabem para quê? Para terceirizar o senriço.
Na vetdade, eu gostaria de trazer a questão da V ale do Rio Demitir um funcionário contratado, demitir um funcionário da
Doce, mas, em funç!o do que vou falar sobre ela, acho que vale a própria empresa para ceder a uma ten::eira empre~. para que esta
pena fazer alguns registras.
.
destine os trabalhadores ao serviço detenninado. E o caso dos traQuero trazer a manifestaçio de um seminário organizado balhadot"eS que hoje estão na área da exploração do minério de
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do manganês no Estado do Pará..
qual apenas 36 cidadãos renomados de~ Pais participaram e cheVou ler um trecho do documento que eles me apreseutanun:
garam a conclusões as quais faço questão de deixar registradas nos
Anais do Senado Federal.
As conclusões são as seguintes:

"Os trabalhadores estão acuados, pois. na nossa
regilio, a üoicaopção de emprego é a CVRD [Companhia VaJe do Rio Doce] e suas empreiteims. Os níveis
de terceirização estJ:o extremameDle acentuados, onde
os trabalhadores das empreiteiras trabalham 10, 12, 14
·horas diárias para que suas familias nio passem fome. O
salário dos empregados das empreiteiras é. quase na sua
totalidade, um terço do salário da CVRD, sendo que estes realizam as mesmas atribuições que os da CVRD,
juntos, no mesmo local de trabalho, sob as ordens da

"1.,-A Qmstituição é a garantia da Fedetaçào dos
dirCitos fundamentais e da soberania~
2 - Governos amoldam-se à Constituição e não a
Constituíçio a cada governo;
.
_____ _
3 - O povõ é detentOI' exclusivo do poder constiruiD.te não delegou esse poder a nenhum de seus mandatários. Emendar a Coostiblição não é o mesmo que revisá-la;
4- Elege--se o mandatário para que cumpra e faça
cumprir a Constituição, e não para que se empenhe em
desfigurá-la;
5 -Quebra o juri.mento de ítdelidade à Consútliição a negativa de assegurar aos tiabalhadores o saláriomínimo constitucional- e o Presidente Fernando Henri-

e

que Cardoso fez isso e o fez baseado em infOJJD3.ÇÕCS
que - todos Percebemos agora - não sãQ_veridicas, haja
visto o relatório apresentado pelo Trihmal de Contas da
União que mostra os dados oficiais apresentados _pelo
Governo como dados Utesponsávcis c mentirõSos.
Prosseguindo:
6 - Agride a Lei Magna a prática de governar
com medidas provisórias;
7 - Ofende as garantias fundamentais dos cidadãos a tentativa de despir a magistratura dos seus pmcticados; •
8 - Recursos da Previdência Dão podem. ser desviados de sua destinação constitucional e nem se pode
fazer dos aposentados objeto da cupidez privada;
9 - O exercício de funções estratégicas pelo Estado brasileiro é condição da sobrevivência e deSenvolvimento das suas regiões. A supressão desses serviços e
investimentos ameaça o equilíbrio federativo c a unidade nacional~
10 - P~-se em risco a soberania ao entregar a
poderosas corporações estrangeiras o patrimônio da Nação e o poder da díreçã.o da sua êconomia. ''

Esse foi o resultado a que chegaram os 36 integiiritis do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do BtaSil, após dois
dias de longos debates. Isso signifiCa que Cssas-iimdanças não são.
como a mídia nacional inteiia informa., a "salvação da párria".
Vejo que, neste instante, só se fala em reforma constitucional. Parece que a questão da mudança virou moda. Na verdade. o
que se quer é a abertum do Brasil ao capital internacional. Elaboramos uma Constituição não faz sete anos e já se fala com tan1a
ênfase e com laDta luta em modificá-la.
Ttago, Sr. PreSidente, Sn. e Srs. Senadores, o significado
dessas mudanças. Refll'O-me agorn. à Companhia VaJe do Rio
Doce. Ora. trata-se de grande empresa estatal, de empresa detentora da exploração de uma das maiCir'CS reservas minerais -deste Planeta. É uma empresa de gmnde .lucratividade. E agora ~be~,
lá no meu Estado. uma comissão de trabalhadores dessa empresa

mesmachefm.
Os trabalhadores em empreiteiras estão vivendo
na miséria em Parauapebas._
__
__ _
_ Consideramos quC a Prática 3tual da CVRD, em
Carajás. no processo de terceirizaçio, é extremamente
grave, abusiva e lesiva aos trabalhadores, coofigurandose como um verdadeiro processo de escravagismo."

Enlào, Sr. Presidente, S:n e Srs. Senadores. é essa a aberrura que se quer para este País? É essa a Jrivatizaçio que se quer
para este País. massacrando o trabalhador, só ~ contentando
quando o trabalhador gariha o minimum minimorum? O trabalhador não po4e ter uma vida digna, em que possa sustentar sua
família? Não. É preciso passá-lo para uma empresa que vai explorar- esse trabalhador, e, muitas vezes, esse "repasse" de empresa
pa'ra. empresa se dá numa escala estrondosa. Por exemplo, vemos a
realização de obras do Governo e observamos que essas subempreitadas já estão no quarto ou no quinto escalão de "sub" da subempreitada. ou seja. de uma passando para ootra, obedocendo a
um critério de empreitada e subempreitada. O trabalha<kJr. enlietaniD, que está no fim da
desse processo nem sequer tem sua
carteira assinada, recebendo por semana; e se não trabalha no domingo, não tem direito .ll9 repouso remunenldo, nlo iendo os mínimos- direitos. pOrque, curiosamente, é esta a política que se pratica
neste País: depositar tudo nas mãos da ;mciativa privada, CIÚJID,
querem acabar com o Estado brasileiro. E isso que estamos vendo

ma

acontecer.
Por isso, venho a esta ttibuna condenar, de forma radical,
essa política. essa famosa politica de integração do mundo. que
está levando o trabalhador a uma situação de mais exploraçio e de
mais dificuldades.
O Sr.JOOII! Eduardo Dutra- Petmit<>me V. Ex•umlljllllfe?

O SR. ADEMIR ANDRADE - Ouço o Senador José
Eduardo Dutra.

O s •. José Eduardo Doira - Senodor Ademir Andrade,
coosidero o disrurso de V. Ex•. nesta tarde, da maior import.Ancia.
Inclusive estou prepanmdo um oulro sobre a questlo da privatização da Companhia Vale do Rio Doce. O que nos cbama a atenção
na discussão a respeito de privatização ou estatização é que os
chamados setores progressistas, a esquerda. nio t&n a mínima responsabilidade sobt-e o tipo de Estado e de empresas estatais que
foram construídas durante todo esse periodo. Enquanto se construíam esse Estado e essas empresas, os progressistas. os democratas e a esquerda estavam sendo perseguidos. banidos, expulsoG,
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torturados e mortos.. Nessa ~poca, ..alguns foram responsiveis "pela são da reunião do Conselho da OAB. merece. realmente, uma anácriação desse tipo de Estado privatizado, excludentc. E justamente lise mais aprofundada. PÕrtanto, estamos de acordo quanto à neeles boje, paradoxalmente, sio os aniorosos defensores da chama- cessidade de algumas mudanças. A própria Carta Magna trouxe,
da privatização e da venda das empresas estatais. V. Exa toca em em suas DisJX!sições Transitórias, um item-que dizia ser possíve~ a
um ponto importantíssimo que acontece nio s6 na V ale do Rio revisão constirucional após cinco anos, indicando que algumas
Doce, mas em dive~US outm.s empresas estatais, ·que é a chamada mudanças. em nível nacional e mundial, poderiam surgir OU ser
''privatizaçio branca", que se dá através desse processo de terceiri- necessárias. Por isso, acredito que reformas virão. Devemos, porzaçio, processo que 6 feito sem a mínima partici:Pa.çio dos traba- tanto. discutir o seu grau de profundidade. No que diz n:speito à
lhadores e da sociedade como um todo; é um processo que incenti- privatização, V. fu.• se n:fere a um assunto muito complicado e
va, de maneira decisiva, a conupçio, (>Olli1M: o que corre à boca grave, e o exemplo está. exatamente nesta grande empresa Vale do
pequena é que o processo de escolha dessas terceiras !.C dá, geral- Rio Doce. V. Ex• sabe o papel que essa grande empresa represem.a
mente, através de favorecimento desse ou daquele gerente, justa- .na Amazônia. Ela detém boje praticamente todos os gi311des jazi. mente porque não é um processo democráticO, com participaçãO mentos minerais da Amazõola e comanda o maior projeto, talvez
social. Isso se dá em função de quê? Muito mais importante do do mundo, na área de ferro - o Projeto Carajás. A Amazônia e o
que disauir a venda das estatais c a privatizaçio é discutir e apro- Pará atualmente são os maiores produtores de bauxita, em Tromfundar uma forma de realmente transformam:J.os essas empresas betas. - e de alumínio e alumina na América. l...atiDa -, e ali está
estatais em empresas públicas, com controle social, com a dcfmí- sendo colocado um grande complexo nessa di:reção. A V ale coçio das suas..poUticas, alravéS- de conselhos de usuários, da escofua manda, em nivel nacional, esse processo. Não devemos esquecer
de
das e_.,... pelos trabalhadores. Na selDlUill passada. que deverá. ser implantado na Ama.zõn.ia, e particularmenle no
fiz referência a notícia que saiu no Correio Bnuilieuse, dizendo Pará- vou fazer at6 um pronunciamento sobre isto-, o maicr proque o Govemo estava tentando acabar com a figura do diretor elei- jeto de cobre, _também comandado pela V ale - o Brasil atualm.~nte
to pelos trabe.lb~s em algumas empmsas estatais, onde }sso já é importador desse minério. A V ale, portanto, tem um papel 1mexiste. Disse que talvez esse cio fosse mais um falO do tipo "es- portante no Brasil,. partirularmente na Amazônia. Para pe~,
queçam o que eu já disse'', porque apresentei aqui um prOjeto de então, em privatizA-la, teremos xealmente que n:pensar a estratép
lei que já foi aprovado nesta Casa e está em tramitação na Câmara, de privatização. A Vale oio pode ser privatizada como outra emque.~~ a obrigatoriedade de, em todas as empresas 6Ralais, se
presa qualquer. Tem, no caso da Amazônia e em ?Ulras partes ~
ter pelo meoos a escolha ~ um diretor eleito pelos trabübadores. Brasil, um papel relevante, fundamental e estratégico. Neste senb.Esse projeto de lei foi apresentado nesta Casa pelo então Senador do os critérios e métodos que devem ser aplicados no caso de uma
FCIIl.llD.do Henrique Cardoso, e, agora. o Governo está querendo e~a -do porte e da grandeza da Vale, que, como V. Ex.. coloacabar com esse direito que algumas empresas já conquistaram e cou tem uma rentabilidade excepcional, não podem ser -os mes-que, inclusive, já foi objeto de discussão nesta_ Casa. Portanto, mo;. N-'ao pode ser enquadrada, portanto. como quàlquer ~presa
coo.gratulo-me com o discurno de V. Ex•, que considero da maior a ser privatizada. As conseqliências econômi~ e ~ - V. ~·
atualidade e da maior impott!ncia. Muito olrigado.
eSta citando o exemplo de uma conseqiiênCla social, no que diz
O SR. AD EMIR ANDRADE- Eu ~ que agradeço; Agora res~itõ à geração de emprego, ao dese~go -: são um fa~ ~
veja bem,. Senador. essa 6 uma fOIDJa de se burlar a Constituição. ve: É oportuno o disrurso de V. Ex•. Voltarei à tnbu.na para IDSlstlr
POlque a Ccostitiiição brasileim garantiu· a esses trabalbad<ms q nesse ângulo, ou seja, _que a V ale do Rio Doce é realmente um pablrno de 6 horas ininteiiUj)tas w, attav~ de contrato coletivo, o
radigma desse processo de privatização. Temos que ter bom senso
turno de 8 horas. Ora, demitem-se esses trabalhadores para colocá· e equihõrio em relação ao aspecto de privatizar, portanto, abrir a
los, atrav6s de terceirizaçio, comandados por donos de uma em- economia em relação à V ale do Rio Doce. V. Ex• toca em um ponpresa que vai exploxiAos vio~tamente, colocando-os pam traba- to, mas eu diria que temos muitas conseqilências negativas que
lhar 14, 15. 16 bOBS por dia. E esse tipo de mudança qu~ este Go- vão prejldicar o nosso País. Portanto, V. Ex• está de parab6ns;
vemo, que se diz humanitário, que se diz preocupado com os intecon_cordo em gênero, número e grau com a sua preocupação.
resses da população. está proporciooando? São essas mudanças do
O SR. ADEMIR ANDRADE- Agradeço a V. Ex•. Diria
neoliberalismo da iniciativa privada que se quer fa.ur no Pais: exque a Vale do Rio Doce é uma empresa "i~vatizáv~l''. Agora,
plorar. masSllCI111". tripudiar sobre o direito do trabalhada'? Com permitir que ela faça o que está fazendo?! Primeiro, ela já ~. dentro '
esse tipo de atitude não coo.cotdamos e deounciaremos aqui cons- do Pará, um estado independente. autôoomo; não tem nellhwn ;res...
tantemente.
.
peito pelo povo do Estado do Pará. &sas demissões - para a terFaço este pronunciamento, denunciando e pedindo reconsi- ceirização do sériiço -- mantêm as pessoas do Sul nos cargos de
deraçio desla posição à Companhia Vale do Rio Doce. poique chefia e tetceiriZtfpara um· empresa qualquer, e todo mundo sabe o
essa atitude, para nós, 6 absolul.lunente ina.ceiiivel
quanto essas empresas ganham com esse tip:> de ttaba.lbo. Tenho
O Sr. Coutinho Jorge- Pen:nite-me V. Ex• um aparte?
certeza de que os custos dela Dão diminuem em função desse serO SR. ADEMIR ANDRADE- Pois oão, nobre Senadoc.
viço; é 3peiia.S essa política geral que está acontece~ no Pais.
O Sr. Coutinho Jorge- Nobre Senador Ademir Andrade.
E aqui chamo a atenção, porque. de uma manell'8 geral. nio
V. Ex• toca em um assunto importante, que diz n:speito ao griw de
se vê o que está acontecendo, por exemplo. com a Saúde. Diz-se
abertura da economia brasileira para o capital nacional ou estranque se privatiza no Brasil para empregar o Estado naquilo ~e degeiro, que devenl. vir oo bojo dessas reformas. Em primeiro lugar,
veria ser a sua função maior: a questão da Saúde, a questao da
concordo com V. Ex... no que se refere aos cuidados com a chamaEducação. E o que está acontecendo com a Saúde e com a 6ducada reforma constitucional. Sei que ela é necessária, C concordo
ção no Brasil? Do Governo Collor para cá, te~-se adotado uma
com a sua rea..lização, por exemplo, DO que diz respeito à politica
mesma política. Itamar FI8llCo e Fernando Hennque Cardoso não
fiscal e tributáriã.. Temos que fazer uma refomrulação, pois o promudaram a politi-ca de Collor com relação à Saúde e à Educação.
blema está no seu gi3ll de profundidade; no que se refere ~ ocdem
O que estamos vendo acontecer com relaçãO à Saúde, no Pab, 6
econ&nica. acredito que algumas mudanças devem ser feitas. En·
pagar pelo serviço prestado. Hoje não existe o profissional. da Saútio, quanto a esse aspecto global que V. Ex• cita, que foi condu~
de que tem um emprego, que vai para o trabalho às 8h e sa1 às 18b,
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atendendo à pop.Ilação. operando,·dando consultas, fazendo o que forma absolutamente clara nos mostm que, na verdade, o Pais nio
é necessáriO. Hoje o proflSsional da área da Saúde recebe pelo ser- pode perder a sua condição de respeitabilidade e a sua sobentnia.
viço que presta, o que perinitiU 30s recursos :Públicos conhecer urr. A V ale do Rio Doce certamente, pelos valores que boje possui, teverdadeiro antro de corrupção que está aContecendO na Páiria-lm:.- velados por uni levantamento que foi realizado- mais de 18 bilhõsileira. Todo mundo sabe que 90% dã Sãúde está nas mãos dos- es de reais-, não poderia ser adquirida apenas por um etnpresÚiO
hospitais privados. Eles. estão sendo pagos pelos serviços presta- neste Pais. Aconlece, Senador, que quando falam cm desestatizados. O Govemo acabou o atendimento- do INPS;- o GoVerno eStá li- ção do País, na verdade. estão aconselhando monopólios privados.
quidando com a FUNASA - Fundação Nacional de Saúde; o Go- O controle sai das mãos do Estado para as mios da iniciativa privemo acabou com a SUCAM. aquele órgão que prestava assiSiên- vada, que se transforma em verdadeiros monopólio e__ oligopólio
cia a doenças como Inalária e outras. Estio liquidando os serviços nacio.Da±s. Ora, Senador,- oio são obsoletos, retiógmdos ou ultrade saúde pública neste País e colocando esse dinheiro o_a !)1io da passados os argumentoo daqueles que defenclem a sobemnia do
iniciativa priv8da. que está dominandO o setor. Essas coisas não País e muito menos os que _também defendem o pa.trimônio nadosão vistas. Como h;i intereSse intCmacíOOa.l em se abrir. por exem. · nal. É necessário que isso seja esclaiecido. A Vale do Rio Doce
pio, O monopólio db petróleo, o moo.op6lio das ~lecomunicações, representa cada tostio, cada vin~m. cada cruzeiro e cada real do
enfnn. abrir as portas deste País a tudo, só se fãla nissO, Õlas oin- povO brasileiro. E não pode ser passada às mios dos mc.oopólios
guém. se lembra da privatização da Saúde. ninguém se lembra da privados. ·oo. cartéis e doo oligopólios po< meio de veada a ]rOÇO de
privatizaçio da Educação. Essas coisas ~ que precisam ser vis las, benana. Por isso quero C11IDpl'iincUát V. &•, por colocar o dedo nesporque o. que interessa para n6s é o que serve aos -mte~Sses-dõS-Sa feridã, ~uma: poo;ura em defesa dos intelesses nacionais.
exclú!dos deste Pais.
. --.
O SR. ADEMIR ANDRADE- Muito obrigado.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo o seguinte: esses trabalhaO Sr. Sebastião Rocha- Permite-nle V~ -EX'' um aparte?
A SrA Júnia Mari.se- Permite-me V. Ex• uri:J. aparte?
- dores têm prazo determinado para se demitir. A VaJe do Rio Doce
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) - La- o.ão tem cumprido os acordos que tem feito com o SiDdicato de
mento infon:ná-lo, nobre Senador Ademir Andrade, que o tempo Metalbase, da sua área de Carajás. Um após outro acordo tem sido
de V. Ex• já e5lá cotnpletamente esgotado; já ultrapassou em três descumprido, em desrespeito a esses _tz:a~adores. Um dos acorminutos. Mas V. Ex• dispõe de mais 2 minutos para concluir o seu dos, inclusive. é não haver demissão. Mas os tmbalb:adores estio
disQmo.
agora ~m saber se no dia 20 &SSinam a dem:issio incentivada, re0 SR. AD EMIR ANDRADE- Agradeço a V. Ex•. ~esse cebendo seis salários. ou se não assiõam e podem ser demitidos de
tempo, gostaria de ouvir os dois ilustn:s Senadores, Sebastião Ro- qualquer maneira.
cha e Júnia Marise, o mais Obji!otiVamente possível. _porque é uma
.·Quero conclamar os S~s. porque aconselhei esses liasatisfação para nós.
---h2lbadores a não-Se demitirem, a·permimecerem eni--seus-e:mpre0 Sr. Sebastião Rocba- Senador Ademir Andrade, cum- gos. VaÍnos ver qual será a decisão da Comj>lnbia' Vale do Rio
primento--o pela importância do pronunciamenro que-faz. F'IXo-me Doce. Espero que os SenadOres deSta Casa compreendam que nio
apenas na questio da Previdéncia, embora considerando que todos podemos aumentar a quantidade de excluídos do nosso País, esses
os temas levantados são de alta relevância, paiit. citar i.lguns dados funcionárioS, de certa
estio entre os incluídos. Queremos
que o Tribunal de Contas da U.nião levou ao coohecimc::~o públi- acabar com os excluídos. para que todos p>Ssam. usufruir das_ rico. Quanto à questão do que a Previdência tem para- receber, em quezas de nossa Pátria, pmque temos consciência de _gue jsso ~
tomo de 34 bilhc")es de reais, é o que as empresas públicas e as pri- possível.
vadas devem à Previdência. Tomou ..se público que o Presidente se
Muito obrigado.

rorma.

se

"";'':"" em dados de. 89 e ~ 90 para vetar o. :wmentó do salário_
DOCUMENTO A QUE
REFERE 0 SR. ADEIDlillDlo ~ 100 realS ~ J8Deli'O; que a Prevuiêncm, em ~4. teve
MIR ANDRADE EM SEU PRONUNCLtMENTO.
um superáv1t de R$1,8 bilhio; que, portanto, suporta o reaJlsle do
salllrio mínimo e que teria ainda dinheiro suliciente para bancar as
SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚS'IlUA DA
aposentadorias, o sistema previdenciárioé:o.OO um todo. a saóde e
EXTRAÇÃO DE FERRO E MEl'AIS BÁSICOS. DO OURO E
a assistencia social deste Pais. sé fosS.. levada a sério a adminisua-- METAIS PREOOSOS EDE MINERAIS NÃO METÁUCOS DE
ção na Previdência SociaL Muito obrigado.
MARABÁ. P ARAUABAS, aJRIONÓPOUS E
O SR. ADEMIR ANDRADE- Agradeço; Senador.
ELDORADO DOS CARA!ÁS- PARÁ
Concedo o aparte à Senadorn Júni.a Marise.
10 de abril de 1995.
A Sr" Júnia Marlse- SODador Ademir Andrade. vejo V.
Exa ocupando mais uma vez a tribuna do Senado Fedei-ai, para faCompanheiro,
zer uma convocação ao Governo, à sociedade e ao Congresso NaCom o advento da Constituição de 1988, que trouxe além
cional pam uma ampla reflexão sobre todas as questões levanta- de outras conquistas, o b.lmo de 6 horas para quem tr.abalba em
das, com propriedade, por V. Ex•. Com muita ênfase. a abordagem turno inintenupto de n:vezamenlo, a CVRD/SUMIC. (Superintende V. Ex• com relaçio à Vale do Rio Doce é certamente um dos dência das MiDas de Ferro Carajás), iniciou um processO de prespomos de grande importância, de grande relevo no seu pronuncia- são contra os trabalhadores, com o inmito de coagi-los para que os
mento na tarde de hoje. Cbamar a atenção para o Senado, pam o mesmos assinassem um aCOido, que na verdade representava um
Congresso Nacional e para aqueles que estio hoje no Governo de- retrocesso da conquista do turno de 6 horas. Após longas e exausfendendo a privatização da V ale do Rio Doce é certamente uma tivas reuniões, onde o Sindicato Metabasc tentava jmto ;\ empresa
decisão histórica. polque acima de wdo é preciso reconhecer neste mediar o conflito provocado pela sua pl"OIX)Sta que era contrária à
País e fazer uma avaliação absolutameDle segura, conseqüente e Constituição, os trabalhadores decidiram sob extrema presslo emrespon.sivel desse processo de privatização. Se, lá na Europa cu presarial, por um acordo que implicaria em um blmo de revezamesmo na Argentina, os efeitos do programa de desestatização ji mento de 8 horas. com um adicional de 35% sobre o salário base.
estão sendo extremamente negativos para a sociedade, para os traCom o rumo de 6 horas, a escala de trabalho era 4x2, oo
balhadores, esse exemplo que estamos hoje evidenciando de uma seja, o trabalhador rrabalbaria quatro dias COnseaJtivos contta dois

Abril de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

49

de deSC8DS(). Com a adoção do tmuo de 8 bOias, além da turma
Obs:.: 2 -A maioria dos trabalhadores que sairio na demistraba.Ib.ar seis dias e folgar dois, essa nova escala provocou a "s<r são incentivada sào oriundos do Norte'Nordeste, cuja. maioria 6 do
bm•'"de Uma. das turmas, ~de a Superintendência se comprometeu Maranhão e do Pará. Os que cotltinuarão na empresa, sedo JDio..
que não haveria demissões, e sim rCmanejamento para as áreas de-obra especializada, cuja maioria 6 oriunda do SnYSndeste.
onde o quadro estava. incompleto, principalmente no projeto man.
Sau'""""s Siadicais Cntistas.- Sindicolo Melabase Cuajás.
gauSs que, na ocasião, era operado por terceiros (ero.preiteira) e a
Durante o discurso do Sr. Ademir A:ndrade, o Sr.
garantia. da Vale do Rio Doce"en. a de que iria. doravante, operá-la
J os~ Eduardo Dutra, Suplente de Secretário, tkixa a cacom J:Uão.<le-obm própria.
deira da presidincia, que é ocupada pelo Sr. Antônio
Ainda no ano passado, houve uma TCnovação do acordo enCarlos Valadares, Suplenresde Secnrário.
tre empresa e Sindicato, onde, na ocasião, foi renovado também o
comprometimento de que o projeto mangan& continuaria sendo
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Va!a&m:s) - Con·
operado pelos trabolhadon:s da Vale do Rio Doce e não por mão. cedo a palavra ao piÓximo orador inscrito, Senador Sebastilo R<>de-obra sublocada JX't' empteiteiras. haja vista que a mina do man- cba, que teiá 50min para efetuar seu pronunciam.cnlo.
gan2iédepropriedadedaCia. Vale do Rio Doce.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT-AP. Pela ordem.)A Superintendência /SUMIC, está aproveitando o eStado in- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores. o Amapá. nesses últimos
defesp em que se encontnlm os trabalhadores, sendo que nessa dias, ocuPou espaço na imprensa nacional com manchetes de demina de mmganês trabalham atnalmente 98 companheiros e a em- missão em massa de servidores fantasmas do quadro de servidores
pn:sa ~-<li; afzr:mando que irá voltar a terceirizar a mina, onde do ex-Território Federal do Amapá. portanto, da Uniio..Isso~ logimaníerá &penas 24 empregados para fiscalizar e dar as diretrizes camente. provocou uma crise naquele pequeno Estãdo. Os jamais
gerenciais (chef'Ja). O restante terá que procurar outro setor ou en- e a SAF- a Secretaria de AdministraÇio Federal- estio anunciantio optar pela demissão incentivada, cujo prazo encerra-se no dia do a demissão de cerca de 2.800 servidores, número este ji coofrr20 próximo (vide obs).
,
mado em pelo menos 1.226 demissões.
Este procedimento da CVRD ~ totalmente irregular, pois a Neste momento, Sr. Presidente. nos solidarizamos com os ser~
empresa vem arunmlando lucros e lucros~ principalmente nos últi- vidores que estão nessa situação e alertamos o Govemo Federal para
mos anos, não justificando nenhuma necessidade tanto__ técnica alguns problemas que poderão estar oca:rendo por ttú disso tudo.
quanto fmanceira para tal decisão.
Na verdade~ assim como está oooaendo no imbito da PreviOs tra.baihadares estio acuados. pois na nossa regiãp, a úni- dência Sociai, do Projeto SIVAMe outros assuntos de grande imca opçio de e~go ~ a CVRD e suas empreiteiias: Os -mveis de portância em nível nacional, o Govemõ mãis. uma vez n1o está
tcrceirizaçio estio exlremamente acentuados, onde os trabalhado- bem ipformado a respeito do assunto. Alguns dos servidores citadas empreiteiras lrabalham 10, 12, 14 horas diárias. para que as dos nos documentos da Secretaria de Administraçio Federal que
suas famílias não pasSem fome. O saláriO dos empregados das em- prestavain serviço ao governo do ex-Texritório Fcdeia.l do Amapá
preiteiras é, quase na sua totalidade. 113 do salário da CVRD, sen- foram amparados pelo coohecido Parecer FC3~ do ex...consultor~
do que estes~ as mesmas atriWições que os da CVRD, juntos Geral da União Clóvis Feno Costa. que deu a garantia de que os
oomesr:nolocaldetrabolho, sobasordensdamesmachefta..
servidores conveniados que prestavam serviÇo aO estado teriam o
Os trabalhadores em empreiteiras estão vivendo na miséria direito adquirido de ingressar no quadro da União. A Secretaria da
em Paranapebos.
AdminiStraÇão Federal alega que, ao gamntir o direito desses serConsidera.mos que a prática atuarda CVRD, em Carajás, no- -Vidores, alguns outros: t.eriam sido colocados n.a relação de pagaprocesso de tercei:rização ~ extremamente- grave, abusiva e lesiva mentos do Goverilo Federal de forma irregular.
aos tmbalh~s. configurando-se como um_ verdadeiro processo
Estamos: aguardando os documentos finais do Minisl&'io da
de e&eravagismo.
- AdminiStração Federal para a constata.çio dessas ill'egularidades
Necessitamos de todo apoio possível para que, juntos, pos· que teriam, no mínimo, dtias pontas:- de um lado o servidor que sesamos evitar que a classe trabalhadora que ainda não têm forças ria beneficiado, e o lado daqueles que teriam favorecido esse even.suficientes para evitar estes JXOCCSSOS através da luta, não vejam tual ingresso irregular Iio quadro ·da União. Os servi~s estio
as suas vidas e as vidas dos seus familiares ameaçadas e até mes:- ameaçados de JXInição. O estado, como um todo. está ameaçado de
mo destruídas pelo ab.Jso do poder dos patrões sem escrúpulos.
não receber parte dos recui"SOS repassados meosalmente para pagaRogamos, companheiros, que nos ajudem. Só assim podere- mento de servidores que pertenciam ao quadro do ex-territ6rio.
mos evitar que o Superintendente da CVRD/Sumic, Juarcz Saliba Não vimos uma ação concreta do Governo com relaçio a enconde A velar e sua corja nos massacrem.
trar os responsáveis por essas possíveis irri:gularidades e garantir a
Obs.: L - A demissão incentivada trata-se de uma política pu-rúçãO dos mesmos. se é que eles existem.
Ora. a SAF alega que alguém teria tido acesso à senha do
nociva aos trabalhadores. onde a empresa está oferecendo valores
pecuniários relativos a salários por tempo de serviço para que o programa da folha de pagamento do servidores do ex-tenitório e
teria incluído nomes nessa relação. Mas é COD1plicado Cntender
empregado solicite a sua demissão.
Exemplo: o empregado com lOanosdeempresaestáreceben~- que ísso-poderia acontecer sem a conivência da SAFe dos pródo 6.2 salários se OIUI' até 0 dia 20-4-95 pela demissão incentivada.
prios servidores públ:icos a nível de Brasília.
O que questionamos ~: Será que são somente o AmapA e
Esta política está deixando os trabalhadores em clima de Roraima- porque o assunto também diz respeito a esse Esaadotensão e incerteza. principalmente os companheiros do manganês. que estão nessa situação? Será que em outros ministérios~ entre os
Com a terceirização; Os companheiros estão entre o seguinte ques- demais servidores da União nio exis:lem casos graves, tio graves
tionamento: pego a demissão incentivada e vou tentar a vida? Ou ou mais que esses? Parece-nos que está se tenlando, mais uma vez,
corro o risco de ser demitido depois do dia 20 sem nada!.!!
penalizar os ex-territórios nessa questão. Solicitamos ao Presidente em exercício, Marro MacieL que
Perguntamos: Seria este o preço justo que cada trabalhador
tem que pagar por ter gerado tanto lucro e colocado a CVRD na peça aos responsáveis pelo Ministério da Admin.istraçio Federalo- Ministro Bresser Pereira está viajando -:a docu~tação global
condição de maior mineradora do mundo?
-

=
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desse caso antes de tomar a decisão fmal. antes de determinar a
publicaçio no Diário Ofláal da União da exclusão dos servidores
da folha de pagamento do Governo FccloraL
De forma alguma, estamos apoiando qualquer irregularidade nesse sentido. E quero reafumar que, se eventual:men&e forem
comprovadas, essas iJregularidades aconteceram a put.ir do Govemo Fcdeml. Portanto. deve haver uma investigação W.a a esse
respeito denb:O do própi.o Governo. Coostatadas essas irregularidades, devem-se punir as pessoas responsáveis.Vamos mais al~. Sr. Presidente. Gostarla.mos de contar
com o apoio do Senhor ~sidente da República e dos ministros da
ma da administnção federal, da troa do plaoejameoto e da ma
· econ&lica, para que, a partir de agora, a própr:a UDião faça o pa- ·
gaméD.to desses set\l'idores diretamente, depositando na conta de
cada um o valor conespondente a seus vencimentos menSais.

_Veja bem. Sr. Presidente. o Governo Federal tem repassado
para o estado os valores referentes ao pagamento do total dos servidores, q Governo Estadual deposita na conta de cada servidoc o
respeétivo vencimento. Mas isso atrasa o pagamento dos aproximadamente 20 mil servidores do exAenirório. Inicialmeriie~ O Governo Fedem.l repassa para o Governo do E:stado, o que já demanda um tempo necessário i compensação bancária. e o seiViçlor federal que está 1 disp:>Sição do Amapá acabe. recebendo seus vencimenr.os após dois. três, quatro ou cinco dias da data em que recebe
o servidor federal do~ ministérios.
·· AltSm disso, a União está buscando eventuais irregularidades dentro do quadro do ex~Territ6rio e. no entanto, não está honrando os seus compromissos para com esses sexvidores. Os servidotes do Estado do AmapA.. que são do quadro da União, e os
amapaenses não têm culpa da transfonnaçio do Território em Estado. Portanto, os servidoces Dão podem ser penalizados. Há bastante tempo não recebem o vale-refeição, o vale-transPorte, o valecn:che a que tBm din:ito os demais servidores da União. No Amapi e em Roraima, os servidores estão sem receber tais beneficias.
Fazemos esse apelo também ao Governo Federal para que
proceda, de imediato, ao pagamento di.rdo dos servidores dos ex~
territ6rios e gamnta que OS bc:nefiCÍOS que eS5eS servidores têm
direito possãm ser consagrados e defmitivamente restabelecidos.
O Governo alega sempre falta de recursos. que não dispõe de verbas para pagar esses beneficias - o Amapá não chega a consumir
1% do que tS gasro com _o pagamento dos 5ervidores federn.is em
geral- mas para os demais servidotes tem dinheiro para pagar os
beneficias. Aos servida-es dos ex...tenitóiios. alega-se sempre falta

a

de tealt'SOS.
.
Esperamos: que as demissões previstas possam ser reconsideradas pelo Governo Federal, pois se mantidas causarão impacto
muito grande. tanto do ponto de vista social, quanto do econômi·
co, dentro do Estado do Amapá. Pelas informações do Ministério,
esse fato acontecerá também com Roraima e não sei se chegará a
atingir Rondônia.
O certo é que milhares de famílias deixam de ter a garantia
do veDCimento que vinham recebendo. Todos esses servidores certameute foram incluídos no setVÍÇO público federal mediante entendimento coo1 os governos anteriores, porque essas admissões
aconfcceram a partir de 1989, época em que era Governador Jorge
Nova da Costa, e vieram até 1994. quando do governo de Aníbal
Barcellos. Deve ter havido um entendimento entre as autoridades
da então Seerelaria de. Administmção Federal e do elUdo, no sentido
de garantir a inclusão desses servidores na foib.a de pagamento.
De mpentc. a União decide tirar de folha esses sezvidores.
Assim. deixam de ser mpassados para o estado aproximaclamente
SOO mil reais mensais, o que, em termos eConômicoS. é Uma soma
bastante razoável e importante.
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Infelizmente estamos, neste momento, sem podec contar
com o apoio do Presidente do CongressO, Seoadoi' Iosi Samey.
em virb.lde de S. Ex" estar viajando por motivos particulares. Entendemos que, a partir de amanhã, a Bancada do Estado do Amapá
estará unida para reivindicar do Govemo Fedem! uma :reconsideração, e -õ l"eslabelecimento da remuneraçio desses servidores para
que,' de uma vez por todas, liqüide com • grande iotranqüilidade
que essa medida gerou nas famflias do Estado do AmapL
Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, nesta oportunidade,
faço um breve comeDtário a respeito da mmiio realizada na quarta-feira. pela Comissão de Relações Exterion:s. com a presença do
Ministro da Aeronmtica, Sr. Mauro José Miranda Gaodm o o Secretário da Secrelaria de Assuntos Estratégicos, Sr. Rooaldo Sardeoberg. Sincer.unente, não fiquei convencido do sigilo sobn: a
coocomSncia, porque ~~~ participaram no mfnimo -64 empresas.
Nio me conveDceu a argumentaçio em favor da aus&lcia de licitação, em favor inclusive do podido de urgência que tramitou no
Senado Fedellll para a concessão do empr6stimo l UDião.
Como é que pode haver sigilo? Na minha len'a costuma-se
dizer que segredo dividido com mais de duas pessoas nio é mais
segredo. Logicamente, essa tese do sigilo está definitivamente
afastada. Afmal. vários países e, no minimo, sessenta e quatro empresas participararil da conCOll'&.cia.
A prioridade para a Arnaz&ia também ~ contestáveL Diversas obras iniciadas em outros governos. inclusive no militar.
não foram concluídas. CitO comO exemplos a Transama.zõnica e o
Projeto Calha Norte. Até hoje, a populaçio do Norte espera pela
conclusão deSseS PrQ~tos. Sõbremdo o das estradas.
, Dizem que não há rec:unos para proje!Ds de energia el&rica
e para o linhão de TucuruL No entanto, apontam o Projeto SNAM
como prloridade. Acredito que o controle e fiSCalizaÇão. do trfiego
aéreo na região é importante. mas existCni outms akemativas,
como o ÇINDACfA. A região amazAnica p:xieria tamb&D. ser
atendida por esse sistema. sem precisar arcar com custos tio elevados - em tomo de RS 2,8 milhões - num prazo de aproximBdamente 20 anos. _Para esse projeto não se jlstificam prioridade c urgência. no meu entender.
A coofiabilidade das empresas ESCA Engenharia e Grupo
Raytheon Compa.ny está totalmente afastada. Os mfsseis patriot.
_que a Raytheon produziu, se mostraram ineflCientes. Portanto. essas empresas não merecem a conf1abilidade da Naçãó brasileira
para executar esse projeto. Parece-me, mais uma vez, que as pressões ex lemas estão inflüenciando o· Govemo. Parece-me que há
interesses econômicos por trás deles. Além dOs eventuais inleres-.
ses de espionagem internacional. há os econôiliicos_ Acredito que
os organismos americanos, cjue fariam ou fario empréstimo de recursos para o Brasil, poderio lucrar mais do que o oosso País.
Portanto, Sr. Presidente. registro aqui, mais uina vez, a
nossa manifestação contriria à fonna ccmo foi cooduzida toda
essa questão do SIVAM Esperamos do Presidente da República a
decisão sábia de, no caso de permanecer com a idéia da execuçio
do Projeto SIV AM. que promova então uma oova licitação. uma
nova concorrência para. que empresas de credibilidade possam garantir esse serviço pua a Amazônia e para o Pais.
Quero ainda tecer comentários sobre um fato curioso: os
Estados Unidos compraram equipamentos da Rússia para montar o
seu sisle"ma, semelhante ao SIVAM. nos Estados Unidos. Por quG
os Estados Unidos não adquiriram essC: equipamento do Grupo
Raytheon Company? Se essa empresa tem condições de vender
para o Brasil, contando com o apoio do Presidente Bill Clinton,
que mandou uma carta para o Presidente Itamar Franco pedindo a
Preferência Para a Raytbeoo, por que os EstAdOs: Unidos não compraram. então, os equipamentos da referida empresa e foram im-
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portá-la& da Rússia pam estabelecer o seu sistema., semelliante ao
SIVAM?
Sio essas as miDhas iDdasações a respeito do SIVAM.
Quanto i queslio dos sezvi~s do Amapi., espetamos que,
muito em lmve, possamos repassar traDqllilidade ao povo do Estado do Amapi., hoje bastante entrislocido com as demissões em
massa que o Govemo da Uniio esti promovendo no Estado.
Muito obrigado. Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antooio Carlos Valladares)- Nio
há mais omd<lros im<:ritos.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr.l'lesidenle. peço a palavra pela otdem.
O SR. PRESIDENTE (Ant&io Carlos Va!ladares) - Antes de· encem.r a presente sessio, concedo a palavra ao L!der do
PT nesta Casa. Senador Eduardo Suplicy.
· ·
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ordem. Sem revisão do orado.-.)- Sr. Presidente, SI's e Sn.·Senadol<s. gostaria de
fli2K uma ~ sobm a viDda hoje i Canis•io de Assuntos EmD&niOOo dO l'Iesideule do Banco Central do Brasil, Sr. Pénio Arida.
Tiatou-se de uma reunião reservada, em que o objetivo era
obter do Banco Cenlnli complemento is inform•çõe• sobre a passive! relllabilidade excepcional de instituições financeiras 'l"e hipotdicammte teriam ol:tido informaçio privilegiada por ocasião
da mudança da poUtica cambial realizada na primeira semana de

março deste IDO.

.

.. f'lós

tamb&n solicitamos informações relativas à ·•ituaçio
econ&nica do B1asil sobre .o custo de carregamento das R"JseiVas
intemacionais. sobre os efeitos pua a economia brasileiA. do aumento significativo da taxa de juros que resultoo. em conseqüente
elevaçio do serviço da divida interna para o Oiçameiiio da Uniio.
Perguntamos lamb.!m em que medida estio Govemo bmsileiro atendendo is diretrizes da Resoluçio 82190 do Senado Federal, segu.ndo a qual oa compromissos que o Brasil assume perante
os credores i.nlernacionais precisam levar em conta a capacidade
intcma de pagamento do Pab. ou seja., a diferença entre a receita e
a despesa do Govemo, ressalvadas aquelas das instituições fman:
ceiras. mas incluindo a emi.ssio de moeda ou senhoriagem ccmpatível com as necessidades de financiamento ~ inflacionárias da
economia.
Essa resoluçio tamb6m diz que a economia brasileira deve
manter um nivel de reservas pelo meDOS equivalente a quatro ve-

zes o valor das importações. referentes a quatro meses. segundo a
meses.
·
Tivemos, Sr. Presidente. tr& horas de argüição e de debate
com o l'Iesidente do Banco Central, P&sio Arida. E aqui me sinto
m~ dos últimos doze

impossibilitado de comentar, na profundidade que goslaria, o encontro, dado o seu cará1er de reserva.
Gostaria. portanto, de registrar, Sr. l'Iesidente, que deve,_
mos minimizar encontros Como- o de hoje ca:n caráter reservado,
excepcionalmente em algumas cimmslincias. Podeáamos resttingir o sigilo apenas pata a parte que demande efetiva ieserva. Fica
diflcil para qualquer Senador estar comentando os esclarecimentos
prestados pelo Presidente do Banco Cen!nll, dada essa llJllUrWL
Em que medida obtivemoc ~ntos in&eiramente
conclusivos?
Esta é uma perguniA que a imprensa, por exemplo, esti-nos
fazendo. Não temos ainda uma conclusão definitiva e satisfatória,
porque o Presidente do Banco Central nlo pôde dar todas as infoanações que esclan>ceriam. de fonna exaustiva. as dúvidas colocadas.

Gostaria. Sr. Presidente, de deixar aqui esta reflexão. As
reuniões são muito válidas. Quando houver necessidade de reserva.,. concordo com que solipitemos isso da autoridade. Mas a defe-
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sa do interesse público estará mais resguardada, se utilizarmos a
regra da transparência, da informação a mais completa possiveL
O Sr.. Gilberto Miranda- V. Exa me permite um aparte?
O SR. EDU;I- RDO SUPLICY- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Gilberto Miranda- Senador Eduardo Suplicy, praticamente passou-se um mês do episódio das bandas cambiais que
entraram em vigor. V. Ex•,junto com outros Srs. Senadores, foi o
autor do requerimento para que viéssemos ouvir. em reuniio secreta da Comissão, o Presidente do Banco Central. seu amigo particular, Dr. Pérsio Arida. Hoje, ftzemos uma reuniio secreta. E V.
Ex• diz que essa reunião poderia ser não tio secreta. V. Ex• poderia ter proposto que metade da reunião fosse secreta e a outra metade não secreta.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Mas eu propus.
O Sr. Gilberto Miranda- V. Ex• propôs que o Presidente
do BancO Central fosse falando o qUe era secreto e_ o que não era,
durante a reunião secreta.
O SR. EDUARDO STIPLICY- Mas o meu entendimento
era este.
O Sr. Gilberto Miranda- Imagine o Presidente do Banco
Centrn.l fazendo a sua explanação e dizendo: "isso é secreto~ isso
não é secreto-." O raciocínio de qualquer um fica Jrejudicado. A
imprensa- pelo menos as pessoas que o ent:Ievistamm- procuroume a flDl de saber se eu confmnava ou aio as colocações que V.
Ex• teria feito a ela. E as suas colocações me preocuparam. pois V.
Ex• disse que o Presidente do Banco Central não trooxe iDfonna~
ções à Comissão e que deixou muita coisa sem ser reswodida. Isto
me assusta. pois o Presidente esteve na Comissão por mais de td:s
horas... aberto a discussões, disposto a explicar tudo. Houve debate~
durante as perguntas e durante a explicação e tamQ6m depois. E
importaD.te que nós. Senadores, sejaino& bem especlfJCOS, duros e
claros nas perguntas quando remoa que fazô-las. O Banco Matrix
comprw ou vendeu? O Banco Matrix ganhou ou perdeu? Qual
foi o volume do BBA? E assim sucessiva.meDte, banco por banco.
Nio vi nenhum Senador, nenhum dos que estavam ou não inseri~
tos nos debates, fazer perguntas nesse sentido: dos nove bancos, o
banco tal ganhoo quanto? O banco tal perdeu quanto? O banco tal
comprou quanto? O que vi foi uma reuniio didática por parte do
Presidente do Banco Central e educada por parte dos Srs .. Senadores. dando a impressão de que estavam contentes com as respostas.
É preciso ressaltar que qualquer informaçio com relação às reservas de qualquer país tem um prazo de 30 dias após o ac:ontecimen~
to. No Brasil, pela fmgílidade, é de 60 dias. O l'Iesidente do Banco Cential prometeu a todos nós que encaminharia depois do dia
20, quando estivesse fechando o balanço, dcta.lbadameote, volume
por volume, dado por dado. as opnações de cimbio. Não senti insegurança por parte de nenhum dos Srs. Senadores durante a reunião. O Pn:sidente saiu de lá tranqüilo e ninguém insistiu. É muito
importante V. Exa trazer este assunto para o Plenário hoje- muitos
aqui estavam presentes, como os Senadores Pedro Piva, José·
Eduardo Outra e Sebastião Roeha -, para que possamos discutir e
conversar mais sobre isso, porque ficiuá nos AnaiS da Casa o que
aconteceu hoje na Comissão de Asãmtbs Bconômicos. O que não
podemos é trazer ID;8Ís insegurança ao ·mercado~ esta 6 uma folha
passada, que já foi do câmbio bruileiro, daquele episódio do dia
6. V. Ex• teve oportunidade. junto comigo e outros Senadores. de
ir ao Banco Central ver como se opera a parte de câmbio, compra
e venda. Nessa visita não compareceram mais do que 8 ou 9 Senadores dos 27. ou seja. menos de 1/3 da Comissão. Isso demo.nstta
que nãO houve muito interesse; do contrário, os ~tros Srs. Senadores estariam presente. Hoje havia uma mmiio marcada para as
IOb. Devido ao atraso dos membros da Comissão, foi necessário
retardar o seu início por'20min. a fim de aguatdar a chegada de
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mais alguns SenadOI'es. Começanios a ouvir o Sr. P6tsio Arida
com a presença de apenas 7 ou 8 S~s. Penso que é pt<ciso
haver um pouco mais de interesse. E importante que cheguem oo
horário marcado, perguntem e acompanhem, porque esta questl.'l
""""""·como disse V. Ex', toda a cousidctação por porte do Senado.
Agradeo;o o aperte e a paciência do nobn: Senador. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Gilberto Miranda. V. Ex• sabe que cada um dos Senadores, hoje, logo após a reu·
niio. foi procurado pela imprensa. V. Ex• inclusive é testemunha
de que fui almoçar na companhia de cinco jomalistas, e o riZ abertamente. V. && poderá com eles ouvir que., durante u miDbas
. ccnvenas., o que eu p.~de relatar foi aquilo que aqui transmiti. espcc~ente quais f~ as perguntas que fiZ, p:nque essas não
eram secretaS. Ni.o pude falar das respostas.
.
V. Ex" mencicoa que não fonnula.lllOS perguntas tais como
as que V. Ex.• aqui colocou. Mas V. Ex•mesmo, como Presidente,
determinru que cada Senador Só poderia fémmlar tru pergunw,
·o quci nos. i.nipediu de aprofundar as questões com tal detalhe.
Por exemplo, iodaguei do Presidente do Banco Central - e
depois os que me sucederam, representantes do PT, José Eduardo
Outra e Lauro Campos, repetiram a pergunta que não recebeu resposta - quais

foram as três instiruições que obtiveram Iucmtividade acima do padrio nonna~ segundo o estudo estadstico colocado.
O Presidente Pmio Arida eslava resguardando certos principios e
avaliou que esta infcnnação ainda não poderia ser revelada. Isso
gerOu o sentimento de que será necessário aprofundar o assunto.
O Presidente Pérsio Arida nos informou que encam.inhar.i,
logo que publicados ós ba l•ncdcs das instintições, infonnações
mais completas. Inclusive, o Senador José Eduardo Outra apresentará um requerimento de informações para obter esclarecimentos
mais completos soln esse episódio, pois essa a dúvida que pennancceu conosco.
No que diz tcspeito aos assuntos considerados muito relevantes, nada indagamos sobre o nível de reservas hoje, que o Governo entende deve ser mvelado apenas com dois meses de prazo
em defesa do interesse nacional Então, resolvi não insistir sobre
esse ponto, at6 mesmo- para que depois não houvesse o grande dilema de saber quem disse isso. Essa seria uma informação irrelevante para os objetivos governamentais do Brasil. Penso que boje
não há uma necessidade tão premente de saber qual o nível preciso
de reservas.
PCX' isso- V. Ex' observou-, nós três não perguntamos a
respeito dessa queslio, mas sim a respeito de questões relativas a
preocupações connms a todos. Comentamos sobre as nossas perguntas e não sobre as respostas. Comentamos sobre os efeitos de
taxas de juos tão elevadas; sobre como tais taxas afetam. o serviço
da dívida interna e, conseqüentemente, o Orçamento, fazendo com
que o Ministro do Planejamento queira cortar gastos. Discutimos a
respeito da evolução da poõtica de bandas cambiais, diante de uma
taxa de inflaçio de 2% on 3% no ·Brasil e de 3% nos Estados Unidos. Essas são questões que nos interessam.
Algumas das perguntas e, inchlsive, dos dados que o Presidente Pérsio Ari.da apresentou- S. Ex' disse que poderia enviá-los
ao Presidente da Comissão - são muito relevantes; acredito que
~m até o conhecimento da opinião píblica.
Não fiZ mençio de qualqUer detalhe, porque estou respeitando o caráter reservado da reunião. Mas penso que será uma
contnbuiçio ao debate sobre a situaçio ecooômica brasileira e sobre a política econômica que aquelas tabelas. organizadas de maneira nova pelo Presidente do Banco Central, possam ser do conbecimeoiO da opinião pública. O próprio Presidente Pétsio Arida
disse que poderá encaminhar ao conhecimento de todos os membros e da própria opinião pública.
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O Sr. Gilberto Mirauda - Creio que 6 muito importante,
Senador, esclarecer bldo a respeito dos três bancos, porque da forma como_ fica colocado, pcuece que o Presidente do Banco Central
não disse, parece que o Presidente do Banco Central resolveu omitir, ou parece, a uma certa alrura, que o Presidente do Banco Central resolveu encobrir. Penso que o fato deve ser bem apresentado
neste plenário. mais uma vez, para que fique nos Anais da hisl6r:..a
e depoís possamos comparar com as notícias que itãO ·sair amai.ibãnos jornais a respeito das declarações dosSrs. Senadores. Quando
V, Ex' fez o requerimento baseado no problema da insidc iof'or~
matioa e em mais outros dois dados complemeolares que considerava necessários, outros Senadores pedimm que V. Ex' jnduíssc,
naquele dia, no ~erimento, que foi feito à mão por V. Ex' e encaminhado a mim. perguntas sobre se houve ou não informações
privilegiadas, se instituições fmanceims ganharam e quais ganharam. O Banco Central trabalhou, segundo o Sr. Presidente, com
base em informações referentes ·a 144 instibJições que movimentaram, como V. Ex' sabe, o vohlme, naquela semana_.
O SR. EDUARDO SUPLICY -Se não me engano. ceoiO
e quarentll e sete.
O Sr. Gilberto Miranda- Entre 141 e 147, mas que movimentaram uma soma muito grande. O Presidente mostrou a colocação de um ou dois bancos, que, se não me engano. usavam
como fonna de identificação a letra "e", que cio tem nada a ver
com o seu nome, era só uma identificação. Depois., através de números e gráficos, mostrou - e V. Ex'. como professor da Fundação
Getúlio Vargas, teve muito mais facilidade do que alguns ootros
Senadores para acompanhar- que, pelos estudos e chccagem, inclusive manuscrita. feita banco a banco pelo Banco Central. chegou-se à conclusão de que, apesar de trêS instituiçÇes terem tido
lucros, não foram consideradas, em nenhum momento, como privilegiadaS- com informações, pelo fato de que a regularldade. o volume do que compraram e venderam e a mane~ _cmno fOi feita a
operação provaram cu não deixaram margem alguma de que tivesse havido alguma infonnação privilegiada. V. Ex' se lembra de
que o Presidente disse isso. Sem d6vida, o Presidente, primeiro,
tem de resguardar o sigilo bancário e, segundo, não JXKle colOcar
em risco o nome de três instib.Jíções bancárias, que vlvein da tradição e do nome, para que amanhã não fiquem dúvidas na imprensa
a respeito delas.. Ficou claro que elas obtiveram lucro. mas comprovou-se pelos estudos que nio foram privilegiadas por informações. Emão, é bom deix.annos gravado isso, para não haver dúvida. Creio que
confia na integridade e seriedade não só do
Pxesidente do Banco Central, como na de outros Wn:tores. os quais
V. Ex• sabatinou na Comissão de Economia c aos quais fez ra&gados elogios quando da aprovação de seus nomes. Se não me enga·
no, até o nome do Dr. Alquimar Moura e o próprio Presidente do
Banco Central. É muito imponante frisar, novamente, que o Presidente trouxe as informações disponíveis. Como não poderia dar, e
V. Ex.' não perguntou, com.o também os outros membros, com rela-çãó ·as resetvas, aftrm.o que hoje são uma proteção do nosso Pais.
Essa compreensão o Senado Federal tem que ter. Acredito que foi
satisfatório e que, durante a gestão do Presidente do Banco Central, S. Ex' comparecerá outras vezes. O relacionamento é cordial
e, hoje, tivemos uma comunicação bem amistosa por parte do Senador Eduanio Outra e do Presidente daquele órgão. chegando ao
fmal com uma brincadeira gostosa, a qual V. Ex• teve o prazer de
presenciar. a cordialidade e o cariDho com que o Presidente tratcu
o Senador e S. Ex' tratoo o Presidente. Temos. sim, que tentar e
cada vez mais saber a verdade para levar à população. Porque
quem trabalha com recursos públicos tem que fazê..lo com. muito
cuidado. Por outro lado, não podemos, de jeito nenhum. deixar dúvidas para que amanhã. novamente, continue a história desse epi-

v. ex·
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sódio que vivenciamOS, poís--oão foi Uiri fatO agradável. foi triste,
e, talvez. pela razão de estarmos. iniciando esse siste~ de bandas.

Isto deu margens e. quiçá. o Banco Central não tenha sido feliz.
Mas, em nenhum momento, houve má fé de qualquer membro da
d:iretoria e nada ficou provado. A não ser que algum funcionário
do Banco Central tenha tirado e passado uma cópia para o Partido
dos Tmbalhadores. Não sabemos quem seja, mas o Presidente já
nos disse que teve acesso à senha de quem tirou aquela cópia. V.
Ex• presenciou esse momenlO. Muito obrigado, nobre Senadot
Eduanlo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Nobre Senador Gilberto
Miranda, sou testemunha do respeito que ambos. Presidente Pérsio
· -Arida e Senador Eduardo Dutra,tiveram um para com o outro. A
asseiúva feita pelo~ Senallor José Eduardo Outra. creio que hoje,
mais do que no dia em que a emoção tomou conta do Presidente
Pérsiq Arida, foi compreendida, pois bouve razões de profundida·
de que flUI'3nl com que o Senador José Eduardo Outra agisse no
sentido~ que Ibe pareceu ser a defesa do interesse p.1blico. pergumándo tudo aquilo que lhe parecesse importante para o esclarecimento.
O Sr. José Eduardo Outra- Pennilc-me V. Ex• um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço-o. nobre Se"'!dor·
O Sr. José Eduardo Dutra - Nobre Senador, creio que
esta questão não pode ser tratada como ao se discutir ter fé ou não
em Deus. Aqueles qu:. criem vão para o reino dos céus e os que
não..CJi.em são os hereges condenados a amargar o fogo do_irúerno. A discussão não é esta. Da mesma forma. não entendo como
surpreendente a relaç!lo de cordialidade, a não ser que se espernsse
uma briga entre nós. mesmo porque esse não foi o nosso primeiiro
encontro. Já houve outro, entre o Dr. Pétsio Arida e mim, quando
de minha ida ao Banco Central. Não faço política de maneira pessoal. Desde o início, quando apresentei os dados, falava que se tratavam de indícios. Até no meu pronunciamento no plenário, tive
oportunidade de ler integralmente uma matéria de um jornal- não
me lembro qual era- que falava textualmente que eu não fazia juízo de valor sobre se realmeDle tinha havido informações. quem as
tinha passado, se alguém tinha ganho com isso. Disse que havia
indícios e que, em função disso, estávamos apresentando um aditamento .il representação no Ministério Público~ como realmente o fizemos. Agora, ao ser perguntado pela imprensa. de maneira muito
direta, se eu estava satisfeito com a reunião, disse que não estaVa,
como disse durante a própria reuniio. O que tem de ser registrado
é que algumas das perguntas feitas boje, particularmente no que
diz respeito à queda daqueles três bancos que teriam lucradO etc.,
foram feitas no dia 21, quando do primeiro tratamento estatísfiOO
que o Banco Central fez. Foram feitas, e o Presidente não resp-ondeu. dizendo que poderia fazê-lo numa reuniio secreta. Tivt:mos
hoje a reunião secreta~ onde foram feitas as mesmas perguntas,
que também não foram :respondidas. Registrei - e vou fazê-lo,
possivelmente amanhã - que iria apresentar requerimento, cumprind.o todo o trâmite regimental da Casa. já que esse feq\u!rimento
de informações havia sido feito de maneira informal ao Dr. Pérsio
Arida no dia seguinte à mudança da banda, no dia 1 de março. Em
momento algum tivemos a manifestação por parte de S. Ex•, de
que não estava sendo respondido porque não cumprimos o Regimento da Casa., no seotido de encaminhannos via Mesa do Senado. Se desde o inicio tivessem-nos fornecido essa infonilaçâo, já
teriamos feito "isso há algum tempo. Vamos fazê-lo itgora. porque.
concretamente, não foi apresentado aos Senadores o estudo estatístico na profundidade com que foi solicitado e com que se aflt'DlCXl
seria feito, não só no Senado como na Câmara. Inclusive, houve
uma pergunta do Deputado Celso Daniel se poderia ser apresentado um estudo estatístico detalhado, descaracterizando-s.o:: o nome
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dos bancos, que passariam a ser denominados de Banco 1, Banco
2. Banco 3, Banco 4, Banco 5, ao que lhe respondeu o Dr. Pérsio
Arida que isso poderia ser feito, por meio de umi sesSãO- seCreta.

Tivemos essa sessão secreta _eD;L qu_e foi- feita apenas uma_ exposição genérica. Em função disso. estamos solicitaDdo as informações. O objetivo não é o de criar picuinhas com o Presidente do Banco Central; continuamos considerando que as infOI'DlãÇões que nos
foram fornecidas até agora são insuficientes para chegarmos a uma
conclusão sobre o epis6dio; por isso. estamos encaminhando o requerimento ao Presidente do Banco Central via Mesa do Senado, e
estamos aguardando também que o Banco Central forneça ao Ministério Público da União as informações que lhe foram solicitadas
por intermédio da nossa representação.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocba)- Senador Eduar·
do Suplicy, lamento informar que, COiDo V. Ex• pediu a palavra
comq Líder, o seu tempo está esgotado. Peço a V. Ex• que conclua
seu pronunciamento.
O SR. GILBERTO MIRANDA -Sr. Presidente. a Lide·
rança do PMDB cede os seus vinte minutos para que PT possa falar mais sobre o assunto e assim possamos discuti-lo, pois entendo
que é uma matéria muito importante e p<Xierlamos esgotá-la. Isso
seria muito bom.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - oScnador Gil·
berto Miranda, a Assessoria da Mesa informa que isso não é possível, mas V. Ex• poderá pedir a palavra em seguida e retomar o assunto. se for o caso.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente. gostaria
de concluir, txatando de um assunto que considero igualmente import.ã.nte no dia de hoje e que já foi apresentado pelo Senador Roberto Requião. No dia 13 _de fevereiro do corrente ano. a Aliança
InternaCional de Propriedade Intelectual - UPA. entidade sediada
em Washington - DC, apresentou uma solicitação ao USTR Representação Comercial dos Estados Unidos - de classificação
_do Brasil na lista de Países de Observação Prioritária para os rms
de aplicação das sanções previstas na Consolidação das Leis de
Competitividade e Comércio de 1988, também conhecida como
"Super 301".
Esta legiSlação, como se sabe, prevê o estabelecimento de
barreiras e retaliações no fluxo de importações norte-americai:t.os
em relação a países que, consoante relação fOimulada pelo USTR,
"recusam adequada e efetiva proteção" à propriedade intelectual
norte-americana ou que recusam 'Justo e equânim~ acesso a mercados" a norte-americaõos que têm empreendimentos e atividades
alicerçados na propriedade intelectual legalmente protegida.
A classificação do Brasil como país da Lista de Observação
Prioritária significãrá a elevação do grau de obstáculos às exportações brasileiras para os Estados Unidos. No ano de 1994. fomos
elencados pelos norte-americanos apenas como Nação de Menção
Especial, pelo fato de haver o Governo brasileiro assinado o Memorando de Entendimento. através do qual comprometeu-se a adequar sua legislação de propriedade industrial, patenteamento e direitos autorais sobre softwares aos padrões do TRIPS, acordo específico da Rodada Uruguaia do GATI sobre esta matéria.
Eril seu reque.rimento, a Aliança Internacional de Propriedade Intelectual alega que o Brasil não obedeceu ao cronograma estipulado para adequação de legislação às diretrizes do TRIPS.
Já entidades específicas, representativas dos setores farmacêuticos. de marcas registradas e de direitos autorais, foram mais
ousadas. instando USTR a que considerasse o Brasil cotr.tl íncluso na classificação de Países Estrangeiros Prioritáríos, o que resUltaria gi"au máxi:n:io de retaliações comerciais. Argumentaram~ para
tanto, que não bá vontade política do Governo. nem do Congresso
Nacional, de aprovar uma nova legislação de patentes, de :man;as,
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e de direitos autorais consentânea com os i.nl:eresses dos empreenDas artes aos esportes. do atendimento a menores carentes à
dimentos norte-americanoS nestas áreas.
consultaria empresarial, a FUNREI desenvolve uma prática extenHá. portanto. uma forte pressio para que o Brasil adote uma sionista que poucas insúmições universitárias do seu porte conselegislação a respeito desta matma.. em prazo mais rápido possível guem praticar.
e absolutamente submissa &0$ ditames norte-americanos.
Na busca da excelénda, a Fundação da Universidade de
Deveremos hOnrar, sim. IlOSSOS compromissos internacio- São João Dei Rei mantém convênios de cooperação técnico-cientínais., mas jamais abdicar de nossa soberania. quer quanto à prerro- fica e pedag6gica com cinco universidades federais brasileiras e
gativa de dispor, com autonomia, sobro p:opriedade intelectual, quer com as Universidades de Cuba, Canadá e Alemanha.
quanto ao resguardo das legítimos inte=ses da Naçio brasileira.
De propósito, deíxei para. o (mal uma informação que sinteEra o que tinha a dizer.
·
tiza, com extrema cWeza. o perf"ll da FUNREI, distinguindb-a e
singularizando-a no conjunto das universidades públicas btasileiDumnu o discurso do Sr. Eduan:Jo Supücy, o Sr. ras: todos os seus cursos são norumos. Alguns deles também funAniÕnio Carlos Valadares, Sj.plenks de &crelário, dei- cionam com turnos no perfodo diurno. Os alunos dos cursos nob.lrxa a aulWa da presidâu:ia, que é Cl''upaiia pdo Sr. Se-- nos representam 87,6% do tOtal do corpo discente.
bastião Rocha.
·
Pode haver prova maior de compromisso com os enormes
contingentes de trabalhadores que, de outra fcxma.. não teriàõJ
A SRA. JÚNIA MARJSE- Sr. Presidente, peço a palavra acesso ao ensino superior, sem perda de qualidade?
Por essas razões, Sr. Presidente, é que me posiciono fume·
com.o"Lid.er. ·
- O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha)- Cona:do a pa- mente a favor dO Projeto de Lei o• 4.854194. Transformar a FUNlavra a Senadom Júnia Marise, Lider do PDT.
REI em Universidade Federal significa, ainda, oferecer. lhe autoA SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Como Líder. Sem nomia para continuar a crescer e cumprir; com cOmpetência, sua
revisão da oradora.) - Sr. Prcsidenle. saudando V. Ex • na.. Presi- função social.
dência dos trabalhos desta Casa. registro nosso apoio ao Projeto de ··
Com esta posição que defendemos, Sr. Presidente, sr-s Se-Lei n<;' 4.854/94, em tramitaçio na Cimara dos DeputadOS, ·que dis- nadoras e Srs. Senadores. fazemos um apelo ao Ministro da Edupõe sobre a transfOIDJaçio da Fundação de Ensino Superior de São cação, para que S. Ex• envide esforços junto às Bancadas, princi·
João Dei Rei em Universidade Federal.
palmente à do PSDB da Câmara dos Deputados, no sentido de ver
. Co.nh~do a realidade de meu Estado e tendo acompanha- aprovado este projeto de lei, para que posteriormente o Senado Fe·
do a vitoriosa trajetória' da Fundação de São João Dei_ReiJ! Qbser- dera! possa apreciá-lo.
vadom at.eJJta do sistema. oducaciODB.l brasileiro, desejo oferecer
.Desde dezembro do ano passado esse projeto tramita na Câmeu depoimento sobre o assunto ao Senado Federal.
mara dos Deputados. Hoove manifestações, inclu&ive, visando
Faço-o por amor à verdade e por um imperativo de justiça. obstruir à aprovação desse projeto por várias razões: consideram
Se aos mais desavisa.dos possa parecer paradoxal o apoio à talvez setores do Governo que não bá, neste momento. a·necessi·
criação de mais uma universidade pública,. em um contexto de se· dade de se transformarem as fundações de ensino superior em univeras criticas à instituição e de redobrado estímulo à educação bá- versidade federal. O que, na verdade, está claro é que não haverá
para o Governo Federal nenhum õo.us. porque não acarretará oesica, respocdemos com a singularidade do presente caso.
Em primeiro lugar, e atendo-me aos aspectos formais da nbuma despesa de ordem pessoal ou fmanceira para o Governo
questãO, lembro que a proposta obedece, em tudo e por tudo, aos Federal.
ditames da lei. Assim é que. observando o disposto no art. 61 da
Resta, portanto, com a mesma visão que teve o Ministro da
Constiwição, o Presidente da República assumiu a iniciativa, que Educação do Governo Itamar Franco. que possamos efetivameDle
lhe é privativa, de proJXIr a tran.sforma.ção da FUNREI em Univer· dar continuidade a este processo de se fazer justiça e reconheci• sidade Federal.
mento às nossas instituições de ensino superior do País, que eSlão
A FUNREI, que é a Universidade de São João Dei Rei, efetivamente ab.Jando de forma correta, séria na formãção e na
atende plenamente a todas essas coodiçôes. Além do reconheci- educação das nossas geràções.
mento dos que militam na Educação, é o próprio MiniStéTio da
Entendemos que esse é um fato de extrema importância.
Educação, a quem compete supervisionar as instili.i1Çôes: federais São João Dei Rei não é apenas um cenário de ensino superior e da
de ensino superior, o preenchimento desses requisitos por parte da edu.cação do nosso Estado, mas é também uma cidade histórica, o
FUNREL
berço daquele que foi o cOndutor da transição democrática do oosExatamente txJr atendê-los, a Fundação de Ensino Superior so País, a Cidade natal de Tancredo Neves. Certamente ele desejoo
de São João Dei Rei já.detém., desde sua criação, por ato do então ver a Fundação do Ensino S1,1perior de São José Dei Rei transforPresidente José Sarney. uma estrutura org.iniiãcional similar a de ma da em U Diversidade FederaL
'
uma universidade, quer no setores de administração e de pessoal,
Como disse em meu pronunciamento. o Presidente José
quer na área didático-científica. Assim, sua transformação em Samey atenôeu às solicitaçOOs daquela Fundação. concedendo
Universidade não acanetará aumento de despesas, pois que os re- condições efetivas, necessári"a,s e imprescindíveis para seu melhor
.
cursos orçamentários serão os já consignados., além de não h ·w~r desempenho.
alteração no "Quadro de funções de conf130ça".
Cabe, portanto, agora ao Presidente Fernando Henrique e a
Siruada numa cidade histórica.. vetdadeiro centro de irradia- este Governo completar essa obra, trn.nsformando a Fundação de
ção culOJral de Minas Gerais. a· FUNREI atende a quase três mil Ensino Superior em Universidade Federal, para que possamos ver
alunos, aos quais siO oferecidos nove cursos de graduação. Previs: realizado o sonho do grande estadista Tancredo Neves.
to para implantação. no próximo ano, ainda mais três cursos.
O Sr. Gilberto Miranda - V. Ex. • me permite um aparte?
Além de uma politica de qualificação de seu corpo docente,
A SRA. JÚNIA MARISE - Com todo prazer.
.
O Sr. Gilberto Miranda - Senadora Júnia Marise. tenho
a AJNREI tem-se caracterizado por uma profunda integração com
a educação básica, atualizando profes.s<ms ele primeiro e segundo certeza que de V. Ex • poderá contar com o aJXIiO do PMDB na Câmara dos Deputados. Tão logo receba urna cópia desse PL n°
gr.tus.
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4.954, procurarei noSso 'Líder na Câmara, Dep1tado Michel Te- devedor do patrão. Pior que ser explorado_ ne~a estnltllra de manmer, como também o Líder do Govemo, Deputado Luiz Carlos donismo, coorudo, é não ter trabalho nem lugar algum na sociedados Santos, meu amigo particular, para confii'IIlai' o apoio à referi- de. E foi exatamente isso o que aconteceu a milhares daqueles oorda matéria. Tenho certeza que a Bancada do PMDB no Senado destinos que haviam seguido para a Amazônia Ocidental quando
apoiará. E. tão logo chegue a esta Casa. na comissão presidida das campanhas oficiais por braços para a botracba. O êxodo ~e
pelo Senador Roberto Requião, a Comissão de Educaçio, teremos contingente populacional foi repercutir no agravamento da srtuao imenso prazer de aprovar esse projeto o mais rápido possível. ção no sertão nordestino, pelo retomo de muitos dos emigrados, e
Muito obrigado.
•
nas grandes cidades do Centro-Su_I, para onde outros tantos, tenni0 Sr. Pedro Piva- SenadomJúnia Marise, V. Ex• me per- naram por se dirigir.
mite um aparte?
O contrabando de sementes da Hevea brasillensis para as
A SRA. ,JÚNIA MARISE - Ouço-o com pmzer, Senador entào colônias britânicas na Indochina - onde a espécie passou a
Pedro Piva.
ser cultivada no rcginÍe intensi:vo de plaotation - consiste, com.o
O Sr. Pedro Piva- Senadora Júnia Marise. também falo 0 sabem os Senhores. no primeiro marco históriCo da decadência
comO ·único mem.btÕ do PSDB presente no _Senado. Quero. dizer a do chamado ''ciclo da borracha" na Ama.zôllia. Estava rompido o
V. Ex• que teDho certeza de que o PSDB, fiel-à sua vonlade, fiel quase mooopólio brasileiro sobre um produlO tomado indispensáaos seus princípios históricos,- apoiará inteiramente o seu pleito. vel naquela fase do capitalismo industrial monopolis:ta em que se
De minha parte, pessoalmente V. Ex' pode Contar com tDdo o meu expandia eoormemente o uso de máquinas e, em especia_I, de uma
esf<XÇo. Ealárei ·boje mesmo, ou amanhã, com o nosso Líder na nova e revolucionária invenção: o auwmóvel. Consegumdo uma
Câmara dos Deputados. Deputado José Aníbal, e com o nosso U- produção a ruslOs inferiores aos obtidos na floresta nabJral, a proder no Senado, Sérgio Machado. em apoiamenlO a essa sua idéia. dução do Sudeste Asiático rapidamente deslocaria a borracha braParaleliz.o com V. Ex• e tenho orgulho de apoiar esse seu pronun- sileira do mercado internacional.
ciamenlO.
'
Um pooco mais tarde, o pico de demanda resultante _çla oeA SRA. JÚNIA MARISE - Agradeço o apam do nobre cessidade de fabricação intensiva de aviões, de tanques, e de ooSenador Gilberto M.iranda e do Senador por São Paulo. Pedro tros veículos e armas durante a Segunda Guerra Mundial. em conPiva. São manifestações que os Anais desta Casa estão gravando junto com 0 corte de suprimento causado pelo domínio japonês socODIO sinais da sensibilidade e da importância do gesto de. solida- bre a Indochina, levou os países industrializados envolvidos oo
riedadc ã Fundação de Ensino Superior de São João Dei Reí e a conflito ao esforço tecnológico que levaria à qonQuista da bartodo um movimento etlucacional do nosso Estado em favor da racha sintética. lançando a pá-de.cal à economia laticífera amatransfonnação desta Fundação em universidade.
•.
zônicã..
Quando abordamos aqui esse sonho do Dr. Tancredo. é por·
Desses doiS golpes a cultura brasileira da bpnacba nunca
que ele sempre manifestou o seu desejo, sempre eSteve com os se recuperou. Prov-a disso é o fato de que o Brasil, que já foi moolhos voltados para essa Fundação de Ensino Superior que é uma oopolista mundial da borracha narural, passou vergonhosameD;le a
grande tradição do nosso Estado. Itamar F:ranco e o Ministro Hin- ser. desde 0 ano de 1951, um importador desse produto que, ao
gel também tiveram a mesma sensibilidade. Eles enviaram para o contrário do que muitoS possani penSar, ainda boje é um importanSenado. para a Câmara dos Deputados. pam o Congresso esse pro- te insumo industrial. Mais triste ainda é constatar-se que a produ·
jeto visando ã sua tmnsformação.
· ção total brasileira de 1993. de vinte e seis mil toneladas., foi "UlfePor isso tenho a certeza de que, com a manifestação dos Se- rior ãs trinta e uma mil toneladas somente das exportações de 1911
nadores Gilberto Miranda. Pedro Piva e certamente de tcx:los os _ 0 ponto mais alto do ciclo._SãQ Qitenta anos de d~~J?.cia·l~
nossos Depurados Federais, haveremos de ver aJrOVado na Câma~ 0 que contribuiu 0 pouco caso do_ Govemo Federal e a má gerencta
ra dos DeiXJtados esse projeto sem nenhuma obstrução, para que dos programas que ensaioo para a solução dos problemas da hefinalmente a Fundação de Ensino Superior de São Joãcr Dei Rei veicultura nacional.
possa realizar o seu sooho de se ver transformada em universidade
Assim foi sempre. desde que, em 1967, o Governo elaboroo
federal.
a Política Económica da Borracha. por meio da Lei de número 5.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
227. Tendo, entre seus objetiv~. ~de estimulare fornecer ampa0 SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha)- Concedo a pa- ro à heveicultura, de promover a remuneração adequada aos prolavra ao nobre SenadorF.rnandes Amorim.
dutores, de incentivar a indusirialização das borrachas vegetais nas
O SR. ERNA.NDES AMORIM (PDT-RO. Pronuncia o se~ próprias regiões produtoras e o de organizar o mercado nacional. o
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - ~r. Presidente, Sn e _ programa da PEB seguia as diretrizes deflnidas naqu_ela lei, que inSrs. Senadores, cem anos atrás. no auge do periodo de afluência e cluíam a garantia de preços e de compra. a formaçao de estoques
poder dos exportadores de borracha da A~ somente a um reguladores, os estímulos à produtividade dos seringais extrnti.vos
louco ocorreria a idéia de que, decorrido um século, o estado de e dos plantados bem como da indústria, e a promoção da padronimiséria estaria generalizado na região. Infelizmente, nobres Pares, zação do produto. A Lei criou ainda a Superintendência de Desenessa é a verdade. Não somente desapareceu o fausto daquela elite volvimento da Borracha- SUDHEVEA, como 6rgão executor da
que - para citar Um exemplo- construiu o Teatro A~as de política para 0 setor e 0 Conselho Nacional da Borracha - CNB,
Manaus e, deslumbrada com a força de sua riqueza, atraiu da Eu- como 6rgão normatizador. _
Os principais inStrutneiitos empregados pelo Governo doropa para aquela casa de espetáculos no coração da Hiléia ã.s rilais
prestigiosas orque~ e as mais renomadas troupes -~ ~pera da rante a vigência da PEB foram: o conúngenciamento das im~
époc~ no outro extremo da pirâmide social, o fundo afluxo de ri- ções. pelo qual se garantia a escoame~o de toda a ~odu~ nacioqueza fez agudizarem.se as dificuldades vividas pelos trabalhado- nal. ainda que os preços intemacioD81S fossem mUito mats atrae~
res dç)s seringais.
tes; 0 tabelamento de preços de referência, de acordo com a qualiÉ verdade que o trabalho nos seringais, naquele tempo. se dade do produto, pelo qual se buscava ~~ntivar ~ produtores ,a
caracterizava pelo servilismo '1egitimado" por meio dos famigera- assimilarem novas técnicas que lhes penmussem mator ganho umdos conlr.ltos de barracão, pelos quais o trabalhador fica sempre tário; fínalmente, a imPlantação da Taxa de Organização e Regula-
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mentação da Borracha- TORMBoconrribuição de carái.er parafts- 1972 e 1985, é verdade; é também verdade, porém. que devemos
cal que incidia sobre toda bonacb.a coosum.ida no País, onerando saber apreciar bem o relativo sucesso da PEB entre 1967 e 1972.
mais pesadamente a matéria-prima nannal importada.
No médio prazo, a produção de borracha a partir de seringais planA partir de 1972, estendendo-se até 1985, o Governo in.sti- tados veio a tomar razoavelmente os custos médios da produção
tuiria tr& sucessivos Programas de Incentivo à Produçio de Bor- nacional. O retomo de algumas propostas daquela época mereceracha Vegetal - os chamados PROBOR de I a m -, cuja meta ria. pelo menos, ser estudado com o devido cuidado.
prinCipal era a ampliação e modernização dos seringais de cultivo.
Não advogamos a intromissão do Governo em negócios
Visava-se à progressiva migração da base J:'"OduliVa nacional dos produtivos. Não é esse o espírito deste pronunciamento. Ji eslaseringais nativos para as áreas de plantio intensivo. A melhoria das mos fartos desse tipo de ingerência e para o Estado brasileiro dese-técnicas de extração, pi"Oduçã.o e beneficiamento da bormcba e a jamos, mais que tudo, modernidade e agilidade. Devemos recoinstalaç.io de usinas nos locais de produção tam.~m eram objeti- nhecer, (X)Tém. que há. em clivemos setores produtivos, insuficiênvos desses programas. Bem mais ambicioso. o PROBOR lll in- cias estruturais que impedem a livre iniciativa de se implantar e
cluia ãfuda, entre seus objetivos. a ampliação dos programas de desenvolver sem uma atitude positiva do Estado. O Governo prepesqtrisa da hévea, a recuperação de seringais nativos e o fmancia- cisa exercer 0 papel que lhe cabe. o de regulador e de estimulador
ment.o à instalação de quinhentas miniusinas de beneficia-mento e da atividade econômica. sem o que nenhuma economia sai do atr.a.annazéns nas án:as de produção.
so para uma dinâmica capitalista auto-sustentada.
·Forçoso é reconhecer que os resultados.·Srs. Senadores. foMuito obrigado, Sr. Presidente.
ram pífios. Dos trinta mil e seiscentos hectares de plantio financiaO SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha)- Concedo a pados JSelo PROBOR I. apenas vinte mil foram plantados; dos cento lavra ao nobre Senador RomeroJucá.
e trinta e cinco mil hectares que receberam financiamento pelo
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Pronuncia o seguinte
PROBOR U oitenta e quatro mil se efetivaram; fmalmente, da discurso.) - Sr. Presidente. sr-s e Srs. Senadores, a preocupação
meta de se plantarem duzemos e ciDqüenta mil hectares dq PRO- com o aproveitamento e a exploração racional de recursos mineBOR III. foram coDlralados fmanciamentos pua não mais de qua- rais em terras il:idígenas, tem sido uma constante de vários segrenta e dois mil hectares.. dos quais somente vinte e nove mil eh e- mentos da sociedade, nos últimos anos.
garam a ser plantados. Segundo o IBA~. por-ém. em decorrência
Assim, 0 Constituinte de 1988 fez a inserção na Carta de
de eir9S de estimativa quanto à compatibilidade do vegetal com dispositivos genéricOs que frxaram os parâmetros que devem ser
certos solos e climas. desses cento e trinra e mil becta.Ies de serin- observados naquela exploração, condicionando-a aos ditames de
gueiras plantadas com fmanciamento pelos"diversos PROBOR, no lei ordinária disciplinadora da matéria.
máximo uns cem mil sedo produtivos.
..._
-Como venho acompanhando, atentamente. os desdobramenDuzentos e sete mil hectares fmanciados para cento e trinta tos que ~nvolvem o assunto, desde que exerci a ~sidência da
e três mil plantados! Trata-se, Senhor Presidente, de uma continha F1JNAI. e como, até boje, a discussão não evoluiu para a verdadeifácil de se fazer: cerca de trinta e cinco por cento dos recursos saí- ra solução do problema, que é a elaboração, pelo Congresso Nacional,
ram dos cofms públicos mas não chegaram à. tena - pelo menos de let específica que regulamente aquela atividade, resolvi apresentar
não na forma de seringueiras. Não haveria. outro destino para_ es~s proposição que. fruto de amplo debate e entendimento de todos os 6rprogramas, nem para a pnSpria SUDHEVEA, senã? o da extin~. gãos e entidades, públicas e privadas, interessadas. institucionalmente
No inicio de 1989, a Superintendênc~ estava extmta e ~~ atrt.- ou não, pron1ra solucionar, de maneira global e sistêmica. o problema
buições distribuídas por várias d~ do IB.A:MA· Ah, mcrus- da exploração dos recursos minerais em terras indígenas.
.
_
tadas num órgão que tem fms bem diferentes, e diluídas em pontos
Inicialmente, este projeto de regulamentação de mmeraç_ao
dispersos de um organogmma estranho à. atividade, as diversas em área indígena tem tramitado no bojo do novo Estatl.Jto do lnfunções- da antiga SUDHEVEA passaram a se ver completamente dio, que teve como relatara na Câmara dos Deputados a Deputada
desarticuladas.
Teresa Jucá. No entanto, por sua complexidade, e por abordar
É como se o Govemo boovesse tomado. desde então, a di- questões as mais clivers~. que interagem com as comunidades inretriz de não mais inteivir nos negócios do ramo da borracha nabl- dígenas. o referido Establto não tem tido uma tramitação célere.
ra1. Cabe aqui. Senhor Presidente, fazermos uma referência blblica Daí, 0 encaminhamento de uma proposta que, podendo tramitar
bem adequada a este tempo de Páscoa: e~ atitude parece-nos as- rapidamente. facilite a regulamentação dessa mineração que se
sim como se o Governo estivesse,ll imagem de Pilatos, lavando as transformará num indutor do processo de desenvolvimento das comãos de suas ~.::spons:~.bHidades,para ~um ~tor de tamanha im- munidades indígenas no nosso País.
portâ.ncia econômica e social E sufic1ente ver-se que, enqu~o o
be acordo com o projeto. a garimpagem em terras da União
consumo nacional de borracha nablml vem crescendo coo.timla- ocupadas pelos índios é privativa destes, ficando garantida a essas
mente no Pais, a produção encontra-se estagnada desde 1985. ha- comunidades auferir renda pela ocupação do solo e pelos resultavendo até mesmo passado por uma acentuada depressão entre dos da lavra. Este, Sr. Presidente, é, sem dúvida. um grande avan1986 e 1992.
__ __
. _ço. uma vez que os indios nunca se beneficiaram, até boje, pela
Entrel.aDlo, a im:sistível tendencia ao crescimento econômi- exploração desordenada e p~.::dat6ria de suas riquezas naturais.
co do Pais, mais acenblada agora que temos uma moeda estável,
A proposição ftxa. também. com detalhes, as obrigações e
não nos pem:úte engano: a demanda pelo produto vai subir! dei- requisitos técnicos das empresas que ~ habilitarem à exploração
xando o Brasil, pátria da serin_gueira, nas mãos do mercado inter- minerária, cujo processo administrativo será fiscalizado, em todas
nacíonal de bonacba natural. E uma contradiçã? insuportável~ as suas etapas, pelos órgãos federaís gestOres dos recursos minequem. a um tempo, Coobece o JX)tencial produllv_o da Amazô~ e rais, e de proteção aos índios e ao meio ambienle, e pelo Ministéd.eseja um equili1:rio maior no grau de desenvolvunento das diver- rio Público. na qualidade de fiscal da lei e interveniente em todos
sas regiões brnsileiras.
os assuntos de interesse das coiDllD.idades indígenas.
Muito pior que se ter uma política ruim ~ o seta: s~Os procedimentos previstos na furura lei cUlminam com a
galista é não se ter politica alguiJlll.. Precisamos liras ãs devtdas li- autorização, ou não. pelo Congresso Nacional, da pesquisa ou da
ções do fracasso das políticas governamentais do periodo entre lavra pretendida, nos termos da Constituição Federal.
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Em linhas gerais, estes são os aspectos relevantes engloba- que mata. A taxa de câmbio influencia de forma direta o rosto de
dos pelo projeto de lei que tenho a boma de submeter a esta Casa, vida em escala nacional. Enquanto o câmbio não se altera. o Misob o D0 121/95,1ido na sessão do dia 17 próximo passado, como nistério da Fazenda pode atribJir a uma decisão -politiCa -de sua
inblito de resolver tão grave questão de iDteresse nacional e, por área a conservação dos preços internos estáveis.
conseqüência. levando também um novo tempo para o nosso EstaAs donas de _casa e chefes de família representam uma pardo de Rorallna, que anseia por coodições de tomar-se uma terra de cela substancial da população brasileira. Se levam para o superprogresso e paz.
mett:ado a mesma quantia e de lá voltam com a meSIDJl quantidade
Era o que tinha a dizer.
de produtos, é certo que não terão motivo para propalar descrença
O SR. PRESIDENTE (Sebastillo Rocha) - Concedo a pa- na capacidade administrativa do Governo.
lavra ao nobre Senador Gilberto Miranda.
Diante, tx>is, dessa expectativa de muitos rililhões de coosu0 SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pronuncia o midores. ninguém dnvida de que o poder polblico fari. o imp<losível
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, a. :recen- para evitar essa descrença. Que esforço pode ser comparado ao
· te batalha cambial travada pelo Gov~o_foi tio cheia de lances impossível? Nada mais nada menos do que a taxa de câmbio esladramlticos. que cettameDle orupará lugar próprio na história 00 belecida de forma rigida. Se se eR.abelecesse de imediato a paridacomércio exterior brasileiro. No perlodo de 6 a 10 deste-mês de de entre q Real e o Dólar, mediante um ajlste da ordem de dezes.março_. as sucessivas respostas do Banco Central a difeteDteS for- seis por cento, o efeito sObre o custo de vida seria imediato, dada a
mas de pressão, exercidas pelos que desejavaín ·a.eumular moeda influência dos cinqUenta bilhões de dólares de impor1ações sobre o
estrmgeira, foram portadotas de mensagem ao mercado sobre a li- custo de vida dos moradores da -zona urbana..
nha Política que as autoridades monetárias decidiram ~ a
Dai a relutância, a prudência e a segurança com que têm
todo custo.
agido o Banco Central no tç>cari.te à taxa cj1e câmbio. embora a rigiA questão tem dois aspectos principais. O priiiteiro ressalta, dez cambial restringe as exportações e amplie aquela diferença encomo prioridade básica. a bem-sucedida superação, no campo ex- tre receita e despesa na balança comercial.
temo, de diftculdades que afeta.m o rusto de vida, em conseqüênEm defesa, portanto, da estabilidade dos preços internos. as
cia de elevação brusca dos preços extemos. O segundo liga-se a aut.ol:idades monetárias sentem-se ~lidas a prevenir o encaiepreocupação tio Governo com a persistência e crescimento do de- cimento do custo de vida, não obstante o risco implícito de uma
fidi-da balança comercial.
•.
reedição brasileira dos dramas do México e da Algentina. Quando
Esse deficit, Sr. Presidente, Srs. Senadores, faz lembrar uma Simonsen declara que o mercado externo ma~ ele tem em vista
observação do Professa Mário Henrique Simonsen. ex-Miâístro uma taxa de câmbio engessada. que não se altera nem mesmo
da Fazenda e do Planejamento, ao analisar os dilemas que erivol· diante· da ameaça de um desastre semelhante ao esgctamento da
vem os executotes da política monetária e da política cambial reserva cambial.
Numa frase bem expressiva. disse ele que "a inflação esfola, mas o
o· Governo acaba de sair vitorioso de uma bàtalha que foi
mercado ex temo mata".
ganha em parte pela decisão de flexibilimr a taxa cambial; .entre
Na área econômica,. uma parte da equipe exerce vigilância outras medidas que deixaram o Banco Cen1ml fmalmente a cavaconstante, movida pela intenção de evitar que se generalizem in- leiro da siruação.
·
Srs. Senadores. o período de 6 a 10 de ljlJli"ÇO de 1995 tem
crementDs de preços de caráter especulativo. A estabilidade monetáriaêassimdefmidacomoobjetivoprimaciaLdessemxlo,aJIIf::le: importância singular. Junto a minha voz a outros de meus pares
da estável é, pam o Governo. o índice principal de satisfaçio oo dos- que trataram de diferentes lances da botalba cambial desses dias.
contentamento popular. E não se pOOe negar a contrib.rição dos :pre- Folg() em registrar que os Anais da Câmara Alta teaham oferecido
ços estáveis pa.ta o aumento cresc:enle do consumo de bens duráveis, abrigo a col:nentários ilustrados sobre esse momento de nossa vida
dando um tom fesUvo à vida urbana. desde o lançameoro do Real
econômica.
Economistas alemães descrevem a alegria que o .consumo
A documentação que o Congresso Nacioo.al acumula cootiproduz nos seres humanos, como expressão da liberdade de :teali- nua a ser fonte de infounação para ·pesquisadores e analistas de
zar sonhos acalentados por amplas camadas popllares. Na verda- nossa evolução histórica. Essa é uma das razões que me levam a
de, a criação do acervo doméstico domina o pensamento das fami- uma compilação dos acontecimentos reCente~. ~t:mrian~ _a id6ia
lias. A indústria modema- oferece uma tal variedade de bens durá- de. que somos um povo de memória cinta. Na verdade, quem pro-veis, que não pode deixar de exercer fascínio sobre os seUS com- curar nas fontes certas, há de encontrar a desa.i.ção completa oo os
pradores em potencial. Nos países de moeda inflacionária, a aqui- · traços principaiS dos grandes acontecimentos que marcam a vida
sição desses bens só pode ser tealizada por pequena parcela da po- brasileira. Espero estar contribuindo para que os pesquisadores e
ptllação consumidora. Tal significa que a inf1açio oprime- as gran- analistas encontrem nas minhas palavms indicios de como se esdes massas populares. limita de forma implacável as aspirações c~eve a história contemporânea do nosso grande Pais.
dos consumidores e não por acaso oferece campo livre aos que faVejamos como começa e se desenvolve a batalha cambial
zem uso da demagogia para ganhar prestigio distribuindo ilusões.
que é o objeto principol de meu discurso:
É, portanto, de todo compreensível, Sr. Presidente, Sr.;. Se·
Na quinta-feira, dia 2 deste mês, durante.sua visit.a ao Oaile,
nadares. o esfotÇO que tem feito o Presidenle Fernando Hemique o Presidente Fernando Henrique Cardoso declarou em Santiago
Cardoso para corresponder à expectativa de seus trinta e cinco mi- que era intenção de -seu Governo fazer uso mais efetivo do sistema
lhões de eleitores. no que tange ao custo de vida. A compm de de bandas no mercado de câmbio. Essa declaração teve forte resigual quantidade de bens com a mesma quantia em dinheiro. em sonância no mercado brasileiro. No dia seguinte. quando os jomadias sucessivos, garaD.te às famílias a execução em segurança do listas, ouvindo o Presidente em enlrevista coletiva. tentaram exorçamento doméstico no curso do mês. O estado de espírito que trair dele maiores informações sobte a CSCI!la das variações camdaí resulta acaba se transformando em fator de importância políti- biais de que antes falara. o chefe do Governo procurou suavizar a
capara o Govemo.
_
--declãração anterior. Deu a entender que era intenção oficial a ser
Volto, Sr. Presidente. Srs. Senadores, à frase de Mário Hen- cumprida no fururo. No entanto, os operadores realizarem comptas
rique Simonsen sobre a inflação que esfola e o mercado extemo que chegaram ao limite máximo de R$ 0.86 por dólar, provocan-
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fez uso de suas reservas no tota.l de US$ 1.8 bilhão. Realizoo dois
leilões no câmbio cometeia1 futuro. que abSOlVeu US$ 1.5 bilhão,
à taxa de R$ 0,93, para entrega em 2 de maio, enquanto o terceiro
leilão, no valor de'US$ 300 milhões, a R$ 0,90, se destinou ao
mereado flutuante.
ano, até o dia 2 de março. conforme dados do Banco Central.
Na quarta-feira, dia 8, o BC reaUzoo três operações no câmA pressão dos exportadores brasileiros, em favor de uma re- bio fluruante: uma a R$ 0,90 e duas a R$ 0,895, no valor total de
laçio mais favorável entre o real e o d6lar, acompanhou o clima US$ 350 milbCies. Para liquidação a 5 de maio, foi leiloado um biintemaciooal de extrema agitação, que se seguiu quebra do Banco Ibão de dólares no câmbio comercial, ~. t.:t1(2 de RS 0,888. EnquanBarings, instituição inglesa de looga tradição, baixa do dólar nos mer- to isso, as Bolsas de ValOI"CS brasileiras sofriam fortes baixas, aucados intemaciooais e as crises gêmeas do México e da Argentina
mentando o clima de nervosismo, já afetado pelas noticias de que
Srs. Senadores, não se diga que a laXa de câmbio frxada o dólar sofrera nova baixa DO mercado internacional. caindo para
· pelo BaDCO Cenfral só trouxe descontentamento. Muitos dos ex· 89,05 ienes e para 1,36 marco alemão. Os papéis da dívida latino·
potUdon:s aproveitaram ·o auge do consumo no mercado interno americana também despencavam no mercado de Nova Iorque.
para vender, aqui, seus produtos em melhores condições· do que
Na ,quinta·feira. dia 9, o mercado entrou em transe, forçan.
obteriam se os colocassem no mercado externo. Por sua vez, em do o BC a realizar trinta- e dois leiiOOs, sendo 16 DO comercial e 16
todo esse período, empresas bmsileiras, com dívidas no exterior. no fluruante, às taxas. respectivamente; de R$ 0,888 e de R$
bene6ciam.m-se. da taxa cambial sobrevalorizada, ao liquidarem 0,895. O último leilão foi realizado às 18h30, quando normalm.en·
comproniissos em moeda estrangeirn.. ~~ ~~- -~-~tagens ine- te o mercado encerra suas atividades às 17 horas. O nervosismo,
do, na sexta-feira, dia 3 de março, uma desvalorização do real estimacia em 0,7%.
O clima não era com efeito favorável mai:l.ulenção da taxa
rígida. Estavam ganhando ímpeto as saídas de capitais, tolalizando
o líquido de 3 bilhões e 400 milhões de c:!_ól_~· no acumulado do

gáveis.
--- verificado durante todo o dia, favoreceu negociações no mercado
Lidamos, portanto, com situações específicas. Deixar de ex· futuro em diferentes patamares: parn. maio, o dólar foi negocíãdci a
portar por influência de uma taxa de câmbio, que não c~bre os R$ 0,95, enquanto a taxa para plbo chegou a R$ 1,021. As vendas
custos de produção, causa impacto negativo na balança comercial, totais do dia pelo BC variaram entre 3,2 bilhões e 3,9 bilhões. de
ampliando o def'adt. Por sua vez, o deficit em conta corrente laEJ- dólares, conforme diferentes estimativas.
bém aumenta quando os compradores de moeda estrangeira
Na madrugada de quinta para sexta·feim, dia 10/3, o Goveracham, que o dólar eslá barato e aproveitam a circunstância para no atuou com fmneza, e seu esforço para vencer a crise está. excolocar recursos no exterior..
.
presso numa série de resoluções do Banco Central, abaixo resumidas:
Voltando 4 ordenação cronol6gica dos fatos, ressalto a
1. O Comunicado n° 4A92 estabelece o limite inferior da
brusca mudança verificada no mercado, entre a sexta.feira, dia 3, e taxa de flutuação em R$ 0,88 e o limite superior em RS 0,93 por
a segunda-feira, dia 6 âe março, dia em que o GovCmo oficiaüzou d6lar. As cotações s6 poderão flutuar dentro desses limites.
a utilização do sistema de bandas na política cambial. A cotação .
·z.·A Resolução N"-2.147, -do BC, revoga a permissão para
da moeda americana poderia variar, daí em diante, de RS 0,86 a pagamento antecipado de empréstimo em moeda estrangeira e de
RS 0,90, esclarecendo o Banco Central que em maio o d6lar seria fmanciamentos concedidos a importadores.
cotado a R$0,98.
3. A Circular n°2.54S fiXa em noventa dias o prazo mínimo
A intenção do Governo era demonstrar a flexibilidade da de 'cada repasse no mercado fmanceiro.
taxa cambial, mediante sucessivas alterações nessa taxa, o que dis.4. A Circular n° 2546 reza que será de, no mínimo, 24 me-tin.guia a situação brasileiia daquela que havia aiTaStado o México ses o prazo médio de amortização para a contmtação de operações
de empréstimos externos. A mesma CireuJar determina que é de,
e a AJEentina a crises desesperadoras, mercê de taxas rigidas.
Naquela segunda-feira, dia 6, a posição defu:iítiva do Banco no tnínimo, noventa e seis meses o prazo médio de amortização
Centml não ficoo bem entendida, dando origem a perplexidade ~ operações de empréstimos externos, mediante o lançamenlo de
dos operadores, acompanhadas de afliiil.tções de agentes do mer· tíbllos no exterior, com.o beneficio de redução do imposto de ren·
cado de que o Bacen cometera erros de comunicação e erros d~ da incidente sobre as remessas de juros, comissões e despesas.
5. A Circular n° 2547 ftXa em 180 diás, a contar do vencicompatibiJ.iução da pOlítica cambial com a política monetária. E
que, no mesmo dia, a FIPE, Fundação lnstib.lto de Pesquisa Eco- mento original, o prazo médio mínimo de amortização para as renômica, 6rgio de reconhecido prestígio técnico no mundo dos ne- novações ou prorrogações de operações de créditos externos.
6. A Circular n° 2548 estabelece povos limites para as posi' gócios, anunciou que a iirllação de- deZembro: que fora de_um por
cento, estava com prenúncios de elevação. para dois por cento em ções de câmbio comprada e Vendida dos bancos e operaclores cremarço. Explicava que, enquanto a demanda continuava ~m _a~!&_. os dencj<J.dos a operar no mercado de câmbio de taxas flublantes. Para
reajlstes salariais, atrelados ao IPC.R. acumulando 24%, de julho os bancos credenciados, a ordem é a seguinte: quando a posiçio de
a fevereiro, iriam ter iliipacto sobre o custo de vida._9_a1fiDento do câmbio comprada for superior a US$ 1 milhão, o excedente será
salário mínimo, previsto para maio, e os dissidios coletivos de me.- depositado em moeda estrangeiia no Banco Central. Para os ope·
tahir&icos e operários da construção civil, no segundo trimestre do radores credenciados (sociedades corretoras, distrib.lidoras de lituano, adensavam as nuvens no horizonte.
los e valores e companhias financeiras) o limite máximo de posiParece ter ficado claro que o Banco Central desejava que o ção comprada é de U$S 500 mil.
mercado caminhasse para o limite de R$ 0,93. Faltou um esclare7. A Circular N° 2.549 determina que os bancos autorizados
cimento precisO e oportuno no sentido de que a expectativa oficial a operar no mercado de câmbio comercial depositariio no Banco
era a de que esse patamar só seria válido a partir de maio. Estava Central o que exceder deUS$ 5 m.i.Jhões em sua posição comprada.
subentendido, ao vct das autoridades, que continuavam em vigor
Seguiu-se a essas medidas um clima de alívio. Na sexta-feias bandas de RS 0,86e RS 0;90. Mas os bancos autori:lll.dos a ope· ra.. dia 10, os mercados de câmbio operaram com uma tranqililidarar em câmbio começaram na manhã do dia 7, terça-feira, a a~quí- de que fazia: agUdo cOntraste com o nervosismo do dia antericr. A
rir a moeda americana a R$ 0,901, saltando o limite.m~imo esta· variação, que era de R$_ 0,86 a RS 0,9Q, passou para RS 0,88 e RS
belecido. No fechamento, a RS 0,90, a alteração equ1valza a 2,97% 0,93, af'umando o economista Persio Arida, presidente do Banco
em relação à abertura, que foxa de R$ v,875. Durante o dia, o BC Centxal. que essas bandas vão perdurar por muito tempo. Significa
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que as flubJações encontram camPo mais livre e os exportadores

melhqrm:p. sua posição no mercado externo.
O BC realizou sete leilões, "" sexta-feira, dia 10. com um
sinal contrário ao dos leilões anteriores. Desta vez fÕi. para comprar dólares, a fim de evitar que baixasse a menos do limite da
banda inferior. Enquanto as ve,udas do dia anterior foram realizadas a RS 0,888, as compras feitas foram feitas a RS 0,88, sofrendo
pxejlízos os que acumularam moeda est:nmgeira. no curso da semana. Segundo alguus opel'>.<kns, essas compras chegaram a USS
1.5 bilhão, propiciando ao BC a recuperação de parte dos valores
vendidos. anterion:nente.
Ao mesmo tempo. com a extensa Circular N" 2.SSO, o Ban-
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O SR- PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Na presente
sessão, terminou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto

de Resolução·no 45, de 1995, de iniciativa-da Comissão de Assuntos Econ8micos, que retifica o conteúdo da alínea "g" do art. ~ da
Resolução no:> 2, de 5 de janeiro de 1995, do S~do Federal, que
"autoriza a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro a emitir Letm Fmanceiras do Tesouro do Município '-' lFI'M- Rio, destinadas
ao giro de sua dívida mobiliária vencível no l 0 semestrede 1995".
O projeto nio recebeu emendas.
A matéria será induida em Ordem do Dia oportunaméme.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Na preseme
sessão, terminou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto
co O:ntral altera o regu~mento do contrato de câmbio para expor- de Resolução n• 46, de 1995, de autoria do Senado< Beni Veras,
tação e redu :i allquotas do imposto de exportação sobre vários pro- que altera disposições do Regiriiento Interno do SCIJ4do Federal.
dutos. Os exportado= de ampla gama de produtos podem fechar
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
o contrato de câmbio até 180 dias antes dq embarque das merca· A matéria será despachada à Ccmissão Temporária criada
doria~ Em menor número de cã.sos, o câmbio só poderá ser fecha- atrnvés do Requerimento no:> 201, de 1995, destinada a elaborar e
do no prazo ·máximo de sessenta dias antes do embarque efetivo.
apresentar projeto de resolução reformando o Regimento Interno.
A Circular mencionada com:sponde ao esforço ettt que ora
O SR- PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Na preseme
se empenha o Governo para iDcentivar as- expOrtações e por essa sessão terminou o praro para apresentaçio de emendas ao Projeto
via alcançar saldo apreciável na balança comerc:íal.
de Lei da Câmara n°23, de 1993 (n°2.706/89, na Casa de origem),
Em gnmde coro, economistas de várias partes do Pais apro- que dispõe sobre a remessa pat:a o exterior dos rendimentos do travaram as medidas adctadas pelo Governo po.ra vencer as resistên- balho assalariado e dos valores recebidos como bolsas de estudo e
cias contra o Real. Com a elevação dos juros básicos de 3.22% auxílio. aos beneficiários de bolsas de eshldo ou auxílio no extepara 4,25% foram oferecidos novos iilcentivos para a permanência rior concedidOs por agências governamentais.
do Capital no mercado fmanceiro. Desse modo, é melhor dispor de
O Projeto recebeu uma emenda.
moeda nacional do que troCá-la neste momento por dólares. O éliA matéria será despachada à Ccmissão de Assuntos Econôma de pessimismo e dê previsão de desastre foi assim Subs~Uído mico~, para ixame da emenda..
por um otimismo moderadoy porém suficiente para acalmar Qi. âni.
É a seguinte a Emenda recebida:
mos durante algum tempo.
O depoimento do Presidente do Banco Central. Prof. Pérsio
Atida. à Comissão de Assuntos Econômicos do Se~o Federal ,
no dia de ontem. conttibuiu para reforçar essa percepção.-Com seu
conhecido preparo técnico e tranqülidade professoraL Arida desfez
todas as suspeitas, por venblra subsistentes, de vazamento de in~
formações às vésperas das mudanças cambiãis introdUzidas no út~
timo dia 6. Mais importante, Sr. Presidente, Sts. Senad~. o presidente do Bacen roc:cmheceu os exagerados pataman:s em que se
acham as taxas de juros e prometeu empen: o para reduzi-las, com
o objetivo de prevenir novos su.rta; especulativos., desestimular o '\::a.
pita! volálil" e incentivar aplicações de loogo prazç na área produtiva_
Efeito instailfâne6 dessas declarações. o lndice Bovespo. subiu 4,74%, a febte do câmbio baixoo e os juros também caíram..
Era a sinalização de que o mercado, bá tempos. vinha carecendo
para certificar-se da ítrmeza de propósito do governo oa condução
dos ajustes necessários ao aperfeiço3Inento do programa de estabi~

lização em curso.

-

_

__

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado!
O SR- PRESIDENTE (Sebastião Rocha) -Não há mais
oradores inscritos.
Na presente sessão terminou o prazo para apresentação de
emendas às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n• 103, de 1993 (n• 553/91, na
Casa de origem), que isenta do pagamento anual da taxa de inseri~
ção ptevista no Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 1967, as
embarcações de pesca de até dez metros de comprimento; e
-Projeto de Lei da Cámara n• 201, de 1993 (n° 440191. na
Casa de origem), que toma obrigat6ria a existéncia de instrumentos de medição de peso nos postos de revenda de gás liquefeito de
petróleo para uso doméstico.
Os Projetas não receberam emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia oportunamente.

EMENDAN" I
Acrescente-se ao art. 1°, do Projeto de Lei da Câmara n° 23,
de 1993, o seguinle parãgnfo:
''Art. 1° •······-··---··--··--·--·-··-···• ..•·-··--

§ 3° A instituição baucária exigirá, do depositante, o comprovante do rendimento correspondente ao valor a ser remetido ao exterior, encaminhando-o à Receita
Federa148 horas aps c. fechamento da operação.

Justificação
São muitos os que aproveitam as brechas de nossa legislação para aument.u' a fuga de nosso di.Dheiro para o exterior. Se não
houver uma vigilância na remessa de recursos fmancefros para outros países. como forma de pagamento de certas despesas, como as
escolares, que é o assunto em questão. poderemos deparar com
essa possibilidade. Dai, minha ·sugestão de que se comprove a origem do dinhelro remetido ao exterior.
Sala das Sessões, 18 de abril de 1995.- Senador Gerson

Camata.
(À Comissão de Assuntos Económicos.)

•

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocb•) - Na presente
sessão, terminou o praZo para apresentação de emendas ao Projeto
de Decreto Legislat:ívo D0 29. de 1995, de iniciativa da Comissão
de Assuntos Econôm.icos, que autoriza o Estado da Sabia a alienar
terras de propriedade desse Estado, até o limite de 8.735 (oito mil,
sele<:enlos e trinta e cinco) hectares. à Companhia de Seguros Aliança
da Bahia. de acordo com o processo administrativo forma..li.udo.
O projeto recebeu uma emenda.
A matéria serádespachada à Comissão de Assuntos Econômicos, pam. exame da emenda.
É a seguinte Emeoda recebida:
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EMENDA N<' 1'(substitutivo)

tando, nos termos regimentais, a criação de uma Comissão Tem~
Substitua-se o Projêto de Decreto Legislativo n° 29, de potária, comp:>sta de sete titulares e sete suplentes, para .no prazo
de quatro meses, promover ampla discussão acerca de políticas,
1995, pelo seguinte:
~
~O
"Nega autorização ao governo do Estado da Sabia para alie- programas, estratégias e prioridades -Vi:SandO o desenvolvimento
··
nar terras de propriedade desse Estado, até o limire de 8.735 (oito do V ale do São Francisco.
mil, setecentos e trinta e cinco) hectares."
-2O Congresso Nacional decreta:
REQUERIMENTO N" 518, DE 1995
. . . Art. 1o O Con~so Nacional, à vista do pedido que lhe foi
Votação, em turno único, do Requerimenton° 518, de 1995,
dmgido, nega autonzação ao gevemo do Estado da Bahia para
alienar lcmls de propriedade desse Estado, até o limite de 8. 735 do Senador Sérgio Machado e outros Senhores Senadores, solici(oito nill setecentos e trinta e cinco) hectares, à Companhia de Se- tando, nos termos do art. 7 4. a, do Regimento Interno, a criaÇão de
uma Comissão Temporária, composta de 11 membros para. no
guros Aliança da Bahia.
. Art. ~o Este.. decreto legislativo entra em vigor na data de prazo de 120 dias, estudar a rcf~a político--partidária.
sua publicação.
.
---~-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 24. DE 1993
.
Justillcação
· Disrussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati~
Houve por bem o ConstitUinte de 1988 sujeitar à aprovação
vo n° 24, de 1993 úi0 230/92, na Câmara dos Deputados), que
prévia~ Con~sso Nacional, nos termos dos artigos 49, inciso
XVU. e ISS. § l 0 ,doTexto ConstitUcional ' 1a alienação ou cooces- aprova o texto da Convenção lnteramericana sobre Conflitos de
são de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos Leis em Matéria de Sociedades Mercantis. coocluída em Montevi~
hectares". Cumpre ressaltar que o mandamento constitucional não déu. em 8 de maio de 1979, tendo
Parecer favorável, sob n° 172, de 1995, da Com.issão
restringiu tal couQ"'le antecedeDle da alienação ou concessão aos
- de Relações Exteriores e De(esa NacionaL
~do domínio da União. Dilatou a competência do congresso

Nactonal, de forma a que imóveis do domínio de outras esfera:;
-Estados, Distrito Federal e Municípios
-também fossem submetidos ao crivados Senadores e Deputados
Federais.
Assim dispôs a .ConstitUição de 88 por entender que a trans~
missão de terras públicas com área bastante extensa deveria ser
criteriosa e excepcional em face da principalidade da destinação
de terras p:íblicas para a refonna agrária, nos tennos do caput do
~ 188. da Constitui~ da República. E tanto é esta a iD.teDÇãO-da
Let Maior, que o § 2 do mesmo artigo 188 dispensa da autoriza~
çlo do Congresso Nacional as alienações ou concessões que pre~
tedam. viabilizar a reforma fuodiária.
Não me parece que os argumentos expedindos para jusiifj»
car a aut~ão legislativa de alienação das terras em apreço à
Companh1a de Seguros Aliança da Bahia venham ao encontro da
prioridade definida na Constituição. que é a iefonna agrária.
Por estes motivos, proponho a presente emenda substituti»
va., denegatória da autorização pretendida.
Sala das Sessêies, 12 de abril de 1995.- Senador Eduardo
Suplicy, Uder do PT.
político~administrativas

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO n• 28, DE I 993
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati~
vo n• 28, de 1993 (n• 167/92. na Câmam dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação para Redução da De·
manda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Produção e ao
Tráfico. llícitos de Entorpecentes e Substâncias ~icotrópicas e
seus Precursores e Produtos Químicos Imediatos, celebrado entre
o Governo da República Federativa- do Brasil e o Governo da Re~
pública Oriental do Uruguai, em Brasllia. em 16 de setembro de"
199l.tendo
Parecer favorável, sob D 0 173, de 1995, da Comissão
- de Rdaçõcs Exteriores e Defesa NacionaL

a

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 29, DE 1993

Disci.Issão, em turno único. do Projeto de Decreto LegislatiM
vo n• 29. de I993 (n•-2!6/92, na Câmarn dos Deputados), que
aprova os textos da Convenção Internacional para a Prevenção da
Poluição por Navios de 197.3. de seu Protocolo de 1978, de suas
Emenc4ls de 1984 e de seus Anexos Opciooais UI. N e V, lendo
(À Comissão d~ Assuntos Econômicos.)
Parecer favorável, sob no 174, de 1995, da Comissão
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha)- Esgotou-se na
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
presente sessão o prazo previSto nO arl. 9l. § 3 °, dO-Kegi!!lento ln~
temo, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido de inclu»
-6sào em Ordem do Dia do Projeto de Resolução n° 47, de 1995, de
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 31, DE I 993
iniciativa da Comissão de Constiwição, Justiça e Cidadania. que
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto LegislatiM
suspende a execução das expressões ''vencimentos", "salários",
VO n° 31. de I993 (n• 238193, na Cãmarn dos Deputados), que
"gratiflcações" e "remunerações em geral", contidas no art. 1° da Lei
aprova os textos da Convenção Interamericana sobre Cartas Roga~
0°1.016, de l 0 dejulhode 1987, do Município do RiO de Janeiro.
t6rias, celebrada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975, na I Con·
A matéria vaí à promulgação.
ferência Especializada Tnteramericana sobre Direito Intemacional
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha)- Nada mais haPrivado, e de seu Protocolo Adicional, celebrado em Montevidéu.
vendo a tratar, a PreSidência vai encenar os trabalhos. designando
em 8 de maio de 1979, tendo
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
Parecer favorável, sob no 175, de 1995, da Comissão

ORDEM DO DIA

-de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
-l-7REQUERIMENTO N• 480, DE 1995
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°14, DE 1994
'Votação, em turno único, do Requerimento D0 480. de 1995,
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati~
do Senador Waldeck Omelas e outros Senhores Senadores. solici- vo 0 o 14, de 1994 (no 299/93, na Câmara dos Deputados), que
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"aprova os textos do Protocolo sobre Direitos Ecooômicos, Sociais

Parecer favorável, sob n° 179, de 1995, da Comissão

e Culturais (Protcx::olo de São Salvador), adotado em São Salvador, em 17 de novembro de 1988, e do Protocolo Referente à Aboliãá da Pena de Morte, adotado em Assunção, Paraguai, em 8 de
junho de 1990", tendo

-de Relações Exteriores e Defesa Nacional

Parocer favorável, sob n•l76,de 1995, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa N""lonaL

-8PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 15, DE 1994

-10-PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 62, DE 1994

Disalssão, em b.lmo .mico, do Projeto de Decreto Legislativo n• 62, de 1994 (n• 371/93, na Câmaia dos Deputados), que
"aprova o texto do Acordo Comercial celebrado entre o Governo
daRepública Federativa do Brasil e o Governo da República da
Polônia, em Brasília. em 10 de nudo de 1993", tendo
Parecer favorável, sob D0 178, de 1995, da Comissão

Dii<:ussão, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislati. vo n• 15, de 1994 (n• 330/93, na Câmaia dos Deputados), que
-de Relações Exteriores e Defesa NaciooaL
"aprova o texto do Aj.lste sobre Cooperação e ln~rc_âmbio de Tc:cnologia de Saúde, complementar ao Acordo Sanitário de 16 de JU·
nbo de 1971, celebrado entro o Governo da República Federativa
. -lido Bmsil e o Governo da República âo-Páraguai, 'em Assnnção,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 87, DE 1994
em 21 de juRlo de 1992", tendo
Discussãõ, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati• Parocer favoráveL sobn•177, de 1995, da Comissão
vo
n•
87, de 1994 (n• 259/93,na Câmara dos Deputados~ que
- de Relações Exteriores e Defesa NIH:lonaL
11
aprova o texto do Acordo no Domínio (los Transportes Marítimos, celebrado en~ o Governo da República Federativa do Brasil
-9e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda. em 28
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 55, DE 1994
de janeiro de 1989", tendo

Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo .n• .55, de 1994 (n• 282193, na Câmara dos Deputados)< que
''aprova o texto do Protocolo de Cooperação e Assistllncia Jurtsdtcional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Adminis~va,

Parecer favorável, sob D0 180, de 1995, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocba)- Está encerrada
conclu!do pelos Governos da Axgeatina, do Brasil, do Parag!)oi e a ses&ão.
do Uruguai, em Las Lei'las, em 27 de }lobo de 1992. ao âmbito do
(Levanta-se a sessão às 17h42min.)
T:Latã.:!c de As~~. tendo

Ata da 428 Sessão, em 19 de abril de 1995
1• Sessão Legislativa Or~inária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Jefferson Peres, Jader Barbalho e Lucídio Porte/la
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRKSENTF.S
OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antônio Carlos Valladares - Arlindo
Porto - Artur da Távola - Benedita da Silva- Beni Veras- Carlos
Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson -Coutinbo Jorge Edison Lobão- Eduardo Suplicy- Élcio Álvares - Em! lia Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandcs Amorim- Esperidião AminFernando Bezena - FlaviWio Melo - Frarlcelioo Pen:ira - Freitas
Neto - Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Gilvan Borges.- Gui·
lhennc Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Iris Rezende- Jader Baxbalbo- Jefferson Peres --Joel de HoUanda- Jonas Pinheiro- JosaJitat Marinho- José Bianco- JoSé AgripinoJosé Alves - José Eduardo Duu-a - José Roberto Arruda- José
Samey - Júnia Marise - Levy Dias - Lucídio Portella- Lúcio Alcântra - Lídio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro
Miranda - Nabor Júnior - Osmar Di&s - Pedro Piva - Pedro Simon-- Rames Tebet - Roberto Requião- Romero Jucá- Ronaldo
Cunba Lima- Sebastião Rocha- Sérgio Macbado - V almir Campelo- Vilson Kleinubing- Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - A lista de pre·

sença acusa o comparecimento de 60 Srs. Senadores.. Havendo número regimental. declaro aberta a sessão.
Sob a proteção e Deus. iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador' Roberto Requião,
à leitura do Expediente.
E lido o seguinte_

proced~

EXPEDIENTE
AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
N• 238, de 12 do comnte, do Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento de Informação n• 216, de 1995, do Seuador
Joio Rocba.
N" 240, de 12 do corrente, do Ministro da Fazeoda. referente ao Requerimemo de Informaçãó n• 213, de 1995, do Senador

Pedro Piva.
As informações foram encaminhadas, em. c6pia

aos requerentes.
,
Os Requerimentos ficario na Secretaria Geral da
Mesa agnardaodo a complementação das infonnações
solicitadas.
N" 239. de 12 do corrente, do Ministro da Fazenda, referente ao requerimemo de Informação n• 211, de 1995, do Senador
Gilberto Miranda.
N° 246, de 12 do coneDte, do Ministro da Fazenda, referente ao Requerimento de Informação D0 204, de 1995, do Senador
Gilberto Miranda.
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N° 307. de 12 do conente, do Ministro da Justiça, refereD1.c
ao Requerimento de IDfonnação n' 311, de 1995, do Senador Gilberto Miranda.
N' 564, de 31 de março último, do Ministro-Chefe d>. Casa
Civil da Presidência da República. referente ao Requerimento de
IDfonnaçãon•324, de 1995, do Senador Gilberto Miranda.
As informações foram encaminhadas, em cópia

aos requerentes.
Os Requerimeotos vão ao Arquivo.

OFÍCIO
DESEcRErÁRJO DE ESTADO
~

150, de 17 do COll"CClte, do Secretário de Assuntos Estra-

tégicOs da Presidência da República, referente ao ReqUeril:nento de

!Dfonnação n' 196, de 1995, do Senador Coutinbo Jorge.
•
·
--As infOIJll8çõeS- foram encaminhadas. em cópia.
ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.

PARECERES
PARECERN-210,DE 1995
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1 - quando o destinalário for cstabelcx:-ido no Estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná. Santa Catarina e Rio Grande do Sul: 11%
2 - quando o destinatário for estabelecido numa
das demais unidades da Federação:
a)- ........................................................................
b)- a partir do exercíCio de 1982: 9%"

Como se observa. o referido parágrafo único estabelece diferenciação das aliquotas e do ICM em razão da fmalidade e do
destino das mercadorias.
Essa. diferenciação era expressamente vedada na vigência
da ConstituiÇão Federal de 1967, uma vez que o seu art.20, inciso
IIT. assim dispunha:
''Ill - aos Estados, ao Distrito Federal e aos Mu-nicípios estabelecer diferença trib.Jtária enrre bens de qualquer natureZa. em razão da sua procedênciaoo destino.''
A Constituição Federal de 1988, ao criar o novo Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Transporte Interestadual e lntermunicipal e de Comunicação - ICMS.penn..itiu expressamente a diferenciação das
alíquot.as do ICMS nas operações interestaduais, confonn~ seja a
mercadoria destinada ou não a contribJ.inte do imposto. E o que
dispõe o art.155, § z-o, inciso VII, in verbls:

Da Comissão de Constituição, JustiÇa e Cida"VII - em relação às operações e prestações que
dania, sobre o Ofício "S" 0° 44, de 1987 (Of. o 0
destinem bens e serviços a consumidor fmal lOcalizado
201187-0M€, na origem), do Senhor Presidente do
em outro Estado adotar·se-á:
Supremo Tribunal Federal encaminhando ao Senado
a)- a alíquota interestadual, quaDdo o destinatáFederal, para os fins previstos no art. 42, VU, da
rio for contribuinte do imposto;
Constituição, "oSpias das notas taquigráficas e do
b) - a aJíqu()(a interna. quando o destinatário não
acórdão prorerido pelo Supremo Tribunal Federal
for contribuinte dele".
nos autos do Recurso Extraordinário D0 105.609-6, o
Além disso. o referido parágrafo único do Decreto n°
qual declarou a inooostitucionalidade do parágrafo
únioo do art. 26 do Decreto D 0 17.727181, do Estado 17.727/81 foi revogado pela Lei n° 6.374, de _1°·3-89. combinada
com a Resolução ne> 22, de !9 de maio de 1990, do Senado Fede·
de São Paulo".
ral, que disciplinam o ICMS.
Relator: Seuador Francelino Pereira
Em conseqúência. é de todo dispensável a edição pelo SeO Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal encami- nado Federal de resolução suspendendo a execução do parágrafo
nhou a esta Casa o Oficio n° S/44. de 1987 (n° 201/87- PtM:C. na único em questão, cooiorme lhe faculta o art. 52, inciso X, da
origem). acompanhado das c6pias das notas taquigráf1cãi e do Constiruição FederaL No caso, se editada, tal resolução seria inóacóidão proferido por aquela Suprema Corte nos autos do Recurso cua por pretender fazer cessar a execução de dispositivo já inexeExtmordio.ário n° 105.609-6. que declarou a incoostitucíonalicfade quivel em razão de sua fevogação.
do parágrafo único do a:rtigo 26 do Decreto D0 17.727 de 25 ~e_ seIsto posto, entendemos que _é o caso de aplicação do art.
tembro de 1981. do Estado de São Paulo, para os fms previstos no 334 _do_ Regimento Interno, para que seja declarada a prejudicialiart. 42, inciso VU. da ConstimiÇão Federal então vigente.
da.de da proposição, por haver perdido a oportunidade.
Em face da promulgação da Carta~e 1988. fo_ram enviados
Sala das Comissões, 12 de abril de 1995. -lris Resendeà Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.. em primeiro des- Presidente - Francelino Pereira - Relator- Ramez Tebet -José
pacho. ou pua reexame, todas as proJXJsições em tramitação_ na Inácio- Pedro Simon- Esperidião Amin- Bernardo CabralCasa antes de 5 de outubro de 1988, para sua instrução à vista das Romeu Tu ma -José Fogaça- Benedita da Silva- Luiz Alber·
novas disposições constiblcioo.ais.
to- Ronaldo Cunha Lima- Ademir Andrade.
O art. 26 do Decreto n• 17.727, de 25 de outubro de 1981
PARECER N°.21l, DE 1995
(Regulamento do !CM do Estado de São Paulo), cujo parágrafo
único foi declarado inconstitucional, pelo Supremo Tribunal FedeDa Comissão de Constituição, Justiça e Cida·
ral assim dispõe:
dania, sobre o Oficio "S" D0 48, de 1994 (Oficio D 0
"Art. 26- Alíquotas do imposto são:
l- .................................................... ,................__
II- ilas operações internas e interestaduais:
a) .......................................................................... ..
b) a partir do exercício de 1982: 16%
Parágrafo único. Nas operações interestaduais
que destinem mercadorias a contribuintes para fms de
industrialização ou comercialização. as alíquotas são:

389/P, de 5-5-94, na origem) do Senbor Presidente do
Supremo Tribunal Federal, solicitando a devida Uceuça prévia para que possa aquela Suprema Corte
apreciar a queixa..crime constante dos autos 'do Inquérito o 0 865..61140, oferecida contra o Senador Esperidião Amin, conforme dispõe o art. 53, ~ 1.., da
Constituição Federal.

Relator: Senador Bernardo Cabral
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I. O Oficio "S" n" 48, de 1994 (Oficio n" 38911', de 5-5-94.
na origem). do Senboc Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ministro Octávio Gallotti., solicita licença prévia para. que possa
aquela Corte processar criminalmente o Senador Esperidiio Amin,
em virtude de queixa-crime contra ele formulada por Luiz inácio
Lula da Silva eonstante dos autoo do Inquérito n" 865-ó/140.
2. Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal.
segundo o disposto no art. 102. inciso I, letra b, da Constituiçio
Fcdeml. processar e julgar os membros do Congresso Naciooal
Dispõe, ainda, a. Carta Magna. no supracitado artigo 53, § 1°, a necessidade de licença ~ia pw.-a processá-los criminalmente.
3~ Segundo o querelante. que invoca o ar1. 21 da, Lei n°
5.250, de 09 de fevereiro de 1967, é o querelado responsável pela
prátil:a de crime de-difJIDliiÇio. ao imputar-lhe, "dolosamente. fatos
determinados e ofensivos a sua reputaçi.o. ainda que não"tipifica~s C?IDO crime (fi. 05)." Acentua que, "movido pelo ânimo de fenr a boma do Querelante. em data de 28 de março de 1994 próximo pa.ssado, o Querelado concedeu entrevista ao jornal O Globo,

que utilizOu para ofender-lhe a bOillll subjetiva e objetiva," acusando-o "de receber remuneração-porcentagem paga por 11sindicatos"
e pela empresa "Nutrica", e, ademais, :receber 11m.esada" de empresárioS, entre eles O Sr. Roberto Teixeira." (fl. 04).

· 4. Ao tomar conhecimento dos leimoS do Ofício em ~preço,
oriundo do Supremo Tribunal Federal. em 23 de maio próximo
passado, encaminhou o Senador Esperidiio Amin expedien!e ao
Presi~nte desta Comissão, Senador Iran Saraiva, em que i:ealça o
pedido, já manilestado no plenário do Senado (conforme ilotas taquigráficas que acoaipariham a correspondência), poDl que a licença prévia lhe seja concedida.
5. Tradicionalmente, a iiDllD..idadc parlamentar é assegurada
pela Lei Magna aos diplomados pela Justiça Eleitoral, em razão
das instiruições a que pertencem.

Diswssão

6. Ensina Carlos Maximiliano que a imunidade parlamentar
"foi estabelecida por motivos políticos, tendo-se em vista o inte.resse píblico, e não o partiCUlar; não constitui direito subjetivo, e
sim objetivo; não é privilégio individual. flzeram-na prerrogativa
de uma coletividade independente e vigilante. Por isso não é renunciáveL em regra.." (Comentários à Constiwição Brasileira, s•
ed, Vol. fi, RJ,I954, P- 55).
7. Sobre o tema, em Comentários à Constitnição de 1967,
(manifesta-se Pontes de Miranda afll1ll3D.do que embora haja direito público subjetivo à aplicação do art. 34. § 1o (CF 1967), 'Ílão é
ele renunciável." E ensina: "Renunciá-lo fõra fazer-se o acusado
juiz de concessão, o que se deixou, tão-só, à própria Câmara dos
Depilados ou ao Senado Federal. A prerrogativa é da Câmara e do
deputado, ou do senadcr, e não só da Câmara, como queria Thomas Jefferson; mas, por isso mesmo que é dos dois, não pode ser
renunciada por um só." (Tomo In. Ed. RT. S. Paulo, 1967, p. 20).
8. Pedro Aleixo, na monografia Imunidades Parlamentares.
também observa que "a boa doutrina sempre foi á de que, exatamente porque não se trata de privilégio pessoal. não "tem o parlamentar a faculdade de abrir mão da autorização de sua Câmara,
para ser preso, mantido na prisão, no caso de flagrante delito por
crime inaflançável, cu processado criminalmente.'' Ressalta que a
imunidade pertence i Câmara, não sendo dado a ninguém o direito
de ~enunciar ao que nào é seu.
9. Ainda em suporte à mesma tese. citst Alcino Pinto Falcão
doutrinadores alemães, ~gor Geller e Kurt K.leinrahn. que afrrmam que o consentimento da Câmara não pode, através da renúncia da imunidade por parte do deputado, ser suprido. uam vez que
a imunidade não é nenhum privilégio -do deputado, mas um direi- .
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to-protoção da Casa. Dessa forma, a vontade do parlamentar interessado é juridicamente irrelevante (uD.beachtlicb).
IO. O Instituto da inumidade parlamentar não pertence ao rep'F'ntante do Congresso; mas ao Parlamento propriamente dito.
Assim. nosso vole'"é pelo indeferimento do pedido.
Sala das ComisW<s, 5 de abril de 1995-- Iris Rezende,
Presidente - Bernardo Cabra~ Relator- Jader Barbalbo -José

Fogaça - Lúdo AJ<:ântara - Roberto Rcquião - Carlos Patrocinio - Josopbat Marinho - Josapbat Marinho, vencido- E Ido
Alvares - Edlson Lobão - Ademlr Andrade - Ramez Tebet-

Pedro Simon -José lgnáclo.
Voto em separado. vencido, na Comissão de
Constituição e Justiça e Cidadania, do Senador Josaphat
Marinho, sobro o Oficio "S" n" 48, de 1994 (Oficio n"
389/P, de 5-5-94. na origem) do Senboc Presidente do
Supl'emo Tribunal Federal, solicitando a devida licença
prévia pam que possa aquela Suprema Corte apreciar a
qUeixa-crime Constante dos autos do Inqu&ito n 4 8656/140, oferecida contril o Senador Esperidião Amin.
confocme dispõe o art. 53, § I". da Constituição FederaL

L O Oficio "S" n" 48. de 1994 (Oficio n" 389/P, de 5-5-94,
na origem) do Senhor Presidente do Supremo Trirunal FederaL
Ministro Octávio GalloUi, !wlicita licença prévia pam que possa
aquela Corte ~criminalmente o Senador Esperidiio Amin.
em virtude de queixa-crime contra ele formulada por Luiz Inácio
Lula da Silva e constante dos autos do Inquérito n° 865-61140.2. Compete originariamente ao Supremo Tribunal Fedem~
segundo o disposto no arL 102, inciso I, letra b, da Ccostituição
Fedem!.· processar e julgar os membros do ConJ!I<Sso Naciooal
Dispõe, ainda, a Carta Magna, no supracitado artigo 53, § 1°, a necessidade de licença ~via pom processá-los criminalmente.
0
3. Segundo o querelante, que invoca o art. 21 da Lei D
5.250, de 9 de fevereiro de 1967, é o querelado n:sponsável pela
prática de crime de difamação, ao imputar-lhe, "dolosamente, fatos
determinados e ofensivos a sua reputação, ainda que não tipificadoo como crime (fl 05)-" Acentua que, "movido pelo ânimo de ferir a boora do Querelante, em data de 28 de março de 1994 próximo pessado, o Querelado concedeu entrevista ao jornal O Globo,
que utilizou pua ofender-lhe a honra subjetiva e objetiva, '' acusando-o ''de receber remuneração-pon:entagem paga px ''sindicatos''
e pela empresa "Nutricia-", e, ademais, receber "mesada" de empresários, entre eles o Sr. Roberto Teixeira" (fi. 04).
4. Ao tomar conhecimento dos termos do Ofício em apreço,
oriundo do Supremo Tribunal Federal. em 23 de maio próximo
passado, encaminhou o Senador Esperidião Amin expediente ao
Presidente desta Comissão, Senador.I:ran. Saraiva. em que realça o
pedido, já manifestado no plenário do Senado (coo,(orme notas t.aquigráflcas que acompanham a correspondência), para que a licença previa lhe seja concedida.
5. Tradicionalmente. a imunidade parlantentar é assegumda
pela Lei Magna aos diplomados pela Justiça Eleitoral. em razão
das instituições a que pertencem.
Discussão
6. Ensina Carlos Maximiliano que a imunidade parlamentar
"foi estabelecida por motivos políticos. tendo-se em vista o inte~
resse póblico, e nio o particular; não constitui direito subjetivo, e
sim objet.ivo; não 6 privilégio iri.dividual. fizeram-na prerrogativa
de uma coletividade independente e vigilante. Por isso nio 6 ~
nunciável, em regra., (Comentários à Cõnstituição Brasileira, :s•
ed., Vol. II, RJ,19.S4, p. :5.5)
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Em razão do Requerimento n° 496. de 1993, do eminente
7. Sobre o tema. em Comentários à Constituição âe 1967,
(manifcsiJI·se Pontes de Minmcla afiilDIIIIdo que embora haja direi- Senador César Dias, vem à audiência desta Comissão o anexo Proto público subjetivo à aplicação do art. 34, § I" (CF 1967), "não é jeto de Lei do senado n° 40, de 1992- Complementar, da lavra do
ele rem~edvei."" E ensina: ''Ren\lnclá-lo fôra fazer-se o acusado ilustre Senador José Eduardo Andrade Vieira, que ''Regulamenta
juiz da concessão. o que se deixou. tio-só, à própriil Câmara dos dispositivos c~titucionais que enunciam normas sobre os pagaDeputados ou ao Senado Federo!. A pmrogativa e da Cl!mant e do mentos pelo Poder Público a seus fomecedore:; de bens e serviços.
depu!Jido, ou do senado., e nio só d;l Câmara. como queria Tho- assim como a executores de obras, e dá outras providências."
Mais especificamente, o Projeto tem como prop6sito a commas Jefferson; mas, por isso mesmo que é dos dois., nio pode ser
renunciada por um só." (fomo ill, Ed. RT, S. Paulo, 1967, p. 20). pensação de créditos líquidos, certos e vencidos contra a Fazenda
8. Pedro Aleixo, na monografia Imunidades ParlamenlareS, Pública. como forma de extinção de dívidas. até onde se compentambém observa que ''a boa doutrina se~ foi a de Cjue, exata- sarem (art 2o:). Ta1 compensação alcançaria somente os direitos
mente porque nio se trata de privilégio pessoal, nio tem o parla- credit6rios oriundos de fornecimentos de bens, prestação de servilrientar a faruldade de abrir mão da autorização de sua Câmam, ços ou de construção de obras.
O art. 3° prevê que a titularidade dos direitos creditórios
para ·ser proso, mantido na prisão, no caso de flagrante delito por
crime inafJaDçáve~ ou processado criminalmente". Ressa!IJI que a contra a Fazenda Pública poderá ser transferida para terceiros, no
imuniPadc pertenoe ii Cfunara, n!o sendo dado a ninsuém o direito tcxio QU parte.
Os arts. 5° e 6° uatam da arualizãção ri:lorietária de tais créditos.
de remmciar ao que nio é seu.
O no~ autor, ao justificar a medida legislativa, ponde:ra:
· 9. AiBda em suporte Amesma tese, cita Alcino Pinto Falcão
doutiinadores alemães, Gregor GeUer e Kurt Kleinrahn, que afll'"A autoridade que tem o poder de escolher a
mam que o consentimento da Cima.ra Dio pode, atrav~ da renúnquem pagar ou de não pagar as contas do governo, oo
cia da imunidade por parte do depu!Jido, ser suprido, uma vez que
ainda, de pagar sem correção monetária, sem juros, cria
a imunidade não 6 nenhum privilégio do depu!Jido, mas Ulll direium desequiliôrio entre as adml.n.istrações pública e prito-protcçio da Casa. Dessa forma, a vontade do parlamentar intevada, que tem como conseqüência. quase necessária, o
ressado é juridicamente inelevante (unbeachtlicb).
aparecimento do fator corrupção, como forma de resta10. Mas eJJtende-se, também. que a imunidade protege o
beleci.mell:to desse equilíbrio. O credor comum do goparlaillCDtar em função dos atos praticados no exercício do mandaverno nem semp~ tem como escapar da conhecida proto, cu dele claramente ciecoirentes. Cada dia cresce esse entendipina - o combustível que faz andar, de forma bastante
mento para que não provaloçam privilégios além do que concerne.
geral, a administração pública brasileira."
efetivamenre. ao exercício do mandato.
,.Inicialmente
distribuído à Com.issão de Assuntos Econômi11. No caso, a queixa-crime oferflCida por Luiz Inácio Lula
da Silva contra o Senador Esperidiio Amin se baseia em enlrcvista cos, dela'recebeu parecer favorável. com emendas. ·
por este dada ao joma1 O Globo, envolvendo antes a respouSabiliII
dade do político, ou do membro do PPR, do que a do Senador. Se,
Cabe-nos, inicalmenle, esclarecer que as justas preocupaçõpois, caracteriza-se, como pretende o querelante, crime de difamação, provisto na Lei n• 5.250, de 1967, a responsabilidade oão de- es .do digno autor já foram elididas, pelo menos em parte, com a
edição da nova Lei das Licitações, de n• 8.666. de 21 de junho de
cone do exercicio do mandato, mas da prática de ação política do
1993, (alterada pela Lei n• 8.883, de 8 de junho de 1994) que estacicladio-que~lado.
~.
belece, exemplificativamente:
12. O nobre Senador Esperidiio Amin, aliás, embora. sem
alegar essa situaçãO -diferenciada, oficiou ao Presidente desta Co"Arts. 5° Todos os valores. preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão mone[ária a
missão, salientando a conveniência de que "a licença solicitada
moeda corrente nacional ( ...).devendo cada unidade da
seja deferida", visto que deseja ''ratificar as afll1Da.ÇõeS que ocasioAdministração. no pagamento das obrigações relativas
naram a queixa-ctfme em foco" e considera 11indispensável para o
ao fomecímentÕ de bens. locações, realizações de obras
aprimoramento democrático que tal escla=imento seja alcançado".
e prestações de serviços, obedecer ( ...) a estrita ordem
13. Nestas condições, conceder a licença solicitada Dão é
cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quanofender o princípio da imunidade. nos limites em que deve ser endo p~sentes relevantes razões de interesse público e metendida.
diante prévia justifiCativa da autoridade competente, de·
Neste sentido ~ o va:o do Relator., opinando pelo deferividamente p1blicada.
mento do pedido de licença para que seja apreciada a queixa-crime
apresentada ao Supremo Tribunal Federal por Luiz Inácio Lula da
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que
Silva contra Esperidiio Amin.
estabeleçam:
, PresiSala das Coniíss<ICS, 5 de abril de 1995.m - o preço e as condições de pagamento. os critérios,
dente- Relator.
data· base e periodicídade do reajustamento de preços, os critérios
de awalização monetária entre a data do adimplemento das obriga.
PARECERN°2l2,DE 1995
ções e a do efetivo pagamento.
Art. 92 (..• ) pagar {atura com p~terição da ordem
Da Comissão de Constituíção, Justiça e Cidacronológica de sua apresentação.
daD!a, ao Projeto de Lei do Senado o• 40, de 1992 Pena: detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. e
Complemeutar, que "Regulamenta dispositivos cOlJSoo
multa."
tltucionais que enunciam normas 110brc os pagamea ..

em

tos pelo Poder PúbHco a seus fornecedores de bens e
serviços, assim como a aecutol"e! de obras, e dá ou-

tras providêndas".
Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima

UI
Em função das atribuições deste órgão técnico, devo. ainda
tecer considerações outras. sobrewdo no que diz respeito aos aspectos constitucionais.
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A primeira dificuldade que ·a proposição enfrenta na

tão de sua conformidade aos pre;ceitos consti~cionais está no inciso N do an. 167 de nosso Texto Fundamental. do seguinte teOr:
"Art. 167. São vedados:
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão,
fundo ou despesa,( .•.)."
Ora. o que o projeto pretende é a vinculação permanente do
produto da arrecadação de impostos ao pagamento do fornecimento de bens, prestação de serviços ou construção de obras ~blicas.
ao arrepio da nonna constituciooal supi-atranscrita.
A Constituição Federal também proíbe a realização de dêspesas ou a assunção de obrigações diretas que excedem os créditos
· orçamentários ou adicionais, querendo com isto dizer que a despesa pÓblica deve serTeita Segundo as autorizações discriminadas na
lei orçamentária anual. Diferentemente-do particular, que ·despende seus haveres como bem lhe aprouver, o gestor da cousa pública
só pode gastar o que esl.á previsto no orçamento aQ.ual. assim mesmo se o Jtl<mtante dos recursos fmanceiros (entrada de dinheiro)
assinÍ o pennitir.
De sorte que a gestão dos recursos públicos deve obedecer a
esses parâmetros constitucionais: primeiramente, concede--se uma
autorização orçamentária; ao depois, efetiva-se a despesa à 'Çledida
que os créditos fmanceiros vão-se concreti.zando com a entrada de
dinheiro no caixa dá Tesouro Nacional.
Ademais, o disposto no arl 4° do projeto di_spõe il_ue_qualquer órgão ordenador de despesa ficaria com· ó -poder de emitir
uma certidão de crédito p_ara pagamento ou compensa.Ção, -com
previsão inclusive de transferência mediante endosso. o .que. evidentemente, constituiria umã n-Ova !Iloeda de curso forçadO, com
repercussões altamente negativas no coinbate à inflação.
Por todas es_sas razões e fundamentos, e com ãs-Ininbas escusas, sou pela rejeição do Projeto çÍe Lei do Senado D 0 40, de
1992 ..._Complementar, louvando, como é de meu dever, a iniciil.tiva do eminente ap.tor, cujas idéias fu~entais já foram acolhidas pelo Congresso Nacional.
Sala das_ Comissões, 12 de abril de 1995.- iris Rezende,
Presidente- Ronaldo Cunha Lim~ Reiator- Bemarllo--Cabral
- Ademir Andrade- Esperidião Amim - Ramez Tebet -José
lgnácio - Luiz Alberto de Oliveira - Pedro Simom - Romeu
Tuma- Ney Suasuna- Benedita da Silva.

PARECER N" 213, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do Senado n° 161, de
1992, que "Dispõe sobre o tratamento tributário
aplicável aos bens produzidos no Brasil e destinados à
pesquisa científica e tecnológi'7l'".
Relator: Senador José Bianco

I - Relatório
Por força _do Requerimento no 865. de 1994. vem à audiência desta Comissão, após parecer de plenário em substituição à
Comissãó de Assuntos Económicos. o ProjitO de Lei do Senado n°
161. de 1992. de autoria do ilus~ Senador Jutahy rvtagalhães.
O Projeto prevê o seguinte tratamento tributário relativamente a bens produzidos no Pais e destinados à pesquisa científica
e tecnológica:
( - Isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI para máquinas. equipamentos, aparelhos e instrumentos. bem
l'omo suas partes e peças de reposição, acessórios. matérias-primas e prOOutos imennediários (art. 1");
II- Isenção do Imposto de Importaçãodo IPI na importa\'ào de matérias-primas. partes. peças e demais insumos ne-

n-e

ridos (art. 2");
Os benefícioS fisCais s6 favoreCem: as ·aquisições ~
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e por eD.tidades sem fms lucrativos ativas no fomento, rui coordenação ou na execução de pesquisa científica e
tecnológica oo de ensino, devidamente credenciadas pelo CNPq
(ãrt. 3CI). Tanto as importações quanto as aquisições no mercado
inemo ficam. para fms de isenção tributária, sujeitas ao limite global anuaL em valor, e aos controles previstos no art. 2° da Lei n°
8.010, de 29 de março de 1990 (ilrt. 4"),
O autor pretende, com sua proposição, eliminar o trn.tamento disciminatório vis--à-vis os fabricãntes lrasileiros de bens de capitii.L não contemplados com a isenção dada pela Lei n° 8.010 a
bens similares- de origem estrangeira..
. O 'parecer de plenário conclui pela aprovação do Projeto na
forma. de substitutivo que mantém a isenção do IPI para os bens de
produçio nacional adquiridos pelo CNPq e entidades por ela cre·
denciadas (art. 1° e 3o_). Os arts. 2° e 4° sAo suprimidos; o primeiro
poxque contempla matéria já tegulada, com maior amplitude, pelo
art. }0 .da Lei n° 8.010, e o último por estender a produtos nacionais.sU:temitica de contingen.ciamento e cOotrol~ própria de bens
importados- e não passivei de aplicação àqueles produtos.
Voto
-

. O objetivo colimado pelo autor é pleno de mérito. Tanto as-

-~itn que o tratamento tribtuário isonômico· nele pRCOnizado para

os bens de- fabricação nacional foi garantido por duas leis promulgadas ppsteriormente, com base em iniciativa do Poder Executivo:
a Lei n" 8.661, de 2 de junbo de 1993 e a Lei n° 9:000, de 16 de
marçO de 1995.
A Lei D 0 8.661 dispõe sobre os incentivos fiscais pata a ca-pacitação tecnológica da indústria e da a_gropea1ária. Os incentivós, de natuteza ampla, compreendem deduções, reduções ou cré·
ditos do Imposto solre a Renda e do Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores MobiliárioS e, 8inda., a isenção do IPI incidente sobre equipamentos,
máquinas, ·aparelhos e instrumentos, bem como os acessórios, so. breSsalentes e ferramentas que acompanham esses bens, destinados l-pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico. Os beneficiários
compreendem não s6 ~ instituições de pesquisa e univenidades,
mas tamMm empr-esas industriais, agropecuárias, de deserivolvimento de ci:reuitos integrados e de pesquisa e desenvolvimento de
tecnologia de produção de software. Com vistas à maior tentabilidade social do incentivo fiSCal. exige a lei que o beneficiário realize Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial ou Agro. pecuário- PDTI ou PDTA monitorado pelo Ministério da Ciéncia
e Tecnologia.
Por seu turno, a Lei D 0 9.(XX) prevê a isenção do IPI para
equipamentos, máquinas, apareJhos e instrumentos novos, relacionados em anexo, importados ou de fabricação nacional. bem como
os respectivos acessórios, sobressalentes e feiT3lllentas. A relação
doS materiais iseritos é suficientemente ampla para abarcar a quase
totalidade dos utili_zad_os enl pesquisas cientificas e tecnOlógicas. O
benefício isencional é de caráter objetivo c, embora a Lei D0 9.000
vigore até 31 de dlmmbro de 1995,6 de se .essaltarque sua pror·
rogaçio é mais que prováveL haja vista ser ela a mais nova de uma
série de leis, de teor análogo.
A exclusão total do crédito tributário é assegurada, em ambas as leis, pela manutenção e utilização do crédito do IPI rclativamem.e a matérias-primas, produtos intermediários e demais insumos empregados na fabricação dos bens referidos.
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Diante do exposto, entendemos que o Projeto perdeu a Amln - Beo.cdita da Silva - Lub: Alberto de OU.eira - Romeu
oportunidade. Assim sendo, nos tern:lOG do art. 334, alínea a, do Tuma- Rooaldo Cunha Lima- Beruardo CabraL
Regimento lnlerno, opi.oamos pelo encaminham.emo do Projeto de
PARECER N• 215, DE 1995
Lei do Senado n• 161, de 1992, e de seu substilutivo ao Senhor
Presidente do SeDado a fiDI de declará-los prejudicados.
Da Comissão de Cousdtuição, Justiça e Cidaem dcclsão terminativa, oobre o Projeto de Lei
Sala da Comissio, 12 de abril de !995.- Iria RCZODde, Presidente- Jooé Blanc:o, Rellllor- Luiz Alberto de OH•elra -José
do Senado a 0 16, de: 1995, que "Torna obrigat6ria a
Fogaça - Ademir Andrade- Roberto Freire -José lgnádotDeoção do quesito • cor" cm, documentos e procedi-

danl;,·

Edisoo Lobão - Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Lima - Ber-

mentos que apec:itl.ca".

nardo Cabral- Esperidlio AmiD.

Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima
A proposiçio ora submetida i apm:iaçio desta Comissio,
PARECERN"214,DE 1995
de iniciativa da ilustre Senadora Benedita da Silva, tem em vista
. Da. Comissão de Coosdtuição, Justiça e Cida- modificar dispositivo da Lel n•6.0!S,de 31 de dezeiDbrode 1973,
dania, sobre a Emenda da Cimara doo Deputadoc ao que tiata doa registros públicos, com o objetivo de fazer constar a
Projeto ~e Lei do Seuado D 0 7, de 1983, que "DLJpôc: coc das pessoas registrando.
· Tal dispositivo, consoanle o projeto sob exame, restaria
sobre a "'P<'flçã9 de certidões para a defesa de direi·
to$ e ~arcclmentos de situações•.
com a seguinte redação:
"Art. 54. O assento do nascimento deverá. conter:
Relator: Senador Pedro Simon
Retoma a esta Comissão, para exame de Emenda da Câma·
..........
20 o sexo e a cor do registrando."
rados Deputados, o Projeto de Lei do Senado n° 7. de 1983, de autoria do ilustre Senador Moacir Duarte. que dispõe sobre a expediMaiJ que isso, a autora da pro;posição ~er que.a caracterís-

---··-··-··-·------··--·-----

ção de certidões para a defesa de dirt:itos e esclarecimentos de si- tica pessoal,. relativa A cor, seja, obrigatoriamente, lançada nas fituações.
chas de regislrO escolar dos estabelecimentos de oducaçio, dos
Referido Projeto, de inegável mérito, foi aprovado nesta hospitais e cong&eres. dos institutos de medicina legal e das deleCasa, em maio de 1985. Por ele. estabelecia-se, dentm outras dis- gacias policiaiS.
posições, o prazo de 30 (trinta) dias para que os órgios da admiO descumprimento do registro da cor, segundo o projeto,
nisttação central.íuda 6u autárquica. inclusive- as e:mpruas públi- sujcitari. o respoosávela multa de 100 mil UFIRS.
cas, sociedades de ocooomia mista e fundações oflciais da União,
··Da justificaçio do Projeto de Lei n• !6195 extrai-se que um
Estados e Municípios. providenciassem a expedição das certidÕes dos seus objetivos ~ o esclancim.ento da md situaçlo das pessoas
em questão, prazo esse contado do registro do pedido no 6rgio ex~ negras no Brasil: 'X> mito da democracia ~ igualda~ ra~ ~ repedidor.
siste a uma análise mais delalhada da realidade social bmsilell'l.. A
Cabe a esta Comissão. nesta oportunidade, manifestar~se diferença abismal existente entre o mundo branco e o nio-branco f.
sobre a Emenda aposta pela Câmara dos Deputados, que implica demonstrada atmv6s da avaliaçlo de qualquer indicador social".
duas alterações ao art. l • do Projeto.
Ainda oonsidemndo-sc a justiflcaçio, o segundo principal
A primeira dessas alterações diz respeito ao prazo concedi: objetivo 6 o controle estatistico, que seria capaz de demonstrar as
do aos órgios públicos para expedição das certidões ~oridas. desigualdades sociais petpdiBdas CCillra pesliOilll de oor, pois a auque fica reduzido A metade daquele previsto na proposição origi- tora da propooiçio, ap6s conSiderar percentuais COmpollltiVOS de
nal, passaodo de 30 (trinta) para IS (quinze) dias. Tal =fuçio se retribuiçilo pecu~ conclui: ''A pobreza tem uma cor. tem algo
justificaria pelas facilidades proporcionadas pela lirga utilizaçio a ver coma identidade racial e ela 6 ~ nlo-lnnca".
de sistemas infOIID.atizados, por parte da imensa maioria dos 6rgiÍl o relatório. Passamos ii. análise de m.6rito.
os expedidores dessas certidões., fator que deve ser revertido em
Preliminariiionle.-cschmça-sc que, a teor do disposto oo art.
beneficio da sociedade que custeia a administraçio, prijdígalmtn- 55 da referida Lei n• 6.0!5i73, enio o do art. 54, como indicado
do-Ihe esses modemos instrumentos de trabalho.
na propooiçio; é obrigatório o lançamento da cor do regislmndo
A segunda alteração se refere à inclusão do Distrito Fedeml nos assentos de nascimentos:
no texto do art. 1°,- ao lado da União, dos Estados e Muniápios.
''Lei n• 6.0!5, de 1973:
- corrigindo, deste modo. um lapso da pàrte do ilustre autor do
Art. SS. O assento do nascimento deverá conter.
Projeto, que passou despercebido aos demais membros desta Casa
1o 0 dia. mês. ano e lugar do nascimento e a hora
inclusive a este Relator, quando de sua tramitação anterior.
certa, sondo possivel dctcmúná-la, ou aproximada:
No que diz respeito ao m&ito, a Emenda apresentada, de
2° o sexo e a cor do registrando;
fato. aperfeiçoa· o Projeto, uma vez que agiliza o atendimento
.............·----·-··-··-··-·· ...................''(GrifaiDOS)
àqueles que recon:em ã administração póblica em l::usca de elementos para. defesa de seus direitos e esclarecimcutos de situações
Por esse motivo, a proposiçio, quanto ao aspecto modificavárias. Também quanto ao aspecto formal. o aCiéscimo do DiSirito tivo da Lei de Re~ Nblicos, apreseuta-se inócua aó pmcnFederal supre uma omissão que deixava a descoberto da lei os ór- dc:r acrescentar na lei o que ji. consta em seu texto.
__ ~
gios integranlos de uma das unidades componentes da Federaçio.
Relativamente ao registro da cor em fichas de escolas públi~
contemplada no art. l~ da Coostituiçio Fedem! de !988.
cas e privadas. hospitais, postos de atendimento• inStitutos_ de_ meDestarte, somos pelo acolliimeoto da-tmenda aprovada pela dicina legal c delegacias policiais, a
instinif comaooo
Câmara dos Det:Qtados e sua incoqxn.ção ao texto do Projeto de normativo A rotina dessas organizaçõe1. penaHzmdo pea:lniariaLei do Senado n• 7, de !983.
mente os infratores. E mais. destina esta receita 8.0 Minist&:io da
Sala das Comissões, 12 de abril de !995. - Íris Rezende, Educaçllo e Desporto para aplicaçio em programas educativos.
Em que pese a apontada reiDcid&lcia legifcnmte, em parte,
Presidente - Pedro Simon, Re~tor - ·Ncy Suassuna - Ademir
Andrade- Ramcz Tebet- José Jgnácio Ferràra - Eaperidiio COD.Siderando os objetivos visados pela nobre Senadora, a matéria

-ta
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é merec:edom. da nossa aprovaçlo'. Sanado o vicio, nio há. sob os
aspectos da constitucionalidade e.jlridicidade, óbice a impedir que
a proposta prospere.
Diaitte do CXJX)Sto, somos favoráveis à aprovação do projeto em comento, com as seguintes emendas:
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minar a contradição existente entre o art. 219 do mesmo diploma

legal, disciplinado assim a competência.
A matéria foi submetida à apreciação da douta Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados,
onde: recebeu parecer favocl.vel quanto aos aspectos preliminares
de constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mériEMENDA N' 01-CCJ
to, pela sua aprovação.
Dê-se aos artigos 3° e 5° do Projeto de Lei do Senado n° 16.
Nos exatos termos do artigo 134 do Regimento Conmm.
de 1995, as seguin~s redações:
cabe agora ao Senado Federal como Casa Revisora. através desta
"Art. 3° É obrigatória a mençio do quesito "ccx'' Comissão, apreciar o Projeto eofocado.
nos regislros das instituições póblicas e privadas.
2- Voto do Relator
Parágrafo único. Para o fim do disposto neste artiO ~~ Projeto não m = qualquer IOp81'0 qullll1o a sua
go, entendem-se como instimições os hospitais. os esta- coostitucionalidade e regimentalidade. Por estar em consonincia.
belecimentos médicos e escolares. os institutos ête medi- com o s-istema jurídico brasileiro é, também. jurídico. Relativa.cina legai, as delegacias de poHCÜL
menre ao mérito, entendemos ser oportuna e conveniente a. alteração da lei processual om proposta.
." ArL 5° O nio cumprimento do disposto nesta lei sujeitará ao
Com efeito, é por demais sabido. especialmente por aqueles
iDfralor amlltade IOOmil UFIR, que S<ridestinadaaoMmislérioda que se enm:gam à militância fo=se, que a regra geral da prevenEdncação e Dcspodo pm. aplicaçilo em prog!1UllliS oducativos."
ção, no caso de ações conexas, é delenninada pelo artigo 219 do
C6digo de Processo Civil que estabelece a prevenção pelo crilério
EMENDA N' 02-CCJ
de citaçlo inicial válida. Com a revogação pretendida, não haverá
Ficam suprimidos os artigos 1°, 1: e 4° do Projeto de Lei do qualquer prejuízo ao trâmite nonnal do proce5so, considerando-se
Senado D0 16, de 1995, :renumerando-se os demais.
prevento o Juízo em que se der, em primeiro lugar, a citação iniSala das Comissões, 12 de abril de 1995.- Irls Rezende, cial válida. Estar-se-á impondo celeridade ao rito prooessua~ uma
Prosiden~- Rooaldo Cunha Lima, Relator- Esperidlãq_Amin vez que a parte não nocessítan\ aguardar o despacho judicial que
- Ney Sull!lllllla - Benedita da SOva- Romeu Tuma- Bernar- declinará da competência, conforme ocorre no sistema vigen~do Cabral - Pedro Simon - Ramez Tebet - Lulz Alberto de
De outra p-. o art. 106 do CPC conlml regra especial de
Oliveira- Adcmir Andrade- José lgnádo Ferreira. ·
preveD.ção, que se aplica somente pua o caso de ações conexas
TEXTO FINAL
que COfl'em perante juízes com a mesma competêócia territoriaL
Nesse caso, determinou o legislador do CPC que estam prevemo o
DO PROJETO DE LEI DO SENADO N' 16, DE juiz que despachar primeiro.
1995, APROVADO PELA COMISSÃO DE CONS!lOcorre que nenhum obstáculo haverá ao regubr transcurso
11JIÇÃO, JUSTIÇA E ciDADANIAdo processo, no caso de ações conexas que coa= pemnte juizes
PROJETO DE LEI DO SENADO N' II, DE 1995
com a mesma competência territoria~ se for aplicada a regra gen!l
de prevenção. isto ~. se for considerado prevento o juízo em que se
Toma obrigatória a menção do quesito "cor" der, em primeiro lugar. a citação inicial válida. E nenhum obstácuem documentos e procedimeatos que especifica.
lo haverá, rutrossim. ao regular exercício do direito de defesa pelo
O Congresso Nacional decreta:
requerido. Em verdade, o direito de defesa saiiá fortalecido, uma
Art. 1° É obrigatória a mençio do quesito "ccc" nos re~- vez que, após a citação inicial válida. o requerido irá dirigir-se ao
tros das instituições póblicas e privadas.
·
juizo que determinou a citação e não terá que aguardar decisão juParágrafo únioo. Para o fnn do disposto neste artigo, en~- dicial declinando da oompetência, ou decisão jldicial em incideD1e
dem-se como instituições os hospitais, os estabelecimentos .médi- de exceção de incompetência.
Isto posto, opinamos pela oonstitucionalidade e jlridicidade
oos e esoolares, os institutos de medicina lega~ as delegacias de~ ~
do Projeto, redigido com boa técnica legislativa e em termos regipollcia.
AI!. '1:' O não cumprimento do disposto nesta lei sujeitará ao mentais. No mérito, pela sua aprovação, ~nele em vista que apriinfrator a multa de 100 mil UFIR, que será destinada ao Ministério morará -a coruhJÇâo dos feitos judiciais, motmente pelo fato de
da Educação e Desp:mo para aplicação em progmrõas educativos. normatizar a jurisprudência dominante.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1995.- Iris Rezmde,
Art. 4° Revogam-se as disposições em conlrário.
Presidente - Ramez Tebct. Relator- Beoedlta da SOva - EspeSala da Comissão, 12 de abril de 1995.
rldião Amin - Carlos Patrociolo - Roberto Freire - Edison
PARECERN'll6,DE 1995
Lóbão- Éldo Alvarez- Jooé Ignáclo- Ademir AndradeJooé Fogaça - Lulz Alberto de Oliveira -Bernardo Cabral Da Comissão de Constituição, Justiça e C ida- Romeu Tum a- Jader Barbalho.
daDia, sobre o Projeto de Lei da Cllmara o' 31/91,
que "Revoga 0 art..106 da Lei 0 • .5.869, de13 dejaPARECERN'l17,DE 1995
nelro de 1973- C6digo de Procaso C IvO."
Da Comissão de Constituição, Justiça e C idaRelator: Senador Ramez Tebet
daDia, sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 72, de
1 _Relatório
1992, que • Cria na 3' Região da Justiça do Trabalho,
em Belo Horizoott; oo Estado de Minas Gerais, oo
O Projeto de Lei ,..b examine, de autoria do nobre Deputaâmbito do Ministério Púbtio:o do Trahalho, cargos de
do Theodoro Mendes, pre~nde revogar o arl- I 06 da Lei n• 5.&69,
Procuradores do Trabalho da 2' Categoria, cargos
de 13 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil~ visando a eliem comissão e dá outras providências".
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Relator: Senador Roberto ·Requião
O presente Projeto de Lei. de iniciativa do Senhor Procurador-Gera! da República e já aprovado, com emendas, na Câmara
dos Deputados. foi anteriormente examinado pelÕ nobre Senador
BeDi Veras, que elaborou o Parecer na Sessão Legislativa anterior,
nos seguintes termos:

I - Relatório
Vem ao exame do Senado Federal o Projeto de Lei da Câmara n• 72, de 1992 (Projeto de Lei n' 1.167-B, de 1991, na Câmam dos Depurados).
Referida proposição tem por objetivo criar na 3• Região da
· Justiça do Trabalho, ~m Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
23 (vinte c três) caQ!os de PIOcuradordoTmbalho da 2'Catcgoria,
4 (qualro) cargos cm comissão, C6digo DAS-102-2, bcin como
lrlmsfprmar delenninadas funções em cargos do Grupo DAS101.1, segundo consta do Anexo I que acompanha o presente projeto de lei.
- A iniciativa do Minist6rio Público Federal foi apxOvada na
Câmara dos Dep.lta.dos com duas alterações. Modificou-se o art.
5°, que previa a abertura de ~ito especial no valor de
Cr$194.003.544,00 (cento e noventa e quatro milhões, ~s mil.
quinhentos e quarenta e quatro cruzeiros), em valores de maio de
1991. A rcdaçio f!DJl! remeteu às dotações orçsmcntirias C<li!Signadas ao M.inist&i.O Público do Trabalho a cobernua das despesas
docotrentes da nova lei.

A wtra modificação -refere-se a adição, ao projeto original.
da notma contida no art.. 6° do texto aprovado na Câmara. dos Deputados. Trata-se de u:al ~forÇo às regras de moralidade que de~
vem inspirar o gereociamento do Serviço Público.

II- Dos Aspectos Juridícos e do Mérito

Abril de 1995

PARECER r••' 18, DE 1995
Da COJbissiiio """'( C1::;-1'~:.Z1ição, Justiça e Cida·

dania, sobre o Proje: • :'·. .. .~; da Câmara

D0

86, de

1992,(D0 164191, na Ca· ~ .: . · tigem) que "Acrescenta
parágra(o único do art
·' Lei D0 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, e dá OL . providências •.

Relator: Senador Esperidl~ \.miD

I- Relatório
Tiata-sc do Projeto de Lei da Câmam n' 86, de 1992, que
"ACieSCeD.ta puágmfo único 8.0 art~ 1° d8 Lei n° 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, e cU outras providências".
Para a análise necessária. reproduzimos o art. 1° da Lei n°
8.176191; em sua redação alUai:
''Art. }0 Constibli crime cootra a ordem econômica
I- adquirir, distribuh: e reve_n~r derivados de petróleo, gás
nãturai e suas !rações recuperáveis, álcool etilico hidratado carburaute e demais combustíveis líquidos carburantes, em desacordo
coni as normas estabelecidas na forma da lei;
II- usar gás liquefeito de petróleo em motores de qualquer
esp6cie, saunas, caldeiras e aquecimento de piscinas, ou para fms
automotivos, em desacmdo com as normas estabelecidas na forma
da lei.
Pena- detenção de um a cinco anos."

ProPõe o Projeto de Lei_em exame a introdução de parágrafo único ao artigo trmscrito, sob os termos: ''Não constibJi crime
CQiltra a ordem econômica a aquisição, pOr parte dos agricuhores,
de á!COI'~ gasolina oo óleo dicsc~ cm galões ou ootra fonna de
acondicionamento, com a fmalidade de abastecimeDto de máqui~
nas agrícolas_ em geral, inclusive ~ões".
·- - ·Na Câmara. dos Deputados a proposta recebeu parecer favorável da Comissão de Minas e Energia, assim como parecer pela
cóosititucionalidade, jmidicidade e técnica legislativa pela Comissão de Coostiblição c Justiço c de Rcdação. Levada a plenário, a
matkia foi aprovada.
No Senado Federal não fonu:ii- a~tadas emendas à proposição, uo prazo regimentaL

O projeto em tela, da i..õ.iciaUVa ciO MinistériO Póblico Federal, atende aos pressupostos constitucionais. Com efeito, ãóo conceder autooomia ao Minist&io Público, o Jegislador oollst.üUinte con~
feriu-lhe, também, a faculdade de propor ao Poder Legislalivo, observado o disposto noS arts. 127 e 168 desse mesmo Diploma, "a
criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares., provendoos por concursos públicos de provas e tíb.llos".
É o rela16rio.
Assim é que, juridicamente, a iniciativa é- idôaeã, como,
ademais, também é Otexto aprovado, com niod.iticiçôes~ no 'imbill- Voto do Relator
to da Câmara dos Deputados.
Quanto ao mérito, cabe destacar que é impresciadivel para a
O objetivo do ~jao-âe Lei em exame consiste em acressegurança jnidica da sociedade que o Ministério Público disponha centar à disposição penal em vigor uma modificação que descrimide estrutura e meios para bem cumprir sua missão constiruciOIW.
naliza a aquisição de combustíveis Jiquidos quando ~alizada por
Em verdade, a pn::valéncia do Direito, O Correto funciona:. .. agriculkns, sempre que tenha a fmalidade de abastecimento de
lllCDio do aparelho jurldico do Estado, enfim, a própria scgumnça máquinas agrlcolas, inclusive caminhões. Complcmentanncnte, a
das ~lações jurídicas multilaterais existentes na sociedade depen- disposição traz outra autorização expressa: pemüte que a aquisidem do funcionamento competente do Ministério Público. Prescr- ção desses ccmbustivcis, quando realizada por agricultores, seja
vsr, portanto, a função de custos lcgis, apanágio desse importante feita em galões ou _outra forma de acondicionamento, conforme se
acha explicitado na própria jtistificação do projeto, quando de sua
setor da organização estatal, 6 um impostergável dever.
m c lu apresentação na Câmara dos Deputados.
- onc sao
Antes de analisar o mérito e a conveniência da modificação
Diante dos argumentos ex pendidos, opinamos favoravel- proposta, vale registmr duas falhas de técnica legislativa. na promenle à aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 72, de 1992."
posição: a) ao autaizar a aquisição "cm galõeS ou outra-fonna de
Pedindo vênia pam subscrever este parecer. manifCsto-me acondicionamento", a proposta amplia. sem limites., a autorização
no sentido do acolhimento de seus termos.
do uso de acondiciona..ilte. o que significa que qüalquer outra forSala das Comissões. 12 de abril de 1995. - Iris Rezeudc. ma de acondicionamento estará autorizada por lei, nio importando
Presidente- Roberto Requião, Relator- José Fogaça- Romeu se ela lntZ problemas de ordem pública ou de segurança individual
Tuma - José lgnáclo Ferreka - Espiridião Amin - Bénedita c colctiva; b) ao descriminalizar a aquisição por parte doS agriculda Silva - Bernardo Cabral - L••iz Alberto de Oliveira - Ra· tores, a proposta deixa de prever idêntica exceçio nos casos de remez Tebct -Roberto Freire- Ademir Andrade - Ronaldo Cu- venda dos _mesmos comOOstíve_is, pa- parte dos postos de revenda,
oha Lima- Edisoo Lobão.
o que levaria ao fato juiídico absurdo de termos uma compra per-

____;;;.._ __
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mitida por.lei. permanecendo prolbida pela mesma lei a venda do
produto, Dão sendo esta, certamente. a intenção do Iegi.sl.adoc.
Vistos os aspectos de forma. tratemos, agora, do mérito.
O Decreto... Lei 0° 395, de 1938, complementado pela Lei n°
2.004, de 1953, dá ao Conselho Nacional do Petróleo, transfoimado em Departamento Nacional de ComOOstíveis pelo Decreto n°
507, de 1992. ó direito e a-responsabilidade de regulamentar as atividades relacionadas ao sistema nacional de abastecimento e distribuição de combustíveis líquidos.
As Portarias n°S 61, 62, e 63 todas de 6 de 1llliiÇO de 1995,
regulam presentemente o sistema, sem qualquer restrição quantitativa ou qualitativa à compra de combustíveis líquidos, seja por
~ de agricultores, seja por parte de qualquer outro segmento da
soc:Wc:iade. Ademaís, a Portaria D_o 62195 regula especif1eamente as
atividades do Transportador-Revendedor-Retalhista (TRR), o qual
adquire os comb.l-stíveis a granel e os revende a retalho, entregan-

do-o no local de uso ou de· esl.Ocagem. tranSitória do usuário final,
em geral.agii.cultores., facilitando-lhes a aquisição do produto.
Nota-se, porta.nto, que a legislação em vigor atende, em to-
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que a questão envolve. Entendemos inadmissível a lei autorizar a
aquisição de combustíveis líCJl:Jidos, permítindo que o seu trans}X>rte possa se fazer por meio de qualquer forma de acondicionamento, sob o risco~ responsabilizar-se o Esta<!o por addentes daí decorrentes.
Assim sendo, e reconhecendo valor e brilho nos argumentos
expendidos pelo ilustre Senador LaurQ _Campos, inclusive ao comprovar a existência do tipo penal, por tratar-se de lei em branco,
reformulo meu parecer para. com base nas considerações expostas,
manifestar sérias restrições ao projeto de lei quanto à técnica· legislativa, por admitir ampliação de sentido que certamente não estaria
na intenção do proponente; e, quanto ao mérito, julgá-lo conttário
ao interesse do Pais. por criar restrições ao poder de regulamentação do Poder Executivo, mormente quando se trata de comportamento e.atitudes a serem reguladas em situações atípicas, em mamemo de emergência.
Diante do expOSto, opinamos pela rejeição do Projeto de
Lei da Câmara n° 86, de !992.
Sala da Comissão, 12 de abril de 1995. - Íris Rezende, Presidente- Esperidião Amin, Relalor- Romeu Tuma- José Fo-

dos os aspectos, as preocupações que deram origem a este Projeto
gaça- Fmocelino Pereira:- Pedro Simon- Roberto Requiãode Lei, tomando...o desnecessário.
-Analisemos, enlretaoto, o Projeto de Lei, admitindo evcn- Benedita da Silva - Ronaldo Cunha Lima - Cados Patrocínio
blais mudanças no abastecimento de combustíveis. Supondo ocor- - Edisoo Lobão.- Ro~erto Fr~re- Lu_iz Alberto de Oliveira.
rer nova escassez de combustíveis líquidos, seja pela alta de preVOTO EM SEPARADO, VENCIDO. DO SEN.
ços internacionais. seja por -redução da quantidade disponível no
LAURO CAMPOS NA COMISSÃO DE CONSTITUImettado internacional. o que é uma perspectiva -poSsível no casO
ÇÃO, JUSTIÇA E CIDAI)ANIA, REFERENTE AO
do petróleo e seus derivados, poderia vir a surgir a necessidade de
PROJETO DE LEI DA CAMARA N" 86, DE 1992,
alguma forma de raciónamento temporário. Caberia. então, às auQUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO ÚNICO AO
toridades de Governo estabelecer um plano temporário de redução
ART. 1° DA LEI N" 8.176, DE 8 DE FEYERE!RO DE
de aquisição de combustíveis. no limite do estritamente necessário
!991, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
à superação da crise, distribuindo, na forma mais juSta~e ra.zoá.vel
Estando de acordo com o relatório da metéria lançado pelo
possível, as limitações decorrentes desse evenwal plano de emergência. Nesse caso, qualquer exceção prévia, prevista em lei, teria nobre Senador Esperidião Amin. peço--lhe vênia. contudo, para
sentido de privilégio odioso e injusto, e traria sérios -problemas ao manifestar minha discordância quanto ao voto proferido e, por
DNC para planejar e executar plano de recuperação do equilíbrio conseqüência. aderir ao parêcer da Comissão de Constituição e
do abe.stecimento, uma vez que esse plano não deveria estar condi- Justiça e de Redação, da Câmara dos Deputados que, unanimecionado a tratamento especial para oenhuma classe de consumido- mente. opinou pela constiblcionalidade, juridicidade _e técnica leres de combustível, sob pena de est.an:nos elaborando lei injusta e gislativa e, no mérito. pela aprovação do projeto em apreço. na lidiscriminatória a outros se-tores de igual importância para a econo- nha desenvolvida pelo relator da proposição, naquela Casa, o inmia do País, como o setor de pesca as frotas de caminhões de signe Dep.1tado José Thomaz Nonô.
transporte, as frotas de táxis, etc. Parece conveniente pâ.Ia o País
Difetentemente--do relator nesta Casa, que entende inexistir
que. rurevenmalidade de racionamento futuro, possam as autorida- o tipo penal. legalmenk conceituado, que justifique a- ri.Oi'Iila- exdes governamentais contar cóni ampla libetdade de ação•.distri- cludente de criminalidade, parece-me claro estarmos diante de
buindo, na fOima mais racional possível, os ôous de eventnais res- uma circunstância que podemos definir como de discriminação,
trições. Seria planejar contra o interesse do País, assegurar, por lei, por interpretação autêntica - a proposição em exame. no caso -.
que um determinado setor fosse excluído CODlpletamentC, sem ante uma lei penal em branco, que é o art. lo da Lei n°8.176/91. .
qualquer limite, de eventuais restrições. ·
- Nesta última, ao invés de uma tipificação cerrada do delito,
Caberá às autoridades governamentais. responsáveis por tem-se a referência a lei diversa, que dispõe sobre a regular aquisievenbJais racionamentos, levar em conta as dificuldades peculiares ção, distribuição e revenda dos combustíveis e que, uma vez vigiade certos grupos quando adotarem tal medida. Quan.tó a esse as- da, implicaria cominação de pena prevista na Lei n° 8.176/91.
pecto, façamos justiça ao Governo brasileiro e ao antigo Conselho
Vale recordar que a interpretação autêntica. que emana do
Nacional do Petróleo: quando boove racionamento de combustí- próprio legislador. com caráter obrigatório, destina-se a dirimir inveis entre 1980 e 1985, o CNP concedeu justame-n_~ aQS a_griculto-- certeza da lei anterior, o que se justifica. em maior grilu, quaildo
res e ao setor de pesca facilidades para.. lhes diminuir o raciona- esta lei penal ei:n branco, coino na hipótese vertente. depende, para
mento. Assim é que, através da Port. n° 588, de 22- de dezembro de tornar-se exeqüível. do complemento de outra lei. ou mesmo de
1980, foi-lhes concedida autorização para aquisição de combustí- certos atos administrativos.
Vbis,
limites vqlumétricos, mediante a simples apresentação
Defrontarido-se com esta espécie de nonna jurídica. Nelsoc
de identificação com.o agrirultor w componente do setor de pesca Hungria, com seu peculiar tirocínio. denominou-as "cegas" ou
(Registro no Incra ou na Sudepe).
"abertas" (Comentários ao Código Penal. Forense. Rio de Janeiro,
Vale ~bém registrar, pelos mesmos motivos, que.o Go- 4' ed., !958, vol I, p. 96).
verno deveria manter ampla possibilidade de regulamentação
As leis penais em branco são adotadas muitas vezes para
quanto ao tipo de vasilhame utilizado para transporte de combustí- normalizar condutas em situações, nas quais o elemento ocasional,
veis. tendo em vista os aspectos de segurança e de saúde pública necessário para sua ulterior aplicaçãO. é cambiante. A. imposição

sem

ANAIS 00 SENADO FEDI!RAL

70

de certos comportamentos, por exemplo. em face de medidas econôm.icas de impacto, tem determinado o rea.~rso a este expediente.
A prática do ágio, penalmente tipificada em planos econômicos
em que tabelas de preços máximos são passíveis de alterações,
bem ilu,stra o presente debate.
E importante assinalar que a revogação do complemento
não acarreta a revogação da lei aberta. E aquf ãs Coris"iderãções
formais se c6nfundem com as de nÍérito. QuaisCau~ g_ue sej!m as
motivações que justifiquem racionamento de combustíveis, como
o que ocorreu durante o Governo Collor, por ocasião da edição da
Lei D0 - 8.176/91, época do desabastecimento de álcool hidratado,
não se concebe deva o produtor rural ser penalizado, oconômica
ou criminalmente, em razão das graves conseqüências, de toda or~
dem, · advindas do Clecréscimo da produção agropecuária e da ca~
restia, corolários do acesso restrito aos Combustíveis n6 seiõr.. Assim. os argumentos aduzidos pelo autor da _proposição
parecem-me pertinentes e juríchcos, peld qUe admito a discriminação sob ~xame.· Ante o exposto. e divergindo respeitosamente do
relal.Ôr, voto pela constittlcionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pt:]il aprovação do PLC n° 86, de 1992.
Sala da ComisSão, 22 de março de 1995. - Senador Lauro
Campos.
PARECERN'Z19,DE 1995

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara o 0 24, de
1993 (n° 2.797,. de 1989, na Casa de origem), que
"Acrescenta dispositivo ao art. 61 do Código Penal".
Relator: Senador Adem ir Andrade

1- Relatório
Encontra-se sob exame desta ·Comissão o PrOjeto de Lei da
Câmara n' 24, de 1993 (n' 2797, de 1989, na Casa de origem),
que" Acrescenta dispositivo ao art. 61 dO Código Penal".
Na previsão da lei penal (art. 61, IL letra b, do CP). é circunstância agravantt.~ ter o crime sido praticado contra criança. Vé·
lho ou enfermo. O projeto em causa visa a modificar a letra_ h do
inciso II do art. 61, no sentido de incluir. também, a circunstância
de que o crime tenha sido praticado contra mulher grávida.
Examinado na Câmara pelo DeptJtado Ibrabim Abi-Ackel,
o projeto foi aprovado na forma do substitutivo apreseritado pelo
Relator, o qual foi sufragado-pelo Plenário daqueli Casa.
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Ademais, o caput do art. 1° do projeto, ln fine, estabelece
nova redação ao dispositivo em comento, quando diz que a alínea
''h" do inciso ·n do u;t. 61 passa a vigorar com a seguinte tedação.
Ora, os termos da norma estãO comaivlando uma nova redação e, neste caso, ter-se- ia que repetir todos os elementos da alínea
''h" do inciso n do art. 61.
Mantida a forma proJX)sla, estar-se-ia, tão-somente, substiruindo as circunstâncias já existentes pela expressão isolada "e

mulher grávida".
Nio convém ao corpo da proJX)sta que a vontade dos ihlstres parlamentaies da Câmara dps Depurados l<llha sido a de su.primir as circunstâncias que agravam a pena cominada a crime cometido contra criança. velho ou enfenno. Esta 6 uma hipótese inadotável.

,

-A-:oosso ver, destarte, a modificaçio pretendida é a de aditar
às circunst.ânci.as já estabel~idas a agravante de o crime ter sido
cometido contra mnlher grávida.

m- Conclusão
Diante dos a.zgumen.tos anteriormente expendidos, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n' 24, de 1993,
cem as seguintes emendas, que não atingem a substância da proposição acolhida pela Câmara dos Deputados:
EMENDA N" I - CCJ
Dê-se Aementa do projeto a seguinle redação:
"Altera alínea ''h" do inciso II do art. 61 do Código Penal."

EMENDA N" :Ir- CCJ
~-se
ao art. 1° do projeto a seguinte redação:.
i'Art.61 ••-....: __ .... _.. __________.. _______.. __ _

-

II-,_,__,_,_, __, ___________,,,....,, _ _

h)

~ntra

criança. velho,

enf~o

ou mulher grá-

viâa;
Sala das ComiSsões, 12 de abril de 1995.- Iris Rezeude,
Presidenle - Ademir Andrade, Relator- Jádcr Barbalho - Luiz
Alberto -Roberto Requiio - Frana:fino Pen:lra- Jooé Fogaça
- Ramez Tebet - Ney Suassuna - Bernardo Cabral - Romeu
Tuma- Benedita da Silva- José Bianc:o- Pedro Simon- Lúcio Alcântara_
PARECER N' 220, DE 1995

11- Do Mérito e dos Aspectos Jurídicos
Da Comissão de Constituição, Justiça e Ckla..
Como se expressou o autor do projeto, "a mulher grávida
daoia, sobre o Projeto de Lá da Câmara n° 27, de
merece toda a proteção da sociedade, e qualquer tipo de violência
1993, que "Dispõe $Obre a revigoração do prazo c:staque contra ela se pratique deve ter a pena àgravada, mesmo porque
bdecldo no art. 32 da Lei D 0 8A90, de 19 de novem..
a gestante tem extremamente reduzidas suas condições de defesa
bro de 1992, e dá outras providêndas".
próprias".
Relator: Senador France6no Pereira
Quanto ao mérikl. são estas, pois, razões fOrtes para que
proposição seja, indubitavelmerite, acolhida.
-- - - --ITrata-se do ProjeiO de Lei da Câmara n' 27, de 1993 (PL n'
No que concerne aos aspectos jurídicos, cabe salientar que a
iniciativa em apreço não apresenta vício quanto a sua constitucio- 3-599, de 1993, na Casa de Origem), ementado à epigrafe e cujo
texto é oriundo dO- Poder Execu~vo, suboletido à deliberação do
nal idade e juridicidade.
Tod.a.ria. n.a.que toca à técnica legislativa, a propoSIÇãO me- CongresSo Nacional pela Mensagem n° 112, de 8 de março de
rece reparos. Com efeikl. a alteração proposta no projeto corres- 1993, acompanhada da Exposição de Motivos n' 012/SEponde a uma emenda de nawreza modificativa. No entanto, a PLAN/PR, de 2 daquele mês.
2. Na referida EM. a então Ministra do PlanejameniO justiliementa indica que se propõe realizar emenda adítíva aO-à!Zef- que
coo O Projeto de Lei sob exame, alegando. em síntese, que:
o projeto ''Acrescenta dispositivo ao art. 61 do C6digo Penal''.
a) llquela data, ainda nio se disjlllnha da Lei do OrçameniO
A rigor, o que o projeto faz é uma modificação na: alínea
''h" do inciso II do art. 61. para acrescentar às bipóteses ali já esta- Geral da União pam 1993, iridispellSável à revisão do Plaoo Plubelecidas outra que inclui as circunsl.âncias de o agente ter pratica- rianual, a ser organizada por funções de governo c: tendo o subprograma como o menor nível de detalhamento, vinaJ!ando-se aos
do o crime contra mulher grávida.

a
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subprogramas prioritários a progniniição da despe$&, regionalizada. em metas tisicas e financeiras;
b) fX'l' conseguinte, não havia., então, como cumprir o disposto no art. 32 da Lei n• 8.490. de 19 de novembro de 1992, segundo o qual o Poder Executivo encaminharia ao Congresso Nacional, aUi o dia 1• de março de 1993, projeto de lei de revisio do
Plano Plurianual, estabelecido pela Lei n• 8.173, de 30 de janeiro
de 1991, aherado pela Lein• 8.446. de 21 de julho de 1992;
c) assqn, impmha-se alterar a. data prevista naquele art. 32
da Lei n• 8.$, de 1992, dai o Projeto de Lei que prorroga pam o
dia 30 de abril de 1993 aquele praia antes estabelecido até t• de
março de 1993.
..
3. Na Casa de origem. houve tramitaçio da maléria em regime dé urgl!ocia, at:Cndeni:lo a requerimento de líc:leres pm:_, Jários,
aprovado pelo Plenário em 9 de DW'ÇO de 1993.
. No dia segainte, em respOsta à questão de ordem so~ a
não compet~ncia da Câmanl. pam apreeia:r tal projeto, respondeu o
Presi!len!!> daquela Casa que a Câmara dos Deputados era competente para tal, pois tratava-se de projeto a ela encaminhado pelo
Poder Exerutivo, mediante mensagem. em que se requeria alteração de regra contida em lei comum.
Ainda no dia 10 de março de 1993, ap6s discussão em turno
único e proferimento de pareceres em substituição a Cluas Comissões Permanentes (CfT e CCJR), aprovw-se emenda substitutiva,
ficando prejudicada a proposição inicial.
- Aprovada a reda.çio fmal, veio em.ão ao Senado Federãi.
4. Nesta Casa. após leitura e distribuição à CCJ. f(l!"IIIll designados, sucessivamente, dois Relatores, em 24 de março-de 1993
e 10 de setembro de 1993. tendo. em ambas as ocasições, sido devolvido o PLC para inclusão em pauta. Agora. em 23 de fevereiro
de 1995, ~em de ser designado o presente Relatoc.
5. E o Relatório.

-II6. Cumpre a esta Comissão "opinar sobm a constitucionalidade. juridicidade e ~egimentalidade daa matérias que lhe forem
submetidaa (-) por despacho da Presidincia (..•)".consoante dispõe o art. 101.1. do Regimento Interno.
E. no caso. o PLC sob exame nio padece de reparos quanto
a esses aspectos.
É de lembrar, aliás, que foi bem resolvida a questão de ordem levamada na Casa de origem.
De fato, este Projeto de Lei visa, apenas, alterar o pm7D estabelecido pelo art. 32 da I.ei n• 8.490, de 19 de novembro de
1992 C'Dispõe sobre a o.ganização da Presidincia da República e
dos Ministérios e dá outras providências'?, para qu·e o Pcxier Executivo encaminhasse ao Congresso Nacióna1 até 30 de abril de
1993 - em vez de 1• de março de 1993 - projeto de lei de revisão
do Plano Plurianual estabelecido peb Lei n• 8.173. de 30 de janeiro de 1992 C'Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual, para o
triênio 1993-!99S, de que trata o art. s• da Lei n• 8.173. de 30 de
janeiro de 1991, e di outras providências'').
7. Nesse ínterim. efetivamenle, o Poder Executivo envioo
ao Congresso Nacional:
a) a Mensagem n• 26, de 1993 - CN (n• 2W93. na origem), datada de 29 de abril de 1993, com Projeto de Lei que dispõe sobre a revisão do Plano PluriaJmal'para os exen:ícios de 1994
e 1995 - e que tramita na Comissão Mista de Orçamento como
Projeto de Lei n• 2. de 1993- CN (PLN 2. de 1993). aguardando
parecer desde 1° de setembro de 1993, inclusive sobre 165 emendas apresentadas;
b) a Mensagem n• 71. de 1993 - CN (n• 474193. na origem), datada de 31 de julho de 1993. com proposta de modifica- ·
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ção do referido Projeto de Lei n° 2. de 1993 - CN. ao qual foi anexada em 2 de setembro de 1993 C esrá na Comissão Mista de Orçamento. desde calão.
8. A primeira vista. poderia parecer que o pn:sente Projeto
de Lei perdeu o objeto e, como tal. deveria ser arquivado, pois a
nova data nele constante já se passou há muito.
Entretanto, o Poder Executivo solicitou. em devido tempo e
justificadamente, essa alteração legislativa, que. embora não ocorrida at6 agora., ainda se recomenda, para regularizar, com retroação, o invohmlkio atrasO no encaminhamento da proposta de revisio do Plano Plurianual ao Congresso Nacional.
Por essa razão, sanas pela aprovação do ProjetD de Lei sob
análise. na fOIDlll do Subotillltivo ·~na Câmara dos Deputados.

-II. 7. À vista do exposto, conluímos pela aprovação do Projeto
de Lei da Câmanl. n• 27, de 1993.
Salada Comissão, 12 de abril de 1995.- !ris Rezende. Presidente - Fra~~celino Pereira, Relatoc- Esperid.ião A mio - Edi·
son Lobão - Ronaldo Cunha Lima - José lgnácio - Ademir
Andrade - Pedro Simon - Bernardo Cabral - Romeu Tuma B.....nta da Silva- Lulz Alberto- J'* Fogaça- Ramez Tebet.
PARECERN"2Zl,DE 1995
Da Comissão de Constituição justiça e Cidadania sobre o Projeto de Ld. da Câmara n° 94, de
1993 n" 3.399 de 1992, na Câmara dos Deputados,
que "DWpõc sobre a criação, competência e organi·
zação da Ou'ridorla-Geral da Previdência Soda!".
Relator: Senador Ramcz Tebet
I -Relatório
Em 30 de novembro de 1992, o Poder Executivo encam.inl;loo ao Cori.gJ:essO Nacional. nos termos- do inciso IX do art. 48 e
do§ t• do art. 61 da Coostiblição Federal. projeto de lei dispondo
sobre a criação. coJIJpCI.Sncia e organização da Ouvídoria.Geral da
Previdência Social. Esse projeto recebeu, na Câmara dos Deputa·
dos, a numeraçãO de Projeto de Lein°3.399·B, de 1992
Sua tramitaçio na Câmam foi relativamente rápida: em 29
de abril de 1993, o Projeto foi aprovado pelo PlenáriO. iiaTórma
do mbstitutivo da Com:isSio de Seguridade Social e Família, ficando prejudicadas a pwposição inicial e as emendas de plenário
apresentadas.
Em conformidade com o disposto nos arts. 64 e 65 de nossa
Carta Magna. foi o Projeto encaminhado ao Senado Federal. aqui
recebendo a numeração de Projeto de Lei da. Câmara n° 94, de
1993. E; de acordo como art. 101 do Regimento Interno do Senado. foi distribuído a esta Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, a qual cabe opinar pela constitucionalidade, juridicidade,
técnica legislativa e mérito da proposta em apreço.
Segundo a Exposição de Motivos do então Ministro da fte..
vidência Social, o Projeto de Lei atende ao disposto no art. 6° da
Lei n• 8.213. de 24-7-91 (Plano de Beneficias da Previdência Social). Este artigo, ao prever a indicação. pelo Conselho Nacional
de Previdência Social- CNPS, de cidadão de notório conhecimento para exetcer a função de Ouvidor-Geral da Previdência Social.
estabeleceu que lei especiflca defmiria suas atribuições.
Contudo? o Projeto, muito mais que estipular as atribuições
do Ouvidor-Geral, cria a Ouvidoria-Geral da Previdência Social,
vinCulada ao MinistériO da Previdência Social, "com o propósito
de assegurar uma estrub.lra de suporte técnico e administrar.ivo
·condizente com as relevantes atribuições conferidas ao OuvidorGeral". Também estabelece as competências. prerrogativas. e obri-
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gações básicas que devem nortear a ãtuação da Ouvidoria-Gern.l
junto aos órgãos e entidades da Previdência Social, assim como
ftXa a estrutura de cargos cjue a devem compor.
Com relação ao Ouvidor-Geral, o Projeto de Lei, além de
dispor sobre as ~spec;:tivas atribuições. estabelece mandato de dois
anos, vedada a recondução; indicação a partir de deliberação de
dois terços dos membros do CNPS; nomeação-pero-Presidente da

Repíblica. após aprovação do Senado Federal: estabilidade no
emprego; e as condições para destiruição do cargo.
O substitutivo aprovãdo pelii -Clniara doS ·oeputados é basicamente idêntico ao Projeto de Lei encamin.i:iã.do Pelo Poder Executivo, no que concerne aos dispositivos substancia.is.-As alteraçõ-

es mais relevantes são:
· · a) no que cobceme à estrub.Jra administrativa da Ouvidoria_Geral, reduz o número de cargos e elimina o artigo que pérmitia a
de servidores, em ca.ráter irrecusável;
b) quanto à indicação do OuvidOr~GeiâCt9~ o processo
mais ·fleX:ível, elimin.a..D:áO o texto original o artigo que estipulava
os requisitos essenciais para configurar o notório saber na área de
Previdência Social.
---- reqp~ição

prop:lst,a DO PLC 0° 94'93. parece bastante razoável para fazer face
às tarefas a serem executadas.
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
da Câmara n° 94, Ele 1993.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1995.- Iris RezeQ,de,
Presidente- Ramez Tebe4 Relator- Luiz Alberto- Jooé Foga-

ça - Romeu Toma - Roualdo Cunha Lima - Elcio Alvares Edison Lobão - Francdino Pereira - José lgoácio - Bernardo
Cabral- Ademir Andrade- Benedita da Silva.
PARECER N" 222, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cida·
dania, ao Projeto de Lei da Câmara D 0 223, de 1993
(n° 4.5~, na Casa de origem), que "Altera a redação do § 4' do arL 654 da Consolidação das Lds do
· Trabalho, que estabelece condições para iiiSCrição no
concurso para ingresso na magistratura do trabalho".

Relator: Senador Carlos PatrocÍDio

É-o relatóri~:

I - Relatório

O Projeto de Lei da Câmara n' 223, de !993 (li' 4.596-C, de
U- Voto do Relator
1990, na origem), pretend~_alterar a redação do§ 4° do art. 654 da
O PLC D 0 94193 atende todos os requisitos constitucionais e Consolidação das Leis do Trabalho, que estabelece con_clições para
jurídicos, apresenla.ndo adequada técnica legislativa. A inicíativa inscrição no concurso para iiigresso na magistrattna do trabalho.
da maléria é, de fato. do Poder Executivo (vide art. 6 I, § I 0 , IL b,
De acordo com a proposição a nova redação do § 4° do arL
da ConstibJição Federal), Cabendo às duas Casas do Legislativo 654 da C1..T seria a seguinte;- verbis:
sua apreciação. Ademáis, a proposição adequa-se perfeitamente às
"Art. 654 ........................- - - - · · - - · · - normas jurídicas existentes. est_ando, como antes mencionado, prevista no a.rt. 6° da arual Lei de BeÕefiCios da Previdência Social.
§ 4° Os candidados inscritos só s~ acbnitidos
No que coocerne ao mérito, nada há a op:n-. É inquestionáao concurso após aprociação prévia, pelo Triruna! Re·
vel a oportunidade da criação da Ouvidoria-Geral da Previdência
gional do Trabalho da respectiva Região, da idoneidade
para o exercido das funções."
Social, que constituirá o necessário elo instib.Jcional entre o cida_
A nova redação do § 4° do art. 654 da a..T, proposta pela
dão e a Previdência Social. A função prccf~a da Ouvidoria serã
canalizar os retornos da sociedade civil, em termos de informaçõ- Câmara dos Deputados, extingUe a alínea. a do texto original que
es, sugestões, reclamações e denúncias relativos à prestã.Çào de estabelece como requisito para ingresso nã carreira da magistrab.Jserviços por parte das instituições da Previdência Social. A partir ra trabalhista limite mínimo ·e máximo de idade.flxados, respectidesses dados. caberá à Ouvidoria..Qeral amar junto às autoric11Cles vamente. em 25 e _45 anos. Ao mesmo tempo, a fLm de adequar o
competentes com vistas a sanar problemas adm.iriisirãtivOs e legais texto à melhor técnica legislativa, incorpora a alínea b remanes·
detectados. Implanta-se. assim, uma estrutura de reed-l?ack. tão cente ao texto do próprio parágrafo. constituindo-se o exame da
essencial ao aprimoramento de qualquer sistema.
idoneidade como único requisito p!"évio para adlnissio dõ candidaEsse vínculo entre sociedade civil e estruttJ.ra administrativa to ao concurso público._
da Previdência Social tende a se dar por um canal neutro, na mediÀ proposição. no prazo regimental, não foram oferecidas
da em que. segundo o PLC n° 94'93. o Ouvidor-Geral deverá ser emendas.
um cidadão com reconhecida especialização na área de Previdên11 _ Voto do Relator
cia Socia], indicado pelo CNPS D.omeado pelo Presidente da República, após aprovação do Senado.
a) da constitucionalidade:
Outro aspecto positivo do Projeto de Lei da Câmara são as
À Comissão de Conslib.Jição, Justiçi-e-Cidadania compete,
prerrogativas conferidas ao Ouvidor-Geral, em ten;nos de seu rela_- na forma do disposto no art. 101, incis~ e inciso item 6, op~
cionamento com 6rgãos·e entidades previdenciárias. tais como: es- sobre a constitucionalidade e mérito da presente proposição.
tabelecimento de prazos máximOS para resposta às suas solicitaçõA matéria sob exame é da competência legislativa da
es; encaminhamento, ao CNPS e ao Ministro de Estado, de even- União. nos termos do que prescreve o art. 22, incisos I e XVU, da
tual recusa oo negligência no atendímento às solicitaçõeS; direito · Constitiiição Federal, e o seu arL 61, caput, no que se refere a ini·
de inspeção nas dependências e documentos dos órgãos e Cntida- ciativa parlamentar do processo legislativo.
Preencbe, portanto, o Projeto de Lei da Câmara 0° 223, de
des da Previdência Social, salvo em casos de sigilo previsto em
lei. Essas prerrogativas facilitarãO sobremaneira a função do Ouvi- 1993, os requisicos indispensáveis para a Sua admissibilidade
dor-Geral, possibili~do a eficiência e eficácia das atividades a conStitucional.
- serem desenvolvidas.
b) exame do mérito;
Em termos de organização administrativa, não bá dúvida de
A proposição pretende, ln concreto, a supressão dos limites
que o Ouvidor-Geral não poderá prescindir- de Uma estruOJra fun- mínimo e máximo de idade exigidos pela alínea a do § 4° do arL
cional mínima para desempenhar suas funções. Nesse sentido, é 654 da CLT, para acesso ao cargo de juiz substitulo do_ trabalho.
realmente necessária a criação da Ouvidoria-Geral no âmbito do De f?..to, a ftxação
limite mínimo de 25 e máximo de 45 anos
Ministério da Previdência Social. Quanto à estrutura de cargos não tem previsão constitucional. O Egrégio Superior Tribunal de

e

r
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n.
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Justiça- STJ, em recente decisão; posiciona~ se sobre o~ nos
tennos do AcórdJo no Recurso Ordinário em Mandado de SeguM
rança n• ()()()()635, de 1990. 2' Turma, jllgado em 16 de novembro
de 1992, que tem a seguinte ementa:

"CONCURSO PARA INGRESSO NA MAGJSTRAWRA DE CARREIRA, LIMITE DE IDADE. A
LEI 6.75on9, ARTIGO 46, V, QUE IMPÕE UMITE
DE IDADE PARA INSCRIÇÃO DE CONCURSO
PARA JUIZ DE DIREITO SUBS'ITIUTO DA JUSTIÇA 00 DIS1RITO FEDERAL E JUIZ DE DIREITO
OOS TERRITÓRIOS FEDERAIS PERDEU O VIGOR
COM A PROMULGAÇÃO DA CF DE 88, POSTO
Q!,JE É lNCOMPATÍVEL COM AS DISPOSIÇÕES
CONTIDAS NOS ARTs, 5' E~-7', xxx~ DA LEI
MAIOR. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.''

A imposição de limite de i~ para' -;ce~~-a ~ncurso públie<! provista em legislação anterior à Coostituiçõo Federal de
1988 está derrogada,. em face do que prescreve o art. 39, § zo.
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Art. 2° Esta lei entra ein VigOr na data de sUa publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 12de abril de 1995.- !ris Rezende, Pre·

s:dentc - Carlos Patrocinio, Relator - Guilherme Palmeira -~ Lulz Alberto de Oliveira - jader Barbalho Roberto Freire - Edison Lobão - Romeu Toma - Ademir An·
dnule - Elcio Alvares - Ramez Tebet - Esperidião Amin 8CrDilrdo CabraL

José lgnáào

PARECER N'l23, DE 1995
Da Comissão de Coostltuíção, justiça e Cidadania ao Projeto de Ld Complementar da Câmara
n° 97, de 1994 (n° 3935.0, de 1993, na origem), de
iniciativa do Presidente da RepúbHca que "Autoriza
, a rev~õ ·ao- Município de Colmbra, Estado de JW..

nas Gerais, do imóvel que menciona".

Relator: Seaador Franoellno Pereira
O Presente Projeto, origjnário _do P~r Executivo e enviacombinado com o art. ~. xxx. e art. 5° caput. da Constituição Fe- do ao Congresso Nacional sob a Mensagem D0 324, de 1993, tem
deral, exceção feita aos setVidores militares. pois a estes não foi por objetivo autorizar a Legião Brasileira de Assistência - LBA a
estendido o inciso xxx do art. ?O da CF.
,
proceder" a reversão, ao Município de Coimbra. Estado de Minas
Assim, entendemos pertinente ·a supressão da alínea a do _Gerais, de um imóvel situado no lugar denominado A v. Ernesto
art. 654 da CLT, proposta pela Climlua dos Deputados. Todavia, já Lopes, no citado Municipió, cóm áiea de 750 m2 (setece!l105 e
que nos foi possibilitado abordar o assunto~ gosta.riamos de sugerir cinquenta metros quaadrados). doado através da Lei Municipal 0°
uma alteração na alinea b, que acabou incorporada ao têilÕ do§ 4° 159 de 11 de oublbto de 1_959, e escritura Pública de Doação lado art. 654daCLT.
_
veada em30 de outubro de 1959 e transcrita no Cartório de RegisA idoneidade IIJOml deve ser aferida mediante êr.i.térios ob- _ lros de Imóveis da Comarca de ViçosafMG. sob n° de ordem
jetivos, de forma a não propiciar ilações ou manipulações que pos- 25.560, do livro de n° 3/AN".
sam. ou venham a ensejar injlstiças. Nio é de OOm alvitre deixar às
~a Exposição de Motivos que acompanhou a:Mensagem, o
normas dos editais de concurso público o estabelecimento desses enlio Ministro do Bem estar Social, Jutahy Magalhães Júnior, arcritérios, uma veZ que, para a sua VerifiCaÇão podem ser adotados gumenta que o terreno fora doado para. que ali fosse construído um
critérios subjetívos, comO, por exemplo, uma entrevista, ou alesta- Posto de Puericulblra e Maternidade anexa. Entretanto, continua a
dos abonatórios que, para o candidato comum, possam sign.iÍ1C8I' a Exposição de Motivos,
sua exclusão.
- "Considerando que, ab.lalmente, a linha prograPor esta razão sugerimos que a aferição de idoneidade mo- mática da LBA volta-se para a descentralização dos proral seja comprovada exclusivamente medianle certidões emitidas
gramas matemo-infantis, executando-os indiretamente,
por órgãos públicas e por declamção passada pelo próprio candinenhuma edificação foi realizada no mencionado imóvel
dato.
até a presente data, não havendo. tampouco, p-evisão
Feitas eStas considerações, somos pela aprovação do Projeque o- seja. Por conseguinte,_ a devolução- do terreno de
to de Lei da Câmara no 223, de 1993, n~ termos do substitutivo
que trata ao anteprojçto é justa e razoável. porquaD.to a
seguinte.
donatária lhe manterá a destinação sociaL"
EMENDA N' I-CC!- SUBSTirUTIVO
Na Climlua dos Deputados, o projeto foi aprovado com
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'l23, DE 1993 emenda da Comissão de Constituição. Justiça e Redação, no sentido de nele ser inserida a cláusula revogatória.
Altera a redação do f 4~ do art.654 da Couso li~
Quanto a sua constib.lcionalidade, a proposição não apreda:çio das Lds do Trabalho, que estabelece condições senta óbices. Entretanto, a Medida Provisória n° 813, de 1° de japara inscrição no concurso para ingresso na magisneiro de 1995, reeditada pela Medida n' 931, de 2 de março de
tratura do trabalho.
1995, que ''Dispõe solx'e a organização da Presidência da República e dos Ministérios. e dá outras providências", extingUiu a Legião
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• O § 4' do art. 654 da Consolidação das Leis do Tra- Brasileira de Assistência- LBA, através de seu art. 19. que tambalho- CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de lo de maio bém extinguiu o Ministério do Bem-Estar Social. O [)recrcto n°
1398, de 16 de fevereiro de 1995, dispõe sobre atribuições de inde 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 654.................._ ..._ .. ___..........- .......- .ventariantes, procedimentos de inventários e dá outras JrQViâCn§ 4° Os candidatos inscritos s6 setio admitidos ao cias, e. em seu art. 1o determina que 1t::3.berá ao Ministério da AdconCUI'SO após apreciação prévia, pelo Tribunal Regional ministração Federal e Reforma do Estado coordenar os procedido Trabalho da respectiva Região, da idoneidade para o mentos administrativos concernentes ao processo de extinção dos _
exercício das funções, que será aferida exclusivamente Ministérios do Bem-Estar Social e da lntregração Regional bem
por certidões emitidas por órgãos públicos oficiais fede- assim das Fundações Legião Brasileira de Assistência (LBA) e
rais. estaduais ou do Distrito Federal e Territórios, ates- Centro Brasileiro para Infância e adolescência (CBIA)11•
A iniciativa não- fere nenhum preceito da Lei Maior. Entretando nada constar que desabone o candidato, bem como
tanto, a Legião Brasileira de Assistência - LBA foi extinta pela
por declaração flrm.ada por este."
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Medida Provisória ·no 813. de ·lo tie janeiro de 1995. tendo esta- que disciplina a ação civil pública. para estendê-la à segunmça, saúde
sido reeditada duas vezes (MP 886, de 30 de janeiro de 1995, MP e interesses difusos dos trabalhadores, e dá ootms providências".
931, de Z do março de 1995). Como conseqüencia. o Decreto
O referido projeto, de iniciativa do E;~C;m0 Sr. Deputado An1398, de 16 de fevereiro de 1995. ·que "Díipõe sobre atribuições tônio Carlos Mendes Thame, visa a ampliar as hipóteses em que é
de inventaria.nte e dá ootras providênciãs", determina,. ~m seu art. cabfvelJl_ação civil pública para defender interesses dlfusas.
1°. que "caberá ao Ministério da Administraçio Fodcrãl e Reforw
Especificamente, trata-se de permitir que também os intema do Estado COOidenar os: procedimentos a.dmio.iStrativos concer- resses relativos "à segurança, à saúde tisica e mental e os interes~
nentes ao processo de extinçãO dos Ministérios do Bem-Estar So- ses difusos dos trabalhadores" sejam incluídos entre as mat6rias
cial e da Integração Regional, bem assim das Fundações Legião passíveis de serem defendidas por' intermédio de açlo civil pública.
Brasileira de Assistência (LBA) e Centro Brasileiro para infância e
Essa ampliação soma~se às hipóteses estabelecidas pela Lei
Adolêscenci8. (CBIA)'' Os inciSos I e II dO Seu ãrt. 2° assim rezam: n" 7.347/85, que possibilita o ajuizamento de ação civil pública,
para defender interesses referentes ao meio ambiente, ao consumiArt. 2° Sio atrib.Jições do inventariante:
dor e a bens e direitos de valor artístico, estético, bistóiíco, turisti. _ I ..... ~er, mediante tenno pr"6prio, a transfe- co e paisagístico.
·
rência dos bens móveis e imóveis, bem assim dos acerJu,stifica-se a alteração com o argumeoto de que a Lei D0
vos técnicos, logísticoS, bibliográficoS e documeiitais
7 .347/SS não contemplou o segmento dos trabalhadores, cujos diaos órgãos que tjv~m absorVidO ãs COrrespondentes reitos são bastante enfatizados no texto coostitucionat É preciso,
ati;ai~ições dos 6rgios e entidades extintas.
portanto, que existam ínstiumentos -processuais para implementar o
II- identificar relacionar e propor ao MinistrO sureferido direito substantivo que lhes foi ootorgado pela Lei Maior-.
pervisor a destinação do acervo patrimonial nio abrangíll -Dos aspectosjuridicos e do mérito
do no inciso anterior~"
Nada há que impeça a tiamitaçio do presetue projeto., desde
que emendado seu art. 1°, que cita o nome da extinta Fundação.
para hannonizá-lo com a citada Medida Provisória e com art. 1o
do aludido decreto. Dessa forma, estarão atendidos da juridi_cidade
e também a conveniência e oportunidade da reversão do imóvel ao
Município de Coimbra, como manifesta a Exposição de Motivos.
Opinamos, porUnJ.o pela aprovação do prOjeto com a seguinte emenda:
EMENDA N" 1 - CCJ

Dê-se ao art. do Projeto de Lei
=lação:

D0

103, de 1994, a seguinte

"Art. 1° Fica a União autorizada a proceder à reversão ao Município de Coimbra, Estado de Minas Ge;
rais, de um imóvel sittJado no lugar denominado "Av.
Ernesto Lopes", no citado Muo.icipio. com área de 750
(setecenlOs e cinqüenta) metros quadrados, doado através da Lei Municipal n•J59, de 11 de oumbro de 1959 e
transcrita no Cartório de Registro de Imóveis da.Oxnan:a
de ViçosaiMG, sob n•deorclem !5.560 do livro n• J/AN:"
Sala das Comissões 12 de abril de 1995.- fusidente .- lris
Rezeode, Relator- Francelino Pereira- José lgnácio - Ade-mir Andrade - Bernardo Cabral - Romeu Tuma - Benedita
da Silva - Ramez Tebet -José Fogaça - Ronaldo Cunha Lima
- Esperidiio Amim - Luiz Alberto de OOveira- Edison Lobão.

PARECER N• 224, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da Câmara n<l 98, de
1994 (n° 649-C, de 1991, na Casa de origem), que
"Modifica a Lá D0 7.347, de 24 de julho de 1985, que
disà.plina a ação civil pública,pa~ estendê-la à seguran~ saúde e Interesses difu59s dos trabalhadores, e
dá outras providências".

Relator: Senador Ronaldo Cunba Lima

Na Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação aprovou a iniciativa quanto aos seus aspectos
de constibJcionalidade. juridicidade e técnica legislativa.
Quanto ao mérito, o projeto recebeu aprovação da Comissão de ConstituiçãÓ e Justiça e de Redação e da Comissão do Tra_ ___
balho, Administração e Serviço Público.
Ao nosso ver. a proposição em tela não apresenta vícios jurídicos e, quan[O ao mérito, permite que a classe trabalhadora brasileira participe mais efetivamente da defesa de seus direitos. De
fato, o instrumento jurldico-processual que se coloCa à disposição
do trabalhador é, antes de mais nada. o reconhecimento de que os
princípios da participação democrática dos cidadãos devem pr-evalecer no âmbito das sociedades modernas.
À primeira vista. a medida seria desnecessária. tendo em
vista que os direitos dos trabalhadores são defendidos pelas organizações sindicais de_cada categoria. Oc-orre que a realidade brasileira 010stra que em milhares de municípios, e até mesmo em
grandes cidades. ou não existem sindicatos oo existem apenas formalmente. mas não funciOnam em favor dos associados que deveriam representar. Nesses casos. justifica-se plename_nte a ação do
Ministério Público, no resguardo dos que se quedam desamparados, por falta de condiçÕes sociais e fmanceiras pua buscarem os

seus direitos.

lU - Conclusão
Diante dos elementos trazidos á colação, opinamos favora-

velmente à aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 9& de 1994,
ao qual oferecemos emendas para aprimorar a redação do projeto.
Registre-se, por último. que as emendas propostas não nxxii:ficam a substância da iniciativa aproVada pela Câmara dos Deputados.
EMENDA N• I - CCJ
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:

"Modifica a Lei n• 7343. de 24 de julho de 1985.
que disciplina a ação civil pública, para estendê-la à segurança. á saúde e aos interesses difusos dos trabalhadores, e dá outras providências."
EMENDA N" 2- CCJ

1- Relatório

É encaminhado â. consideração do Senado Fed-eral o PrOjeto-de Lei da Câmara n• 98, de 1994 (n• 649-C, de 1991. na Casa de
origem), que "Modifica a Lei Qo 7-347, de 24 de julho de 1985.

Dê-se ao inciso III do art. 1° do projeto a seguinte redação:

"III - Ó ait. 4° passa a vigorar com a seguinte redaç-ão:
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Art.. 4° Poderá set' ajuizada ação cautelar para os
fms desta lei, objeúvando, inclusive evitar dano ao meio
ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor
artístico. estétiCo, histórico, futístico e paisagístico, à segurança. à saúde fisica e mental e aos interesses difuscs
dos trabalhadores".

EMENDA N°3 -CCJ
Dê-se ao inciso rv do art. 1° do projeto a seguinte redação:

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

"IV-···-··-··-·~-·
·--···--·-···---·~·-
Art. ····---··-··--·····-···--··--·---··--····
5°

'''".1'' .......:···-··-··----···-···-----~-····--·-··--

II - inclua. entre suas finalidades instltucíOnaiS, a
proteção· ao meio ambiente, ao_co_nsu,midor, ao património artí_stiçç, Q.ist6iico~ turistico e paisagísticõ, à seguranã saúde e aos interesses difusos dos uabalbadotes".

.ça;

Sala das Comissões, 12 de abril de 1995.- bis Rezende,
Presidente - Fracelino Pereira, Relator - -Bened.ita da Silva Bernardo Cabral - Ramez Tcbet - Ronaldo Cunha Lima Roberto Freire - José lgnádo - Jáder Barbalbo - EspÕridiáo
Amio - Luiz Alberto.

PARECER N' 225, DE 1995

.~

-

Da ComiS$âo de Constituição, Justita e Cidadania, sobre o Requerimento D0 163, de 1995, solicitando que seja submetido ao Plenário do Senado Federal voto de aplauso ao escritor Jorge Amado.
Relator: Senador Luiz Alberto de Oliveira
Encontra-se em exame na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Requerimento 0° 163, de 1995, encaminhado à
época pelo Senador Lourival Baptista.. requerendo, nos termos regimentais, seja votado pelo Plenário do Senado Feder~ voto de
aplauso ao escritor Jorge Amado.
__
O exame do pleito indica que, do ponto de vista do mérito.
a matéria é oportuna e pertinente. Na verdade.. trata-se de iniciatíVã
que projetaria o Senado Federal como iniciador de um processo
que poderá. eventt.lalmente, ser coroado pela outorga ao nosso
ilustre autor do próprio Prêmio Nobel de Literatura. Tal fato dever-se-ia à repercusSão de que se revestiria a presente iniciativa
frente aos interlocutores privilegiados. que_ normalmente são auscultados por ocasião da elaboração da lista de candidatos ao referido galardão.
No momento, no entanto. interessa salientar a pertinência
do requerimento apresentado à época pelo-nobre
Lourival
Baptista na medida em que o voto de aplauso da Câmara Alta dirigida a Jorge Amado apenas vem referendar. na esfera política. a
·
consagração de que esse ilustre escritor já goza.
Com efeito, a prõjeção alcançada por Jorge Amado é praticamente singular em relação à nossa produção literária. O autor é
lido, atualmente, em quase todo o mundo, sendo traduzido em
mais de trinta idiomas.
Merecido reconhecimento. pois. em se tratando de Jorge
Amado. a literatura por ele produzida ombreia com a mais imp:>rtante literatura mundial. Traduzindo em seus romances o-contexto
baiano, com ã iilaiS requintada transposição literária daquele pecu·
liaríssimo ambiente. Jorge Amado deu um salto inequívoco do regional para o universal. falando e ecoando o ~u sen_timento mesmo para aqueles que. a principio. nada têm a ver
''baianidade" que transpira de seus textos. como, por exemplo. quando é
lido e apreciado por países qe cultura inteiramente diversa da nos-

se-nador

com a
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Hoje em dia. pode-se af1Illlai', sem nenhum favor, que Jorge
Amado rompeu todas as fronteiras e sua inumerável produção é
coohecida. lida e muiússimo apreciada em todo o mundo. Vários
são também os ~os que lhe fotam concedidos em dif~ntes
pã.bes, e pode-se mesmo. ap:;>ntar uma rara unanimidade crítica em
relação ao valor de sua obra literária.___ _
Vertente de grande importincia na defmição do -perftl cultUral de uma nação, a produção literária constitui um dos veios mais
importantes da manifestação cultural de um povo. Jorge Amado
_tem contribuído, com a imensa envergadura de sua obra. para a divulgação e o conhecimento de alguns- dos traços maiS marcantes
de nossa nadonalidade.
ImPorta saber, a·indá., que, do ponto de vista regimental, o
- requerimento em tela atende aos requisitos defmidos pelo que dis- ,
,põe o ar:t- 222 do Regím~nto Interno do Senado Federal. quando
- detemrina que o voto de aplauso "só será admitido quando diga
respeito a ato público ou acontecimento de alta sign!ficação nacional ou internacional"•
Ora. é exatamente esse o caso do presente requerimento. A
projeção e o papel de divulgação e de consolidação do respeito intemational creditado a nossa cultura é diununamente exercido por
Jorge Amado. por intermédio das inúmeras edições em mais de
lrinta•idiomas de seus romances e pela sua participação pessoal em
outros tantos eventos relacionados com sua obra e com a literatura
bntsileira como um todo. No País, é dos mais lidos escritores, e
seus livros constimem sempre autênticos sucesSos editoriais. No
exterior, é tão conhecido quanto os maiores nomes da literatura
mundial.
· Coilsiderando, portanto, que o Requerimento n° 163. de
1995, é. de inegável mérito e atende com rigor aos requisitos regi·
mentais, somos pela sua aprovação.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1995.- !ris Rezende,
Pn:sidente- Luiz Alberto, Relator - Jader Barbalho- Esperi>a.

diio Amin- Pedro Silnon- Ramez Tebet- FranceHno Pereira
- José Fogaça - Edison Lobão - Ney Soassuna - Bernardo Cabral- Romeu Tuma- Benedita da Silva- Roberto Requião José Biauco.
-O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Roberto Requião.

É lido o seguinle

REQUERIMENTO N"57li,I>E 1994
SeohorPresidente,
Com fundamento no disposto no inciso XIJ do art. 1o do
Regimento Comum, aprovado pela Resolução n° 1. de 1970- CN,
com alterações posteriores. requeiro a Vossa Excelência a convocação de Sessão Solene do Congresso Nacional destinada a home~
nagear os dez anos da morte do ex-Presidente da República. Dr.
Tancredo de Almeida Neves, ocorrida no dia 21 de abril de 1985.
Justificação
Tancredo Neves foi figura da maior projeção na política nacional. desde os tempos de Getúlio Vargas de quem foi Ministro
da Justiça, até sua morte, em 21 de abril de 1985, sem assumir a
magistratura máxima da Nação. para a qual fora eleito, embora indiretamente, após a memorável campanha pelas eleições diretas.
As multidões que, aflitas, acompanharam sua longa agonia
e, nas ruas, prantearam e homenagearam seU Presidente morto premab.lramente, dão a media da importância histórica de Tancredo
Neves para o nosso País. Daí a nossa proposição para que ~olte-
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Nos ~ regimentais, solícito sejam feitas substitl.lições
mos a reverenciar sua mem6ria. por ocasião dos dez anos de seu
Da indicaçio dos membros da Comissão Mista incumbida do estufalecimento.
Sala das Sessões, 19 de abril de í995 . .:. . SenadOI' Pedro Si~ do e parecer da Medida Provisória n° 966, de 12 de abril de 1995.
mon- Roberto Requião- Lauro Campos- Valmir Campelo- fiCilD.do assim constituída:
Sebastião Rocha - Fraocelino Pereira.
Titulares
Suplentes
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - O reqiiiiúnento Freitas Neto
Francelina Pereira
Edison Lobão
será submetido à deli~ção do Plenário após a Ordem do Dia, Hugo Napoleão.
nos termos do art. 255, inciso L letra b, do Regimento Interno.
"Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, Líder do PfL
Sobre a mesa, oficio que será lido peJO Sr. 1° Secretário em no Senado FederaL
exercício. Senador Roberto Requião.
Brasília, 19 de abril de 1995
Oficio GlPFL n• 310195
É lido o seguinte.

COMIS~O DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
•E CIDADANIA
OF N" 013195/CCJ

Brasília. 17 de abril de 1995.

Senhor Pres-idente
- Nçs termqs regimentais comunico a V:.Ex• que em reuruáo
realiZada em 12-4-95, esta Comissão concluiu pela prejudicialidade, por baver perdiddo a oportunidade, do OFICIO "S" D0 44. de

1987, do- ''Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federai. encaminhando, ao Seoado Federal, cópias das notas taquigráfiqaS e do
acón:ião proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do

Recurso Extraprdiná.rio n° 105.609-6 o qual deÇlaioU a in_constiW-

Senhor Presidente,
.
Nos termos regimentais, solicito sejam feitas substituições
na indicação dos membros da Comissão Mista incumbida do estu·
do e parecer da Medida Provisória n° 967, de 12 de abril de 1995,
fiCilD.do assim constituída.
Titulares
Suplentes
Hugo Napoleão
João Rocha
Waldeek Omelas
José Bianco
Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão, Líder do PFL
no Senado Fede11ll.
Oficio Gll'FL n• 311/95

Brasília. 19 de abril de 1995

cionafidade do parágrafo único do art. 26 do DecretO 17.727181.
Senhor Presidente,
do Estado de São Paulo."
Nos termos regimentais, solicito sejam feitas substituições
COidialmente, Senador Jris Rezende, Presidente.
na indicação dos membros da Comissão Mista incumbida do eswO SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- O oficio lido vai do e parecer da Medida Provisória n° 968, de 12 de abril de 1995,
à publicação.
ficando assim constittúda:
Sobre a mesa. ofícios que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário Titulatoes
Suplentes
em e)(ercício, Senador Roberto Requião.
10156 Bianco
José Alves
São lidos os seguintes:
Vllson Kleinübing
Carlos Patrocínio
Atenciosamente., Senador tJugo Napoleão, Líder do PFL
Of. Lid. PP n• 517195
Brasília. 18 de abril do 1995.
no Senado FederaL
.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres) - S~rão feitas as
Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a VoSsa Excelêncià. substituições solicitadas.
Sobre a mesa,_ requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secrepara indicar, em sustituição aos já indicados:, como-representantes
exercício,-senaâOr -RObertO ReqtiiâO.- do Partido Progressista junto à Comissão Misra destinda a proferir tário
Parecer sobre a Medida Provisória a seguir relacionada, os seguinÉ lido o seguinte
tes Deputados:
I) Medida Provisória n• 967195
REQUERIMENTO N• 576, DE 1995
Titular: Deputado MÁRIO DE OLNEIRA
Senhor
Presidente.
Suplente: De!O'ltadoCOSTA FERREIRA
Requeiro a V. Ex•, com base no§ 2° do art. 50 da ConstiluíSirvo-me do enSejO-pã:rã renovar -a Vossa Excelência proteStos de consideração e apreço. Dep..Itado Odehno Leão -Li der do ção Federal e na forma do art. 217 do regimento interno e do arL
1° do Ato n"' 22, de 15 de agosto de 1991, da Comissão Diretora
Partido Progressista- PP.
qUe, ouvida a Mesa. seja solicitada ao Sr. Ministro de Estado CbeOficio n• 501-L-BI.Parl!95
Brasília. 18 de abril de 1995
fe da Casa Civil da Presidência da Repíbl.ica. uma cópia da carta
enviada peJo Presidente dos Estados Unidos da America. Bill
Senhor Presidente,
CliDton ao Exm.0 Sr. It.amar Franco, Presidente do Brasil à época.
Comunico a VOssa Excelência que o Dejmtado Osório enl.regue ao destinatário pelo secretário americano do comércio,
Adriano ~ PFLIDF, deixa de fazer parte como Membro Suplente Sr. Rooa.Id Brow.
da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória
Justificação
n° 966, de 12 de abril de 1995, que ''Estabelece non:nas para outorga e prorrogação das concessões e penníssões de serviços públiApesar de tratar de matéria já aprova di por esta Cisa, remacos, e dá outras providências".
nesce a função fiscalizadora do Senado Federal, principalmente
Assim sendo, indico para a referida vaga o Deputado José tratando-se de assunto de tio alta relevância para o País, como é o
Chaves- PSBIPE.
projeto SIVAM.
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do
.As informações veiculadas na im~nsa cacion.al sugerem a
Bloco Parlamentar.
existência de uma tõnica de troca de favores entre os governos do

-em

Oficio GLPFL n• 309195
Senhor Presidente.

Brasília. 19 de abril de 1995

Brasil t.. dos Estados Unidos, oode uma empresa americana seria
beneficiada no processo de escolha da fornecedora de equipamentos e tecnologia para o projeto SIV AM. enquanto que a EM-
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BRAER seria favorecida em uma concorrenc-ia para foroecimento por um décimo da composiçio da Casa. para que o Projeto de
de aeronaves nos EU A.
Lei do Senado D0 16, de 1995, de autoria da Senadora Benedita
Não podemos permitir-que pairem dúvidas sobre a lislJ.l'a e íl _.da Silva, que torna ob:rigat6ria a menção do q?esito_ "cor'' em
confiabilidade dos processos envolvidos ~s grandes questões n;odocumentos. e procedimentos que especifica, seja apreciado
cionais. Principalmente_ quando uata-se de assuntos que envolvt'lll
pelo Plenário.
a segurança nacirmal, principalmente quando colocam em risco infor_ 0 SR. PRESIDENTE (Jefferson Pe=)- Há omdoml insmações sigilosas a respeito de nosso maior tesouro: a Amãt.ôilia..
critos.
Saladas Sessões. 19 de abril de 1995.- SenM.orSebastião
Conoedo a po.lavra ao nobre Senado< Coutinho Jorge. S.
Rocha. PDT- Amapá (AP)
.
..
Ex• clispõe de 20 miuuros. ·
·
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB-PA. Prommcia o se(ti M,;sa para decisão_.)
guinle discurso. Sem revisio do orada:.)- Sr. Presidenle, St"s. SeO SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- O requeíiméiltn
nadoras e Sts. Senada:es, no alual!IIODIOnto da vida nacional, dis· lido será despachado à Mesa para dec:isão, nos tennoS do inciso UI cute-se a ~forma constirucional brasileira c assuntos importantes
do art: 216 do Regimento-Interno.
. .C<>IlO alteraçio na ordem e><:<>!>Ômica. na polltica f!SC&I e tnbulária,
Sobre a mesa, ofiCio que será lido pelo Sr.l 0 Secretário ein na Previdência Social. temas que mexem com o BrASil inteirO.exercício, Senador .Roberto Requião.
. Creio que essas mudanças sio DeeeSÚl'Ías e indispensAveis
·É lido o seguinte: ..
para que o Pais acompanhe o aluai momento histórioo. E o que
cabe ao Congresso, na verdade, é discutir o gpu de profundidade •
Of. n~ 47195.
Brasilia, [8 de abril de 1995.
e amplitude dessas refox:mas, em que se pretende traç1:r o novo paSenhor Presidente:
pel e o novo tamanho do Estado.
Cumprimentando-o, cordialmenle, venho à presença de V. ·
Nesse sentido, proocupo.-nos a estrat6gia de privatizoçio
Ex.... na condição de Líder do Partido Trabalhista Brasileiro 7 PTB, que vem sendo adotada pelo Govemo Fedcral..Defendemos que a
indicar a Exm... Sr"" Senadora Marluce Pinto, para ocupar o c~go privatizaçlo deve obedecer a crit&ios diferenciados, de acordo
de V ice-Líder deste Partido.
_
.
cem a empreaa estatal. sobretudo, dependendo do S<U papel estraNa oportunidade, renovo a Ex.• Q_s ProtestOS alta esti· tégico a nível nacional.
·
ma e distinta consideração.- Senador Valmir Campelo, Líder do
.
O ~sidente Fernando Henrique Cmloao i' defmiu que a
PTB.
.'
PE1ROBRAS não será privatizada. E nós defendemos que este
O SR. PRESIDENTE (Jeffe!Soil Peres)- O OfíCio lido vai tambml seja o caso da éoDipUihia Vale do Rio Doce. E !""lendo,
ã publicação.
em meu rurto pronunciamento, mostrar o papel estratégico que a
Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1" Secretário em Vale do. Rio Doce desenvolve na Amazônia bluileira.
exercício. Senador Robertü Requíão.
--Algumas infor:rilações sio fundamentais: a Vale do Rio
É lido o seguinte:
Doce ~ a maior CD11""'" instalada na Amazônia e, po.rticularmenle,
no l'alá. Seu patrimônio, no chamado Sistema Norte, é da cxdem
Brasília, 17 de abril de 1995
Of. 013195-GLG.
de 5 bilhões de dólares; po.trimônio que seri ampliado at6 o fmal
SenborPresidente.
do s&ulo para 7 bilhões de dólares. só na Amaz<loia.
Comunico a Vossa Excelência, par~ as Prõ~idênCias neCesEm 1994, a Vale- vendeu 100 milhões de roneladas de ferro,
sárias. que indico o Senador Ramez Tebet (PMDB - MS) para das quais 40 milhões oriundas do grande Projeto Carajís. no l'alá.
Vice-Líder do Governo nesta Casa. nos termos _d_o _@posto na Re· Suas subsidiárias produzem. na região, ourO, mangan&? bauxita e
solução n° 9. de 1990, do Senado Federal.
--alumínio, particularmente no meu Estado.
Na oportunidade. reitero a Vossa _Excelência a _segurança de
Como é de corlhecimento gem.l, a Amazônia é um grande
meu elevado apreço e distinta consideração. - Senador- Ekio AI· celeiro de -~os naturais do Brasil e quiçá do mundo. Suas

v.

ae

potencialidades iloreSll!is a ctedenc~ como uma grande ofer-

vares.

0 SR. PRESIDENTE (Jefferson_ Reres)- O ofício li<;Jo_ vai tailte de produtos para o mercado nacional e internacional. Sua
à publica<t'ão.
_
__
_ _-- _
biodiyersidade, complexa e ampla, d6 a ela altemativas imporSobre a mesa. oficio que será lido pelo Sr. ·1 o S&rei.a.Ilõ em·-·tâ.DlCs em empreCD.dimentos- futuros, sobretudo no campo da
exercicio, Senador Roberto Requião.
biotecnologia. Temos tam.b6m que Iembtar que a grandeza c os
É lido seguinte
reC!J,I'SOS hidricos da Rcgiilo da Amazónia. tomam-na. o maior
0
potencial de igua doce do mundo, com todas alternativas possfCOMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. JuSTIÇA E CIDADANIA
veis de utilizaçio econômica, al~m da navegabilidade tradleional,
8 geração de energia elétrica, etc..
Brasília. 17 de abril de 1995
Of. N" 14'95-CCJ
Só no Pará leiOOs um dos maiores jaZimentos oo pl'O\'!ncias
Senhor Presidente.
minerais do Planeta, para que se perceba a grandeza desta potencial~ qUe-é &riquezilmincralna Ama..zônia.
Nos termD!'i regimentais. çoruunico a -V. Ex• que, eln
nião reali7.ada no dia 12-4-95, esta Comissão--ªprovou. terminatiA produção mineral explorada no Pari. vai além do ferro.
vamente. com as Emendas de noS l e 2-CCJ, o Projeto de Le~ do _9lfllO• por exemplo, a bauxita. mineral que gera o alumfnio e ~p
Senado n° 16. de 1995. de_ autoria da Senadora Benedita da Silva, resenta uma das m.ã.iores jazidas 00 mundo, colocando o Estado
que "torna obrigatôri\1. a menção do quesito_ 'cor' em documentos e em~ luSarna produçlo mundial
procedimentos que especifica".
Além disso, no Pará também f\m,ciona a mi.ioi' fábrica de
Cordialmente, - Senador I ris S,_ezcnde.__presidente.
alumíriiO do continente. a ALBRÁS, que Pertence à Companhia
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- CorO referência Vale do Rio Doce. consorciada coma NAAC, um conjmlo de emao oficio que acaba de ser lido. a Presidênc:ia comunica ao Plená- presas japonesas. Estão sendo investidos 400 bilhões de dólares na
rio que, nos termos do art 91. §§ 3o a 5°, do Regimento Interno. conclusão de um rutro projeto importante na regilo de Barcarena,
abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, que é"o prOjeto de alumina. um subprc:xluto básico pom a ~çio

-reu-

78

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de I995

de alumínio. na grande fábrica ·da.' ALUNOR1E. comandada mais
uma vez pela Vale do Rio Doce.
A i:mpcnâDcia dessa e:i:Op-esa aesce cada vez mais no Brasil e particularmente na Amazônia; o seu dinamismo ~ permanente. No momento disa.ne-se a implantação de um grande projeto, o
Cobre Salobo, que vai dar ao BlllSila indepeod8ncía na produçio

Nação. Temos que ter critérios çoc:rcntes, bom senso e a:nalisar o
significado da empresa em questão, o papel que ela desem.pen}Ja
numa região e em nível .nacional, como é o caso da PETROBRAS
e da Vale da Rio Doce, empresas que têm um significado importante para a ·vida econômica nacional. Por isso mesmo, eu
diria que da mesma forma que a PE1ROBRÁS é iinprivatizá-

desse Di.ineml estrati:gico e fuudamentaL
Hoje, o Brasil importa com. Apesar da produçio do Estado da Bahia, nós ainda somos importa.dol'es desse metal estra~gi-

vel, a Vale do Rio Doce também o é. Isso não quer dizer que
ela não possa, como está fazendo, consorciar-se, em vários
acordos, com grupos nacionais e internacionais. Mas o coman-

co. Essa~ de cobre do lgarapé Salobo, descoberta na ~
de 70, no Mmúdpio de Marabá, no Pará, atravi:~ de estudos da
OOCEGEO -subsidiáriã da Vale do Rio Doce-,defmiu o maciço
rochoso da Semt do Salobo, com uma extensão superior a 3 quilômetros. Além do cõ~. ãjazida con~m ouro, prata e mo~bdênio,

do acionário, pela importância estratégica que a empresa representa em outras áreas do Brasil, e particularmente na Amazô~
nia, deve ser do Estado, do Governo. A Amazônia é uma ques~
tio regional crucial para o Brasil. E como disse o próprio Presi·
dente Fernando Henrique Cardoso na sua visita à Amazônia, a
minemis importanlíssimos.
questão amazónica, como a questão regional brasileira, é uma
_Pam a explon.çlo dessa jazida:, a Companhia Vale do Rio quest-ão nacional
_
Doce e a Minemçlo Morro Velho, de propriedade da multinacioA privatização da PEfROBRÁS e da Vale do Rio Doce
nal sul-africana Anglo-American, constittJ.iram. a Salobo Metais tem que ser objeto de decisões e critérios diferenciados pelo papel
Luta: lnicialmenle. o Cobre Salobo estava previsto pua produzir que ambas desenvolvem no prt?CCSSO de crescimento, de evolução
apenas concentrado de cobre. Com a enb:ada da mineração Morro da sócio.economia brasileira. E um tema polêmico, importante e
Velho, em fevereiro de 1993, o pojelo adquim uma dimensão maior, fundamental para o futuro desta Nação.
chegando i OOteoçio do chamJido cobre mcúlico; portanto, não s6 o
Eram essas as considerações preliminares. Pretendo voltar
~de~masoproce$SOdem~doc.olR.
ao assunto para discutir à tema prívatlziÇiiO~ -tão pOiéiiiíCo e tão
E deS!'!ecessirio enfatizar a importância da implantação des- fundamental para esta Nação.
se projeto na região. É daí que vio sair, exatamenle, derivados do
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
oobre para o men:ado interno e externo, destinados A fabricação de
~ O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- Concedo a palacabos. fios e outros produtos importantes de cobre.
vm ao nobre Senador Gilvan Borges.
O Projeto Salobo 6 significativo. pois prevt investimento de
O SR. GIL VAN BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seI~ bilhões de d6Wes, envolvendo as etapas de mineração. benefi- guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn. e
ciamento e metalurgia de cobte. Com uma reserva de 1,4 bilhões Srs. Senadores, abordo hoje uma questão regional;. refexente ao
de toneladas, a mina tem potencial para produçio anual de 200 mil meu Estado. o Amapá, que tem uma posição geo-esttatégica para
toneladas de cobre metálico e de 200 mil toneladas de ácido sulfú- o desenvolvimento da Amazônia e da região Norte.
rico, e tem cano subprodutos. anualmtmte, 8 toneladas de ooro e
Estamos fá, no extremo Norte, no Oiapoque. O Amapé. vive
20 toneladas de prata.
os seus momentos difíceis no seu processo de habilitação pm:a a
É de grande amplitude o projeto que a Vale do Rio Doce miüoridade. Nos seus poocos anos de vida como um novo Estado
vem concebendo e implantará em breve naquela _grande regac, da Federação. é careote de infra-estrutura básica como energia,
amazônica. A sua vida útil, preVista em 30 anos de exploraçio su- abasteci.menlO de água.
cessiva das jazidas, deverá gerar cerca de 1.100 e~gos dire_tos
Gostaria de fazer um apelo, desta tribuna. ao Presidente da
e 6.0CKJ indiretos. abrindo, portanto, novas oportunidades de traba- República e aos Ministros das áreas competentes, no sentido de filho, principalmente nas atividades de comércio e prestação de sa- carem atentos à necessidade de investimentos na região Norte.
viços. E o Estado axrecadará. cerca de S bilhões de dóla.rcs.
A Amazônia. àla.mada 11pulmão do mundo", com exuberan~
A implantação desse projeto, pelos seus. efeitOs dirCtos e-m- tes rea1rsos naturais, fem sido âeixado à nlerci dos. disrursos condiretos, mostra a dinamização e a modernização dessa grande em- servacionístas inlernacionaliZados. São eles que Cuidam de nós,
presa brasileira, que domina, comanda toda a área miDeral da . _que dizem o que deyemos _e o que não deve~ fazer.
Amazônia. que 6 fascinante, que tem escala planetária, não temos
A Amazônia é o ~o-postal, tanto na Europa. como na
dávida. Por isso o projeto é im.portantíssiriW paiã-0 desenvolvi- América do Norte, de um grande paraíso ecológico rujo ecossislemento daquela região e, conscqüentemenre~ do nosso País.
ma deve permanecer intacto, sem que se toque em uma árvore,
Quero lembrar que os projetos a que me referi t&n c::on.sOC- sem que se possa, muitas vezes, navegar seus rios..
cio da Vale com empresas nacionais e estrangeiras. Ninguém está
Gostaria, Sr. Presidente. de chamar a atenção do Senado
defendendo aqui a atuação isolada dã Vale dO Rio Doce. Notícias Federal e das autoridades competentes para o fato de que as
bem mcentes informam que o Conselho Nacional. que visa a pri- nossas populações v i vem em estado de abandono. Não temos
vatizaçio das empresas estatais, :recebett na pr6xima terÇa-feira, uma política do Governo Federal para a Amazônia e vivemos
dia 25, o relatório do grupo t6cnico que estuda a privatizaçio da sob ameaça.
Compmhia V ale do Rio Doce. Esse relatório aprese.ol.ari. alternatiPrecisamos manter nossos recursos naturais; ninguém é
vas, que vão desde a privatizaçlo global ou parcial, até as questões contra; concordamos plenamente com essa política, mas é alto o
de prazo e oferta de ações da empresa no exterior, sem defmir ex- índice -de desemprego; as populações ribeirinhas são destratadas
plicitamcntc qual o ~o a ser seguido. Busca-se, nesse estudo pelos órgãos federais; o caboclo, às margens dos rios e igarapés
que sert ofen:cido à CO!Illideraçio do Govemo no J'I'ÓXimo dia 25, daquela imensidão, daquele mundo de água e floresta, está sujeito"
altemativas de privati7Jlçio dessa grande empresa nacional. N.lo à persel!\lição. à coação pelo ffiAMA, sem que tenha a menor consomos contra a privatização de empresas estatais. O Brasil tem que dição de reagir para manter sua subsistência. Ora, é essa política
se adequar às tnmsfonnações nacionais e mundiais, mas não pode- coercitiva, repressiva? Não. Façamos do IBAMA uma grande_ unimos ~itar a tese de que devemos privatizar dC qwil.quer jeito em- versidade que utilize não fiscais armados mas pedagogos, profes~
presas estatais. Privatizar por privatizar signif1ea um desserviço à sores que possam conscientizar as gemç.ões que estão vindo e pre·
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parar todos os nossos cidadãos para que cresçam conscientes eh
preservaçãq.
Faço um apelo ao GovernQ Federa! para que fique atento ao

detalhe imp:mantíssimo que abordo hoje oo Senado Federal: a
questão da integração, a questão do Pais, da unidade. Somos unidos pela língua e pela culb.Jra, mas. vivemos em situações totalmente distintas. Apoíamos, sim, o Governo federal, mas na Amazônia não fomos, de maneira alguma. respeitados como o é o resto

do País.
O Ministro do Planejamento. José Serra, sem a mínima sensibilidade e talvez sem cálculos e dados técnicos reais, levanta a
bandeira do cort_e generalizado, parando wdo, de:rrespeitando tudo
e todos, inclusive as prexrogativas deste Parlamento.
· · Pergunto- ~um dia a Amazônia tentar se levantar e dizer:
"Ql.le tenham~ então uin Brasil como nos~ parceiro, que tenhamos Qm Brasil como primeiro aliado"- que Brasil é esse? Que venham os sete países mais ricos do mundo para filzerii:i6s lfm consótcio ec~lógico e que venham recursOs para serem aplicados na
infra:Cstrutura e na política económica auto-sustentada. Aí sim vai

começar a valer; vai ser justo.
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O $r. Coutinho Jorge -Permite--me V. Ex• um parte?
-O SR. GU.VAM BORGES- Com o maior prazer. no!m
Senador.
"
O Sr. Cwtinho Jorge --Senador Gilvan Borges. V. Ex.•
toca DDnl tema imporlaniíssimo em relação a nossa A.maz.8Wa: o
conflito existente entre aqueles que defendem o desenvolvimeniO
a qualquer preço e aqueles que entendem que a Allllliônia tem de

ser uma vestal intocável, em que nem uma árvore deve ser denubada. Portanto, sio posições extremas, conflitantes. De qualquer
forma. na grande conferência da Rio 92~ surgiu uma: coilcüiaçio
em rel.açio a esses grandes extremos, cuja tese é denouiin&da desenvolvimento sustentável, em que se tenta o desenvolvimento e,
ao mesmo tempo, blsca-se a conservaçio e a sustentabilidade de
teiCili'SOS naturais das regiões. CoriC:ordo com V. Ex•, o que falta
para a Amazônia é. essa visão, Uma politica de desenvolvimento
sustemado; faltam os instrumentos operacionais; falta um plano,
n1o o temos. lá fiZ um pronnnciamento exatamente sobre esse
tema e disse que nos faltava um plano de desenvolvimeDI.O sust.enlado para a An:Jazllnia, a fiDl de que pud&semos defmir as áreas
prioritáriaS. Há um instrumento importanlissimo que está sendo

Nesse momento, Sr. Presidente, em que o Pai_s atravessa desenvolvido, que~ o Zoneamcnto Ecológico Econômiço, que diz
uma fase politica boa apesar do desgaste d..as autoridades COllStituí- quais as áreas que podem ser exploradas e quais mas devem ser
das não s6 pelo voto, não podemos deixar de observar e investir preservadas. Isso é lógico1 é raciooal, mas lamentavelmente esse
maciçamente na infra-estrunua.
instrumento não está sendo usado, não temos ainda um plano de
Sr. Presidente, nobres Colegas, nossa situação é critica, difi- desenvolvimeDto sustentável para permitir O desenvolvimento das
cil. -Preocupo-me bastante com a Amazônia e com i,ma possível comunidades Amazôoicas e, ao mesmo tempo, termos as condiçõdivisão. Não sei se forças interriacionáis trabalham essa sib.lação e es de preservação e sustentabilidade daquela região. Concordo
não sei" se forças polhicas internas - que co~m aqueles com a sua critica em-relação aos cortes do Ministro José Serra. Foi
que têm a mentalidade da divisão- procuram fomentar essa políti- por isso mesmo que o ccnvoc:amos - sua convoca~o foi aprova.da
ca perigosa. Vai chegar o momento em que haverá necessidade de pelo Plenário-, e S. Ex•, possivelmente, no ftnal da ,outm semana,
um grande conselho político da Amazônia. com Governadores, devetá. estar aqui discutindo conosro -os cortes? que. no _nosso enDep.~tados e Senadores que discutam qual será nosso futuro e tender, n1o levaram em consideração nenhum critério lógico e
com.o vamos trilhar esse caminho. De um lado, estamos no aban- conseqüente. ConconJo que a infra-estrutura da Amazônia é algo
dono pelo Governo Federal; do outro, defrontamO_-Dos com uma abandonado - o txóPrio Presidente Fema.ndo Henrique Cardoso
imposta política ecológica extrema em que não são dadas as me- qUando lá esteve veriflCOU esse aspecto. Temos áreas im.podant.es,
nores condições de sobrevivência.
como a estrada Santmm-Cuiabó., absolutamente abandooada. Foi
Se falarmos aqui em abrir, porexempio;a BR-156, no caso implanlada pelo GovernQ abandonada pelo Governo Fedeml. E
do Amapá- o nosso objetivo- para nos infegrar ã Guiana France~ hoje tem que ser soerguida e salva. Lá estio vivendo milhões de
sa, pois estamos próximoS dos países do Caribe e da América do brasileiros que vieram de outras plagas, attaídos pelo Governo FeNorte, eles nos dizem: "Não, alto lá! Isso vai prejudícar extrema~ deral. Portanto, V. Ex• tem toda razio em trazer as suas inquieblmente o projeto dos sete países mais ricos do mundo': Es$CS paí- des no que diz respeito A Al!lll.lÕnia. Entendo que nós, da .Amazô...ses, pcc sua vez, nos acuam quando precisam da matéria-prima, nia. deveriaiilOS fazer o_que V. Ex• está. fazendo. Há pouco, falei
quatldo pn:cisam de .nossa enorme Ooresta para fazer pes~isas. de um projeto importante para. enfocar o papel da Vale 00 Rio
Pergunto: E esse o destino -das nossas populações? De outro lado, Doce na ADlllZÔilÚL Mas V. Ex• lraZ. de uma forma bem clara, as
todos n6s estamos envolvidos em uma situação que não tem a de- incluietu<Jes, os problemas que a Amazônia. enfrenta e para os
vida atenção.
quais s6 há um caminho: uma política de desenvolvimento sustenGostaria, Sr. Presidente, nobres Senadores. de apelar para a tável coerente, em que os governos estaduais participassem. como
sensibilidade do Presidente da República, Fernando HenriqUe-Car- v. Ex• mencioncu. através de um conselho politico em que as fordoso, ao qual hipotecamos nosso apoio político, no sentido de que ças parlamentares opinassem. Com isso. poderf.amos realmente
Sua Excelência volte a atenção para o Amapá, para a Amazônia, deslanchar para um grande desenvolvimento. Fui Min.istro- do
para os projetas de desenvolvimento.
_
_ _ _ Meio Ambiente; p:rrtaoto, posso falar. Penso que desenvolv~ento
Gostaria que os países do Primeiro Mundo nos ajudasse a sustentável nio ~ proibir a feitura de estradas para o PacifiCO, são
implantar, em nossas escolas, disciplinas voltadas à defesa ecoló- interesses oconômicos escusos que estio por tr:is disso melo. Te·
gica para educarmos nossos jovens dentro da consciência preser- mos que fazer uma estrada com certos critérios e-ciUUelas para TCSvadonista. Mas, Sr. Presidente, pare.~ que ~do é ~ ~~c-~ei- peitarmos O ecossistema em tomo da mesma. T~os que liberar
~ parece que de um lado forma-se Ideologicamente uma grande aquela região para outros can1pos, para ootras di.reções e, quem
patrulha de salvadores da floresta e de outro lado uma grande pa- ·sabe. criar aquilo que se chama o Merconorte, para evitar o grande
trolha de perseguidores.
desequilíbrio que se amplia com a criação do Mercosul. Nio tenho
Quero chamar a atenção do Senado.Federal para a questão dúvida alguma de que as suas colocações são oportunas, pertinenda integração; isso é muito importa.ote. A Ama7.ônia vive uma si- tese necessárias. Por isso é que devemos_ estar jUntos nessa cruzamação delicada. e precisamos de uma politica séria, uma política da em favor dé um novo enfoque, em favor dessa grande região,
do Governo Federal para que possamo'i viabi.liz.ar o projeto de de- que é a nossa Amazônia brasileira. Muito obrigado.

e

senvolvimeniD.

O SR. GU.V AM BORGES- Agradeço o aporte de V. Ex".
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Para encerrnr o meu pom~nciamento, eu gostaria de prestar
uma homenagem especial às. nações indígenas, aos povos indígenas. Temos uma posição bem clara sobre essas ques~: somos a
favor de uma p:>lítica séria, cujos iD.tmsses d8 fefeilda. Comu.D.ida-de vamos defender tamMm desta tribuna. Brevemente, terei oportunidade de retomar a esta Casa para defender e~ teses, porque,
realmente, como estamos comemorando o Dia do Indio, as grandes forças econômicas, alra.vés de superassessorias, se a-gao.izam
para a mudança do establto. Querem tirar as COilCJUÍSlas prerrogativas quC deveremos manter, que dévctemos garautir.
O SR. PRESIDENTE (JeffeiSOD. Pén:s)- Nobre Sellador.
a Presidência avisa que V. Ex• dispõe apenas de mais um minuto.
O SR. GILV AM BORGES- Obrigado, Sr. Pn:sidente.
· · Entio.- Sr. Piesideble, Sr:s. Senadores, m.Jma próxima oportunidade, ~i para abordar esse tema., já que o tei:õpO está
acabando. Tratarei dessas questões, que julgo muito importantes,
já que se espera coollitos pela ftente.
·
· Qlero deixarmiDba posição ftttne, clame transparente.
- A Sr" Marina SOva - Permite-me V. Ex•_ !1~- aparte neste
último minuto que lhe resta?
O SR. GILVAM BORGES- Pois não. ncbn: Senadora.
A sr- Marina SBva- Tentarei ser breve. O tema que Ex•
está tratando desperta int=se em todos nós, principalmente nos

e

oriundos daquela regiio. No entanto. vejo com preocupa:Çiicr quando a poblemé.tica 6 centrada nos dois pólos: os que são a favor do
dcsen'lolvimenro a qul!-lquer custo e aqueles que pensam que a
AIDD.ZÔD.ia. deve ser o Edcn c, por isso, deve cootinu~ intocável.
Creio que chegou o momento, mesmo com a existência desses pólos~ de teiJtarmc6 uma alternativa: de começarmos a disa.Jtir o que
se pensa realmente com relaçio à Amaz&.ia. Caso contrário, firmaremos o pensamento naquilo que entendemos que não deve ser,
mas nio conseguiremos afll1DU' o que pensamos como alternativa.
Creio que pensar estrategicamente a Amazônia, essa idéia do Zoneamento Ecológico Econômico, :6 tentarmos aiteinatiVãSa
região no que cooceme à coiiDlnicação, à energia~ qüe é Um grande dilema para tcxlos nós. Mas, acima de tudo, deve-se saber claramente que muitas medidas que poderiam resolver problemas seculares da Amazôrria são até de envergadura muito pequena. Os recursos, os atendimentos míoiltlOS, a presença dO Estã.do-OãqUela
região deve chegar até aquela pessoa, que, se quiser, pode ser cbamado de cidadão, porque não tem nenhum tip:> de relaçio com o
Estado nos seus direitos elementares de saúde, de echJcação, de
transporte, de absolutamente nada! No momento em que soubermos selecionar aquelas que sio as grandes obras estratégicaS para
o desenvolvimento da Amazônia e. ao mesmo tempo, compatibilizarmos com medidas pequenas, mas que sejam de grande alcance
para a resolução dos problemas sociais daquela região, passaremos
a fazer uma política afU'lllaliva com relação a -nOsSa região. Não a
vejo apenas como refém dos interesses ext_ernos ~ às vezes, é também uma ''prisionefra" de in~sses interriOs muito cla!Os e que-muitas vezes não se reveJam. Temos que ter muito cuidado com
esses interesses, porque muitas vezes sabotam as medidas concretas que pcxleriam mudar o rumo de nossa região. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Pén:s)- Senador Gilvan
Borges. conclua, por favor, pois seu tempo está esgotado.
O SR. GIL V AM BORGES - Mui10 obrigada. Senadora
Marina Silva.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo à nobre Senadora que todos os extremos são perigosOs e que concord.amos _plenamente
com o aparte de S. Ex•, quando afirma que a Amazônia precisa enca:urar um C3mi.oho de desenvolvimento.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

para

Abril de 1995

O !5R. JOSÉ ÀGRIPINO -Sr. P=idente, poço a palavra
para. uma bn:ve connmicaçio.
. _ O SR. PRESIDENTE Qeffersoo Pén:s)- Conoedo a palavra ao Senador losé Agripi.no, por cinco mínutos.
O SR. JOSÉ. AGRIPINO (PFL-RN. Pam uma bn:ve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sn Senadorase Srs. Senadores, é com pesar que registro o falecimento, ocor~
rido na manhi de hoje, do jomalisla e suplente de Senador, Luis
Maria Alves.
Faço ainda um breve histórico de sua longa vida, que foi
longa. pois faleceu com mais de 80 aDas.
Luis Maria Alves nasceu na Amazônia. Logo jovem. migrou para o Nordeste. fixando-se no Rio Grande do Norte, onde, à
época da Segunda Guemo Mundial, trabalhoo na Westcru Telegraphic Company. Por conta desse oficio, passou a conviver
muito de perto com as questões da Segunda Gucmo Mundial. i'
que Natal, àquela época. era uma base ama de grande movimento. Por essa razio, tomou-se um e:qxrt em assunlos da Segunda
Guerra Mundial.
Viveu momentos importantes para o EstadO e para o País.
Depois de deixar o posto em que- trabalhava Da Western
Telegnphic Company. tomou-sejomalisla e chegoo a ser diretor
'do jomal de maior cirallaçiio do meu Estado, o Diário de Natal.
onde desempenhoo funções impol1alll... Foi pioneiro na implantaçio de olf &et em IOdo o Nonleste. Alçru o jomala posiçõeo privilegiadas de tiragem; em alguru momentos, o Diário de Natal foi
campeio de tiragem, se considerado o mímero de exemplares vendidos pam a popu!Bção do Estado do Rio Grande do Norte.
.· Tratava-se de um homem respeitado pelas suas posições corajosas ~ pela independê.ncia que impunha ao seu jomal, que exercia o papel de imprensa com absolula independência:
_ Homem de muitos m~tos também na vida pública, chegcu
a .ser suplente do Senador Lavoisier Maia por oito anos. Quando
faleceuJ estava aposentadg. _
E. portanto. com muito pesai que registro o falecimento de
um homem JliÍblico, de um jornalista e de um suplente de senador
nesta Casa.
Peço que seja n:gistrndo ncs Anais do Senado Federal o falecimeniO do homem JliÍblico, do cidadio e do jomalisla Luis Maria Alves, a quem o Nordeste muito preza.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
-Durr:zn2 o discUTso do Sr. Jrué Agripino, o Sr.
Jefferson Peres, deixa a cadeira da presidência, que 6
ocupada pelo Sr. José Samey, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A P=idência informa ao Plen.úio que, durante a sessio ordinAria de bojo, seria eleitos os rnembroo do Conselho de Ética e Docao ParlamCOIIar. Sio candidatos indicadoo pelos respectivos Partidos os Senhores Senadores:

Suplentes

Titulares

PMDB
Onofre Quiram
Gerson Carnal&
Flaviano Melo
Coutinho Jorge

Casildo Maldaner
RamezTebet
Nabor Júnior

Ney Suassuna
PFL

José Agripino
Carlos Patrocinio
Vilson Kleinubing
José Bianco

Élcio Álvares

Fmncellno Pereira
Waldeck Omelas
Jos6 Alves

PSDB
Lúcio Alcântara

Jefferson Pen:s

Abril de 1995

ANAIS !Xl SENADO FEDERAL

PedroPiva

José Igoá.cici Fcxreira

PPR
Epitácio Cafeteiia

Luddio Portella

PrB
Arlindo Porto

Emiiia Femandes

PP
~

OsmarDias

Antõnio Carlos V~

PT

Marina Silva

Lauro Campos

quantitativaS e qUalitativas? Letra morta, a Constituição Federal é
diariamen:l:e. violada e vilipendiada quando o assunto é o respeito
ao arL 231.
A- História brasileira nos ensina que a dívida nacional para
com as nações indígenas é proporcioõ.ã.l ao descaso com que as autoridades costumam pautar seu relacionamento com os índios. Sucessivamente, os governes têm preferido adotar uma política abjeta de completa indiferença ao problema da preservação do homem.
sobretudo se esse homem tiver o infortúnio de iDJ.egrar o quadro

das minorias.

PDT

Dm:y Ribeiro

SJ

Sebastião Rocha

Por isso, guando a sociedade brasileira comemora oficialA
deste momento, os Sr:s. Senadores já podem votar. mente o Dia do Índio, a data tende muito mais a esconder signifiEasa votação se processará alé o fun da - " ' sessão. Enoon- cados sub!iminares de discriminação do que a teparar erros pte·
lrlm:S. à disposiçiÕ dos Srs. Senadores as c.!lulas com as tesped.i· gressos e a prestar justas homenagens aos nossos representantes
vas chapas.
·
nacionais•
· Neste 19 de abril os povos indígenas merecem um trata. Concedo a paiaVIll à Senadora Bcnedita da Silva. ·radora
·
inscrita. por vinte minutos
mento diferente. Ao invés das repetitivas e estigmatizadas celebm~· Nos termos do Regimento Interno, a Mesa prorroga a ses~ ções em loovor do "bom selvagem", nós, brasileiros, deveremos
sio por mais quinze minutos a flDl de que a Senadom possa profe- ensaiar a encenação de um encontro ernográfico às avessas. Vou
rir seu discurso.
ser mais clara: dentro das infmitas possibilidades do imaginário
A SRA. BENIIDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o se- histórico, dever-se-ia propor encontrar afinidades FlSicas e cultuguinte disamro.) - Sr. Ptesideute, SRA.s Senadoras, s,.. Senado- rais com os múltiplos grupos indígenas brasileiros.
res, subo hoje nesta tribuna para pestar extraordinariamente uma
-Com esse mergullio na alteridade, maiorias e· minorias brahomenagem sul generls. pois a homenagem vai tomar rapidamen~ sileiras certamente cruzariam suas imagens em inftnitos espelhos
te fonna de protesto e de indignaçio. Trata-se do ~ do Índio. da representação, cujo reflexo propiciaria um entrelaçamento de
Oill; 19 de abril s6 pode ser dia de índio para quem Qll<ne vê [n. identidades e, por conseqüência, a remoção de inúmeros tabus e
dio• .Dczenove de abril é, sem chivida. o dia de virar fndio. Dez.c- preconceitos sociais. Confundido:> em seus valores mais arraiganove de abril é dia de Ibflexlo sobre o i.o.dio que abouljnamos lem- dos. co~nderiam com menos resistência a mobílidade e a te·
bmr, do indio que esquecemos de ser, do indio <J!!C nio somos latividade das idéias, da moral e dos costumes.
- Dai, com a identidade devidamente ajustada a:uma memória
mais!
''Todo dia 6 dia de indio",já dizia o carito popular. Embora nacional de pertencimento pluricultural, tenho convicção de que Os
simples e até taurológico, o ditado nio deve ser menosprezado, brasileiros se debruçariam com bem maior simpatia e interesse,
ta.mpoo.co banalizado em sentido mais profundo. A meu ver, ele sobre a situação da política indigeniSta atual. Com o auxflio de
insinua cóticas cm pelo menos: ~s direções que podem ser, grosso u~ espécie de mecanismo socioterapêutico, projetaria uma alianmodo, sintetizadas assinE a) índio não é singular, é plural; b) índio ça imaginária que reforçaria oS setis laços de identidade com esse
Dio é passado, é presente; c) índio oi.o são os outros, somos n6s! · mundo "primitivo".
Numa int~ mais mos6fica, poderfumos a.fumar
Nessa condição, o debate sobre a necessidade de se reque tempo e espaço, categorias sociologicamente concebidas denK formular a lei atual, que rege a relação do Estado brasileiro
Iro dos padmetros ocidentais de ootologia, carregam necessaria- com os índios, se converteria numa prazerosa conversa coletimeDt.e coo.teúdos segregacionistas aos quais a consciêiM?ia pública va, em cujo eixo parentes próximos e afastados, sangüíneos e
não pr-esta DJCt'CCida. atençio. Dessa fcmna~ somos levadoc a enxer- afins se confraternizariam dentro de uni novo contrato de con~
gar a difemnça física intelccblal e culblra.l como elementos depre- vivência nacional.
ciadores da alegada ''unívocidade da espkie humana".
Não posso fugir aos mitos, e é em função -deles- que inventei
Sr. PresideDle. SRA.s e Sn. Senadores, tudo isso serve para tal exercício imaginário. Por séculos, o mito da identidade nacioesclarecer que, de uma vez por todas, o Dia do Índio provoca em nal brasileira corre pelo interior da questão indígena. Como nos
nossa sociedade mais embaraço e constrangimento que alegria e adverte o Antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira, "é uma preorgulho. Como artigo de luxo pendurado em nossas vitrines. pron· sença que moralmente incomoda. pois nos obriga a pensar o indio
to para ser devendo, o iodio ainda é pensado como elemento exó- não mais em si, mas em relação a n6s próprios: nossas obrigações
tico que deve ser preservado pela cotação que ostenta no mercado civis, nossa responsabilidade moraL"
intemacional dos direitos humanos.
Talvez assim, a concepção abstrata e reducionista de índio
Enquanto mercadoria "ecologicamente correta" numa era se esvaziaria e daria lugar aos concretos povos Amweté•, Tikuna,
em que prevalece a ideologia inteiCODlinental do verde, o indio Terena. Ianomâmi, Kaadiweu, Nam.biquara, Guarani- Mbyá, Kaiabrasileiro 6 paradOxalmente convocado a avalizar a competência pó, Krahô; Canela, Txucanamãe, Patax.ó, W aimiri- Atroori, Maku
do Estado como candidato potencial ao círculo dos "civilizados".
e cutras centenas de nações irmãs que vivem ciel+tro e fora do BraNos IIlOS noventa. pressionado por forças políticas e éticas sil oficial.
que exigem respeitO As comunidades indígenas, o Brasil tenla. se
Sr. Presidente, SRA.s e Srs. Senadores, neste sentido, não
inscrever no restrito .rol dos países sérios, graças a sua simulada há com.o o País fazer de conta que convive bem e cordialmente
tese de oonfratemização racial e cultural.
com os segm.entos minoritáriOs da sociedade ao mesmo tempo em
Todavia. mais do que uma quoslio política isolada, o índio que atende interesses que visam, de fato, à exclusão ainda mais ra~
integra todo o processo brasileiro de coostrução e desconstrução dica! dessas mesmas minorias. Historicamente, o Estado brasileiro
da identidade e diferença culturaL De que nos serve manter acesa f mge, aos olhos das nações ditas desenvolvidas, que sua vocação
a chama do romantismo sociaL se o objeto de nossa oootemplação para o consenso e para a paz social evoca algo de cumplicidade da
nacional ufanista está abandonado e reduzido em suas dimensões alma brasileira.
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Ora. basta examinar os violentos conflitos que cen::am o maneira inédita, estabelecem-se disposilivos de pmteção i proproblema de demarcação das terras indígenas para atestar que o re- priedade intelectual indígena por meio de registro de patentes no
_
conhecimento do direito natural de posse e usufruto de parte ínfi- caso de criação coletiva das sociedades.
ma do território. brasileiro é considerada como questão de segurança nacional. Isso é totalmente descabido!
Sr. Presidente, o Partido dos Trabalhadores não se omite
e nem pretende se omitir diante dos problemas que atinge em
cheio a sobrevivência e a existência das sociedades indígenas.

Como autêntico e mesmo histórico representante das minorias,
que constitui a esmagadora maioria da poplliação brasileira,
não poderia deixar de lado a defesa intransigente dos direitos
legitimamente reivindicados e constitucionalmente conquistados pelos índios.
·· Nesse-sentião, coino representante do PT nesta Casa, sin-

to-me no dever de lutar por aqueles que tradicional.menie ficam
de fora dos projetes nacionais de desenvolvimento. Na verdade, nos circuitos mais fechados do poder, ·progresso e índio são
vistos coJ]lo incompatíveis c necessariamerite excludentes. Mas
quen:Í se habilita a defender publicamente tal posição? Não quero Jazer ouvido de mercador e, muito menos, fazer parte daqueles que não -~;"e incomodam absolutamente com nada. O silêncio
é covarde!
,
E foi justamente contta essa mentalidade-arCaica de se pensar a integração ou mesmo a autodeterminação das sociodades
aborigines que o Partido dos Trabalhadores, associado a outrii.s !egemias. comprometidas com a luta indígena, apresentou projeto de
lei na Câmara Federal sobre esta matéria, ainda em 1991.
·
Formulado pelo- Núcleo de Dmitos Indígenas, o projeto
teve como autores os Deputados Aloizio Mercadaote*, Fábio
Feldmann, José Carlos Sabóia e o atual Ministro da fUSiiça. Nelson Jobim. Ao lado destes, curiosamente, mais dois projetos se
agregaram à mesma época. De um lado, o Deputado Tuga Angerami também subscrevia simultaneamente projeto formulado pelo
Conselho Missionário lndiglmiSta- CIMI: de ootro, o próprio fuecutivo havia enviado ao Congresso ou·tro projeto que versava sobre a mesma matéria.
Durante três anos, os três projetos foram exaustivamente
debatidos dentro de uma Comissão Especial de terminaL .. pelo Presidente daquela Casa. Das discur.sões, que contaram com o envolvimento de várias instituições riãcionais, resultou _a confecÇãc).de
um substitutivo que, surpreendeDtemcnte, leve· o ãJx>io e a aprovação unânime de todos os membros da Comissão.
Intitulado ''Eslaluto das Sociedadei Indígenas", o projeto final teve o mérito de provocar o confronto saudável de idéías e
ideais, cuja dinâmica demonstrou a compatibilidade_ de pontos e
interesses que, em princípio, se consideravam conipleramente divergentes.
É preciso friSar qUe o êxito do Estatuto das Sociedades
Indígenas não é triunfo de nenhum partido político específico ..
Pelo contrário, trata-se de uma rara ocasião onde prevaleceu a
convergência e o consenso de múltiplas perspectivas sobre o
tema. Com um· tOtal de cento setenta e cinco artigos, agrupados
em oito títulos, o Estatuto, e-ntre outras coisas, revoga o dispositivo do Códígo Civil que aplica aos índios o Instituto juriclico
da "tutela". Ao invés disso, a situação jurídica do í"ndio se con~
solida como membro de sociedade diferenciada, detentor de direitos especiaís a serem protegidos nas sUas relações com asociedade-estado naciÕnaJ.
Associado a este avanço, o Eslaluto dispõe sobte a regulamentação da exploração dos recursos minerais, da madeira e dos
IX>tenciais energéticos. Além de prever ações assistenciais do Governo nas áreas de saúde, eà.Jcação e atividades produtivas. o instrumento contempla os assuntos dedicados às normas peoais. De

Embora..nio fosse cabalmente perfeito, o projeto na Câmara
dos Deputados representava um progresso jamais visto. A aprovação do EsiBluto na Comissão Especial da Câmara Federal aooaleceu em 29 de junho de 1994, e tiaha poder temúnativo. A expectativa era de que o mesmo fosse enviado ao Senado Federal no tempo mais breve possiveL Eatretanto, a realidade aio comspoadeu,
de forma alguma, aos deseabos da expectativa.
Em de"'mbro último, chegou recurso junto l. Mesa Dim.ora
requereado apt<ciação do Estatuto pelo Pleaãrio da Cimara dos
Deputados. Pois bem, de lá para cá, o quadro ficou estacionado e
tudo indica que o destino do Estatuto será o arquivamento sumá_rio. a me!105 que as lidemnças políticas mais conscientes despertem pam o impasse a que chegamos e se mobilizem para a retomada da tramitação ,.guiar do Estatuto. Para tanto, é aecessária vontade politica e disposiçllo de todos os Seabores para agilizaçllo do
processo de revisio e., se for o caso, da subseqaente aprovaçio do
projeto .. Integra.
Segundo dados oolbidos juato ao Iastituto Socioambiental,
todo o processo de homologaçllo e demarcação das tems indlgeaas está coogelado desde a posse do J>OVo PresideDte da Repúbtica.
De acordo com o mesmo Instituto, vinte e sete processos
agu~ desde o ingmsso no novo Governo, a homologação de
terras demarcadas. Dessas vinte e sete, no mínimo, tres aguardam
homologaçllo desde os aaos de 1980. Os Tilruaa, ao Alto Solimões, são, de lC!lge, os mais prejl<licados, pois agwuclam nada meaos do que a homologações de oove áreas já demarcadas.
~o Estado do Rio de Janeiro - o meu Estada - os Guamny
Mbyá, que conseguiram, depois de muito esforço, ·a deman:ação
de suas terras pela FUNAI, em 1994, reivindicam. com omita legitimidade, o eace.-ramento de todo o processo para que, ímalmeate,
possam viver tranqüilos com suas famil:ias sobre os solos de Pamti
Mirim, Guarani de Anlpooga e Guarani de Bracuí.
É humanamente inadmissível e politicamente desalentador
que se venha com medidas protelal6rias no que se refere i continuidade das clema!xações e A cootiauidade da tmmitação do Estatuto das Sociedades JndlgenJlS ao Congresso Naciooal, dificultaado e amuando as emissões das Po<tarias da delimitAÇões das temtS
já fisicamet1te deman:adas pela FUNAI.
Vele lembrar que foi o pr:6prio Presidente Femaado Hemique Cardoso quem proÕunciou, em seu discurso de posse, as seguiiites p8lavms: "Vamos assegurar com energia direitos iguais
aos iguais... Aos grupos indígenas, alguns deles testemunhas vivas
da arqueologia humana. c todos testemunhas da nossa diversidade. .. V amos fazer da solidariedade o fermento da nossa cidadania
em busca da igualdade.''
Sr. Presidente, SRA•• e Srs. Senadores, o dezenove de abril
constitui, na verd&de, um pretexto simbólico por meio do qual a
voz da sociodiversidade se manifesta para reivindicar espaço entre
as prioridades das poüticas públicas. Nessa linha. cumpre ao Senado Federal nio s6 restabelecer um diálogo mais justo com as ..outras nações", c:otnpt:eetldidas aa Federoçio, que aio se podem fau:r representadas. como tãm~m promover a discussão e a aprovação do Estatuto das Sociedades Jndígeaas.
·
Do Executivo, espera-se que haja maior sensibilidade e agilidade no trato da política indigenista que se pretenda implementar. É preciso que nio se interrompa o processo de demarcação das
temts, nem se obstrua o andamento da tramitação do Estatuto DO
Coapso Naciooal
Por fun, cabe i sociedade bras:ileim, como um todo, envolver-se com mais interesse e disposição no universo de nossa diver-
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sidade cultural. a ponto de se buscar um relacionamen!O mais har-

mônioo, tant.o afetiva quanto intelecblalm.ente. com as nossas so-

É lido e aprovado c; seguinte.

REQUERIMENTO N' 577, DE 1995.

ciedades indígenas.

Este seria o meu papel, c o faço, neste momento, desta
Tribuna, porque entendo que já nio precisamos- mais dos discursos. não precisamos mais que as nossas escolas públicas,
neste dia, iaçam das nossas cri.anças índios, que vão para casa
com uma peninha na cabeça. mas que os compromissos com
essa comunidade nio sejam assumidos por nós. Nós que detemos o chamado código do dominante, que detemos e que absorvemos a língua do colonizador. nós que temos um espaço
não apenas de denúncia mas no quaf podemos, de uma certa
· forma, politicamente garantir esses direitos, não poderiamos,
nesté"dia, deixar um pouco de lado esse discurso para o "bom
selvagem'', fazendo a nossa denúncia com uma indign&ção de
soüda,riedade, para que esta Casa possa tesgata.r, com todo o
seu sentimento e compromisso político, ·esse Estatuto e fazer
valeres~ direito. Nio 6 um compromisso apenas desta Casa,
foi tám.b6m assumido pelo Presidente da República e será um
compromisso assumido por cada um de nós, que somos representantes de cada um dos nossos Estados, representantes do interesse da Uniio, representantes desse povo brasileiro e, dessa
CCIDlUilidade que se caracteriza, pela sua culnlra.. oomo a mai9C responsável para representar o nosso cha.ma.do telritório -nã.clonaL
O Sr. Coutinho Jorge- Permite-me v. Ex"um.awme?
~ A sr- Marina Silva .. Pemrite-me v. Ex· UD;l aparte?
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo o aparte ao
nobre Senadcc Coutinho Jorge; em seguida, eu o coocederei à nolxe Senadora Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (José Sarnoy) - Senadora Beoedita
da Silva. V. Ex• dispõe de 2 mimllos para terminar o seu discurso.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- o...,; 01 minuto a cada
um deles e concluirei, Sr. Presidente.
O Sr. Coutinho Jorge - SeDad<ra Benedita da Silva, parabenizo V. Ex• pelo oportuno discurso homenageando os nossos índios, sobretudo tra.zendo as ~quietudes e preocupações de V. Ex'!
em relação à politica para com o fudio brasileiro. Ressalto a V. Ex•
que, em relação ao problema de demaicação de reservas indígenas
m Amazônia. existe o Programa Piloto de Florestas Tropicais.
Esse programa 6 fmanciado pelos países do G-7. no valor de 250
milhões de dólares. já aprovado por este Senado, praticamente a
ftmdo perdido, que contempla 30 milhões de dólares pam concluir
a demarcação das reservas indlgeoas da Regiiio Amazôoica. O que
quero dizer a V. Ex• é que boje o Governo deu um insttumeD.io financeiro, no caso da Amazônia em especia4 pua coocluir a demaxcação daquela ~serva. Faltam, p:manto, determinação e vontade política pom fazt.lo. Esse projeto. esse piOgfama exim: há recursos intemaciooais a limdo perdido. o a sua denúncia 6 importaole,
pora alertar o G:wemo no sentido de que ele pmcisa cumprir o seu
CO<DprOmisso imcmaciooal. assinado com os países do G-7 da Coulunidade Europ6ia. Era este o aparte que queria
a V. Ex". pombeoizaodo-a pela ClpOllliDidade e OCllll<>ido de "" disalno, leml:ando
que temos meioo e instrumen1oo pom solucionar e5Sas preocupações.
sobmudo oo que diz respeito Ademarcação das reservas in<tigenas oo
Brasil. particulatmenle na Amazôr>ia. Meus paxabéns a V. Ex"
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agradeço o aparte de
V. Ex• e tam~m a be:levolêocia da Mesa. lamentando profunda~
mente. Senadora Maiina: Silva. que eu nio tenha mais tempo para
cooceder-lhe o aparte.
Em o que ti.Dha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Sobre a mesa, ro.
querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Sena.
dor Levy Dias.

=

Requeiro, nso termos do art. 13, § 1°, do Regimento Interno
do Senado Federal, sejam consideradas como licença autorizada,
minhas ausências nos dias 2. 3, 6, 9, 10, 17 e 24 do mês de março,
tendo em vista encontrar-me fora desta Casa, tratando de assuntos
de inte:resse do Estado, assim como do PFL Nacional e Regional.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1995.- Senador Odaar

Soares.

.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimentos que serão
cretário em exercici.o, Senador Levy Día.S.
. São lidos os seguintes

lid.os pelo Sr. 1o Se-

REQUERIMENTO N' 578, DE 1995
Senhor Pre.sidente,
Nos termos do art. 50, § 'r da Constituição Federal, combinado com o art. 216. l,_do Regimento lnlemo do Senado Federal,
atinente à competência fiScãlizadora.. requeiro a Vossa ExcCiência,
sejam solicitadas ao Senhor Ministro dos Transportes as seguintes
informações solm: o ''Porto de Campinho", no Estado da Bahia.
1 - A que unidade administrativa ou entidade pública estio
consignacla:,s as insralações?
2- Epoca de Uiiplantação e investimentos realizados;
3 -_InvestiJ;nentos necessários para complementação e operação;
4- Características técnicas do projeto~
.
s'- Síntese do estudo de viabilidade ecooomido-fmanceira;
6 - Integração rodo-ferroviária- situação atual e proj~
7 - Programa de invesúmentos para o porto, a rodovia e a
ferrovia;
Juslil!caçiio
Existe na Saia de Camamú, no litoral ba.ía.no,, implantado
pelo Governo Federal, um ter:minal portuário que nunca chegou a
operar e que representa invesúmento publico não utilizado, encontrando-se mesmo aparentemente abandonado.
O presente Requerimento de Informações tem por fmalidade propiciar o exercício.da função flScalizadora por parte do Sena-

do Federal.
Sala das Sessões 19, de abrii de 1995.- Senador Waldeck
O melas.
(À M~sa para decisão.)

REQUERIMENTO N' 57S.A, DE 1995
Requeiro, nos termos dos artigos SO. § 2° da Constituição,
215 e 216 do -RegüDent.O Interno do Senado Federal sejam solicitadas ao Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores as seguintes informações:
1 - Discri.miJ;Iação de todas as despesas de manutenção e
funciooamento de cada embaixada e consulado do Brasil nos últi·
IDOS lO(dez)anos;
2- Resultados dos balanços fmanceiros e-inventários patrimOniais realizados pelo Ministério das Relações fu.teriores nessas
representações diplomáticas no IneSino período;
3 - Sistemática de fiscalização e controle patrimonial, ad·
ministrativo e luiaiictiro, a.dotada por esse referido ministério na
apuração do conjunto de despesas efetuadas por tais repre·
sentações no mesmo periodo; e

84

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 1995
mOS
10
ãnoS"'(1985
a
1995),
acompanliada
da
relaçãO
dos respecti4- Documentos comprobatórios da$ operaÇões de câmbio
efetuadas por essas representações diplomáticas brasileiras no pe- vos valores, bem como dos rendimentos auferidos, caso a caso.
riodode 1990a 1994.
Justificação
JuStificação
O requerimento de informação faz-se necessário para que o
A proposição em tela tem por objetiVo operar denúncias, Senado Federal tenha uma visão global a respeito das atividades
veiculadas pela imprensa, dando conta de irregularidades que te-. do Banco Central e suas relações no mercado internacionaL
riam sido cometidas por funcionários do ltamaraty.
Sala das Sessões. 18 de abril de 1995.- José Eduardo Dutra.
Na verdade, esse noticiáriO se avolumoo desde que veio a
(À Mesa para decisão.)
público o caso do embaixador brasileiro no Iraque. ministro de
_ O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os requerimentos
primeira classe Mauro Sérgio da Fonseca Costa Couto, acusado de
ter-se apropriado de USS 1,500,000.00 (bum e meio milhão de dó- serão-despachados à Mesa e.. nos termos do inciso III do art. 216
lares), decorrentes de operações cambiais no mercado paralelo.
do Regimento Interno, para deliberação.
·. Daí ep:l diante, intensificaram-se os reumores de que a Casa
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário
de Rio Branco teria perdido o -controle sobre os gastos das repre- em exercício, Senador Levy Dias.
sentações diplom,4ticas brasileitas, o que cbegou a motivar uma inÉ lido o seguinte
vestigação por parte do Tri.Pun~l de Contas. da União- (TCU), sob
PROJETO
DE RESOLUÇÃO N" 50, DE 1995
a responsabilidJde do Ministro Carlos Átila. diplomata de carreira
apJstmtaê:io. O mesmo TCU, segundo essas fontes noticiosas, estaRevoga o ~ágrafo único do art. 356 e o f 2°
ria procedendo a uma auditoria. solicitada pelo Sr. Ministro- das
do art. 358 da Resolução n° 93, de 1970, com alterações
Relações Exteriore-s. embaixador Luiz Felipe Lampreia.
posteriorES (Regimento Interno do Senado Federal).
A imprensa noticia que, já-em 1993. ao assumir a EmbaixaO
Senado
Federal decreta:
da do Brasil em Washington. o embaixador Paulo Tarso Flecha de
Art. 1° Ficam revogados o parágrafo único do art. 356 e o §
Lima alertou oTCU de que há dez_ anos não em f-;ilÕ inventári_p de
2° do art. 358 da Resolução n° 93, de 1970, com alterações postebens naquela representação. Tomada essa providência, constatouriores
(Regimento Interno do Senado Federal).
se ~qu_e cerca de nove mil itens tinham desaparecido, entre eles
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publiquadros e tapetes.
.
Tenho em conta que o Brasil é um País em desenvolvimen- cação.
to detentor de índices nada animadores de bem-estar social, faz-se
Justificação
imperativo, à luz dos mais comezinbos princípios de eficácia na
~ proposição que ora submetemos à aprecia~ão e voto dos
administração pública e de justiça substantiva. avaliar acurada e nobres pares tem p::n- escopo suprimir do texto do Regimento ln·
escrupulosamente se os gastos com suas representações diplomáti- terno do Senado Federal normas que estabelecem a obrigatoriedacas proporcionam retornos-Condizentes com os ~scassos recursos de de um terço das assinaturás dos membros da Casa para se
disponíveis. O simples fato de que o ConsuladO-Geral em Paris
emendar a proposta de emenda à Constituição, visando ao aperfei·
paga US$200,000.00 (duzentos mil dólares) por ano de aluguel, çOamento do texto proposto.
embora exista espaço de sobra na embaixada - um prédio próprio
Cremos que as disposições normativas ora revogadas são
avaliado em USS70,000,0:XLOO (setenta milhões de dólares)- sÜ- conU'árias ao interesse do processo legislativo, visto que dificulta o
gere uma reSJX)Sta a esta questão. ..
aperfeiçoamento das proposíçc";es que tramitam na Casa.
A Casa de Rio Branco é mundialmente conhecida pela altísE. quanto ao aspecto constib.Jcíonal, não vislumbramos am·
sima qualidade profissiOilal de seus diplomatas. Para que possa paro, na Carta Magna, aos artigos que se propõe suprimir uma vez

prosseguir em sua iiisubstituível missão de zelar pela.imagem e que o preceito constitucional estabelece a obrigatoriedade da adepromover os interesses políticos e econômícos do Brasil no cená- são de um terço dos P_arla.mentares (em uma das Casas) apenas
rio internacional, deve despir-se de todos os reflexos condiciona- para a apresentação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC).
dos de autodefesa corporativa e- abrir a "caixa preta" dos procedi- No que diz respeito à emenda apresentada à PEC a Constituição
mentos administrativos e fmancelros ao escrutínio da sociedde Federal é silente. o que nos conduz à interpretação sistemática do
brasileira, que arca com os custos de sua manutenção. e dos leg!ti- texto constitucional, com fundamento nos seus arts. 64, § 3°, e 65.
mos representantes desta no Congresso Nacional.
parágrafo único, e à adoção do entendimento de que qualquer ParIsto posto, entendo de grande relevância para o pleno exer- lamentar tem a iniciativa de apresentar emenda a PEC. do mesnlo
cício das atribuições fiscalizadoras conferidas a esta Casa pela re· modo que pode emendar as outras proposições legislativas.
gra contida no inciso X do art. 49 da Lei Maior. o encam.inhamento
- Dessa forma, o Regimento Interno do Senado Federal extrados elementos informativos que ora requeiro do PoO.ef ExecutiVO.polou a sua competência ao estabelecer exigência no processo leSala das Sessões. 19 de abril de 1995. - Senador Gilberto gislativo, não aiDf.IIU:adO pela Lei Maior.
Miranda Batista.
Visando, pois, a sanar o vícfo de inconstitU.cioDalidade dos
arts. 356. parágrafo. único, e 358. §
do Regimento ln<emo do
(À Me.sapara decisão.)
Senado Federal e. no mérito, a suprimir disposição normativa inREQUERIMENTO N" 57S.B,DE 1995
conveniente e inoportuna, apresentamos o presente projeto de reRequeiro, nos termos dos artigos 50, § zo e 5°, incisO solução para cuja api-ovação contamos com o apoio dos nobres pares.
X.XXDI, da ConstitUição Federal e artigo 216 do Regimento InterSala das Sessões. 19 de abril de 1995.- Senador Ronaldo
no do Senado Federal. seja fornecida, pelo Minístro da Fazenda, Cunha Lima.
Sr. Pedro Malan. através do PreSidente do Banco Central do BraLEGISLAÇÃO CITADA
sil. Sr. Pérsio Arida, a seguinte informação:
RESOLUÇÃÕ N' 93. DE- i97b
1 - A relação dos bancos em que foram feitos os depósitos
das reservas internacionais pelo Banco Cen'ttal do Brasil. nos últi-
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Art. 356. A proposta será despachada à Cor:nissão de Constiwição, Justiça e Cidadania. que terá praza de até trill~ dias, contado da data do despacho da Presidência, para emitir parecer.
Parãgra.fo úD.ico. O parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania que concluir pela aJmsentação de emenda deverá conter assinaturaS de Senad.ores qne, complementando as dos
membros da Comissão, compreendam, no mínimo, um terço dos
membros do Senado.
Art. 358. DeçorridQ o praza de que trata o art. 356 sem que
a Comissão de Constiruição, Justiça e Cidadania haja proferido parecer, a proposta de emenda à Constituição será inCluída em Ordem: do Dia,.par.t. discussão, em primeiro rumo, durante cinco sessões ordináriaS- cOoselcUtivas.
§ 1• O parecer será proferido or.Umente, em plenário, por
relalÔr designado pelo Presidente.
- -- § 2° Dutantc: a discussão JXX1erão ser ofereci9as emendas
assitrada.S por, no mínimo, um terço dos membros do Senado, desde que guardem relação direta e imediata com a matéria-tralada na
proposta.
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Aprovado.
Fica COJJCedjda a licença ao nobre Senador Alexandre Costa.
A Presidência tomará as providéncías necessárias à convocação do suplente.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Do expediente lido
anteriormenr.e, constam os paree:exes referentes aos Projetos de Lei
da Cânwa n•s 24 e 27, de 1993; 32, de 1991; 72, de 1992; 94. de
1993; 98 e 97, de 1994; e 223. de 1993, cu.i:'s matérias ficarão sobre a mesa durante cinco sesOOE:s ordinárias, a fim de receber
e~das nOSiermos do ait. 235~ IL "d", do Regimento Interno.
.
O 'sR. PRESIDENTE (José Sarney)- Foi encaminbado à
publicação parecer da ComissãO de Constituição, Justiça e Cidada0
nia, concluindo contrariamente ao Projeto de Lei da ~ D 86,
de 1992 (n• 164191. na Casa de origem), que acrescenta parãgrafo
único aoart. l 0 da Lei n° 8.176, de 8 de fevereiro de 1991, e dá outras provid&.cias.
- - De acordo com o disposto no parágrafo únicó do art.. 254 do
R~gimento Intemo, fica aberto o prazo de 48 horas para interposiçio do recurso, por um dé<:imo dos membros do Senado. para que
as matérias continuem sua tramitação.
.. O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- A Presidência rere-

·····-··-··-·-··-·······--·--···-······-···-··------··-··-.....--·-- ·-beu o Aviso ne 7/95, de 17 do corrente, do Ministro das Relações
Exteriores. comunicando provável visita do Presidente da Coilfe-O SR. PRESIDENTE (José Sarney) -0 Projeto será pu- rência Político-Consultiva do Povo Chinês ao Pais. no periodo de
blicado e, em seguida, ficãrá sobre a mesa dura.nte:.cinco sessões
18 25 de julho próximo.
·- _
ordinárias, a fim de receber emendas. Findo este praiO,Sei'á despaA matéria será encaminhada à Comissão de Relações Extechado' à comissão temporá,ria criada ao ser aprov~ o Requeririores e Defesa Nacional
mento n° 201, de 1995. destinada a propor- alteraçõeS. no RegimenO SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Passa-se à
to Interno desta Casa.
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - De acoido- coÍn as
indicações das Lideranças. a Presidência designa os membros da
Iiem
1:
Comissão Parlamentar Conjunta do Men::osul. criada nos termos
Votação, em rumo único, do Requerimento n° 480, de 1995.
da Resolução D0 02. de 1992-CN.
do Senador Waldcck Omelas e outros Srs. Senadores. solic:itauciC,
nos termos regimentais, a criação de umã: Comissão TemPorária.
Titulares
Suplentes
cómPJSta de sete tirulares e sete suplentes, para, no prazo de quaPMDB
tro meses. promover ampla discussã.o acerca de políticas, progra1. José Fogaça
1. Pedro Simon
mas. estratégias e prioridades visando ao_desenvo1vimento do Vale
2. Roberto Requião
1. Casildo Maldaner
do São Francisco.
PfL
Em votação o requerimento.
I.
Joel
de
Hollanda
1. Vilson KleinUbing
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen2. Júlio Campos
2. Romero Jucá
. tados. (Pausa)
PSDB
Aprovado.
_
___ _ _ _ _ _
1. Lúdio Coelho
I. Geraldo Melo
A Presidência fará. cumprir a deb'beração ·do Plenário, soliPPR
citando às Lideranças a indicação dos respectivos nomes.
1. Esperidíão Amin
.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 2:
PTB
Votação. em tumo único, do Requerimento n° S 18, de 1995,
1. Emilia Fernandes
do Senador Sérgio Machado e ootros Srs. Senadores, solicitando,
PP
nos termos do art. 7 4, "a", do Regimento lntemo, a criação de uma
1. Osmar Dias
Comissão Temporária. composta de 11 membros. para, no prazo
PT
de i 20 dias, estudar a reforma político-partidária.
1. Benedita da Silva
Em votação o requerimento.
2. Eduardo Suplicy
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen3. Lauro Campos
tados.-(Pausa)
O SR:-I"IU$IDENTE (José Sarney)- A Presidência infor:Aprovado.
ma ao Plenário que recebeu do Cinlrgião-Chefe da Rede Sarah
A Presidência fará cumprir a· deh'beração do Plenário, SoliKubitscbek, Dr. Aloysio Ca,mpos da Paz, relatório comunicando a citando às Lideranças a indicação dos respectivos nomes.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 3:
esta Casa que o Sen~dor Alexandre Cosla se encontra Unpossibilitado de retornar às suas atividades parlamentares por mais 130 dias.
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati~
Nos termos do dispo:;lo no art. 43, inciso I. do Regimento vo D 0 24, de 1993 (n° 230/92, na Câmara dos Deputados), que
Interno. passa-se à vOlação da licença.
aprova o texto da Convenção Interamericana sobre Conflitos de
Em votação.
Leis em Matéria de Sociedades Mercantis, coricluída em MonteviOs Srs. Senadores que o aprovam queiriiril peri::i::fáneCei sen· déu, em 8 de maio de 1979. tendo
.tados. (Pa_usa)
Parecer favorável, sob n° 172. de 1995, da Comissão

a

86

. ANAIS DO SENADO FEDERAL

- de Relações E::d:eriores e Defesa NacionaL
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secm-

tário em Cxe!Cício, Senador Levi Dias.-

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 579, DE 1995

Reque~. nos termos da alínea b, do art. 279, do RegimeniO
Interno, o adiamento da discussão do Projeto de Decreto Legislativo D0 24, de 1993, a ftm de que seja submetido ao exame da Ccr
missão de Assuntos Económicos.
-

Jostlllcaçiio

·A propbsiçicr em questio tem pclrescopo citifiCar o textO da
Convenção IDteramericana sobre ConflilOs de Leis em Matérias de
SocieQades Mercantis. Ocorre que, no decorrer do processo de elaboração da referida convenção, a posição susteritada pelo Brasil,
através do eminente Professor Haroldo Valladio- Consultor Jurldico
Ministério das Relações Exteriores e ilustrado mestre do
Direito Internacional Privado- não pmvaleceu, exatamentc no que
concerne à redação do artigo 3° do Texto ConvenciOnal. espinha
dorsal da regulação dada à mat~ria. No exame do disposif.\vo em
tela estabeleceu-se um contencioso sobre a aplicação da legislação
do local de criação oo. de constituição da pessoa juridica (posição
V alladão) versus aplicação da lei do local de coostib.lifão (posição
da Comissão Juridica Interamericana), que no entender do nobre
jurisconsulto brasileiro são distintas, "porquanto não seria -itnp'Jssível que uma pessoa jmidica se constituísse num lugar de acordo
com a lei de outro" (cf. o seu Direito Internacional Privado, Vol
III. Rio de Janeiro, 1978, pp. 3-15). O exame mais detalhado desta
controvérsia merece prosperai-, em vista dos interesses nacionais,
pela interseção que se estabelece, neste tema, entre a Convenção,
as disiXJsíções coostit:UCiooais do art.. 171 da Constituição Federal
(conceito de empresa nacional) e a proposíção que trata da proteção da propriedade intelectual (PLC n• 115/93). Os -efeitos económicos decotrentes da eventual absorçio, pelo Brasil, das normas
insertas no art. 3a da Convenção, devem ser avaliados criteriosamente, razio pela qual j.Jigamos adequado o exame do PlS n° 24, de
1993, pela Comissão de Assuntos Ecooômioos do Senado Fedetal.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1995.- S.enador Eduanlo
Matarazzo Supficy, Llder do PT.
O SR. PRESIDENTE' (José Samey)- Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peri:nanecei' sentados. (Pausa)
· ···
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria vai à Comissão de Assuntos Econôm.icos. .
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 4:
DiscussãO, em rumo únicO, do Projeto de Decreto Legislativo n• 28, de 1993 (n' 167/92, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Redução da Demanda. Prevenção do Uso_ Indevido e Combate à Produção e ao
Tráfico llícitos de Entoxpecentes e Substâncias Psicotrópicas e
seus Precursores e Produtos Químicos Imediatos, celebrado enttC
o Governo da República Federativa do Bmsil e o Govemo daRepública Oriental do Uruguai. em Brasília, em 16 de setembro de
1991, tendo
·
Parecer favorável, sob n• 173, de 1995, da ComisSão
-de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que o .aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação fmal.

É o seguinte o projeto aproVado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 28, DE 1993
(N° 167JJ2, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo de Cooperação para
a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido
e Combate à Produção e ao TráriCO Dícitos de Entor··
pecentes e Substâncias Psicotrópicas e seus Precurso..
res (i Produtos Químicos Imediatos, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Go ..
·vemo da República Oriental do Uruguai, em Brasilia, em 16 de setembro de 1991.
O Congresso Nacional decreta:

At1.. 1° Fica aprovado o texto do acordo de CooperaçãÕ para
a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à
Produção e ao Tráfico flícitos de Entorpecentes e Susbtâncias Psicotrópicas e seus Precursores e Produtos Químicos Imedíatos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Oriental do Uruguai, em Brasília, em 16 de
setembro de 1991.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à·-aprovação do Congresso~
Nacional quaisquer atos que p:>ssam resultar em revisão do referido acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que. nos
term~ do inciso I do art. 49 da Constituíção Federat acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Ârt.
Este decreto Iegislatívo entra em vig·or na- data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 5:

za

... Discussão, em rumo único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 29, de 1993 (n' 216/92, na Câmara dos
Deputados). 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
19&4 e de seus Anexos Opcionais Ill, IV e V, tendo
Parecer favorável, sob n° 174. de 1995, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional
Em discUssão Oprojeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação fmal.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 29, DE 1993
(Na 216192, na Câmara dos Deputados)

Ap~va 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 Ane:cos.Opcionais lll, IV e V.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1a Ficam aprovados 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

e

Opeionals lll IV V.

-

--

..

-
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Parágrafo único. Ficam sujeitOs à apreciação do Congresso

Nacional quaisquer atos que impliquem revisOO dOs refeiidos compromissos internacionais, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constiruíçio Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao pstrimônio nacionaL
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data. de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)-ltem 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 31, de 1993 (n• 238193, na Câmara dos
Dep1tados), que aprova os textos da Convenção Intera-

mericana sobre Cartas Rogatórias, celebrada no Panamá,
em: 30 de'janeiio de 1975, na I Conferênela Espocializada Interamericana sobre Direito Internacional Privado, e
do seu Protocolo Adicional, celebrado em Montevidéu,
em 8 de maio de"l979, tendo Paiecer favorável, sob n°
.175, de 1995, da Comissão - de Relações Exteriores e

Defesa Nacional.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavm, encerro a discussão
Em votação.
'
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

.

·o projeto vai à Co~são Oiretora para redaÇão finaL
É o seguinte o projeto aprovado: ··.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 31, DE 1993
(n°238/93, na Câmara dos Deputados)
Aprova os textos da Convenção Ioteralilerica-

na sobre Cartas Rogatórias, celebrada no Panamá,
em 30 de janeiro de 1975, na I Conferência Especializada Ioteramericana sobre Direito Internacional Pri:o
vado, e do seu Protocolo Adicional, celebrado em
Montevideú, em 8 de maio de 1979.
O Congresso Nacional decreta:
ArL 1° Ficam aprovados os textos da CoD:venção IDteramericana sobre Cartas Rogatórias, celebrada no Panamá. eai30 de janeiro de 1975, na I Conferência Especializada Interamericana sobre Direito Intemacional PriVado, e do seu Protocolo Adicional,
celebrado em Montevideú, em 8 de maio de 1979.
Parágrafo único. Ficam sujeilos à api'eClaçào do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da referida Convenção. bem como quaisquer atos que, nós 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 dala de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 7:
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Em discussão o projeto.
O SR. EDUARDO SUPLJCY- Sr. Presidente, peço a palavra para disa!tir-.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex' a palavra, por 10 !DÍJl!ltos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf-SP. Para discutir. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de ressaltar a ÍmpJI"·
tância do que estamos aprovando. Aqui. busca~se a mtificaçio dos
textos dos Protocolos sobre direitos econômicos. sociais e culturais e a aboliçio da pena de morte. Esses Protocolos constituem
adendos à Coovençio Americana sobre Direitos Humanos. de
1969, já ratifiCada pelo BrasiL A ralificaçJo dos Protocolos em
aJXOÇO é, portanto, corol!rio da homologação anl<rior.
As diretrizes constantes dos dois textos já constam, basicamente, da Coustituição de 1988. São ..,levallles, no caso do pri'
meiro Protocolo, as disposições relativas à estabilidade do emprego,- às restrições ao trabalho de llleD.CI'9 à. progressividade do ensino
8ratuito, aO direito à segurança alimentar. melhor postas que nor:mas constantes do texto coostib.lcional. O Protocolo estabelece
mecanismo de verific:açio da efJ.Cácia de regras estipuladas em
cada um dos Estados integrantes da OEA.
Quanto ao segundo Protocolo, IIllla-se de texto altamente
meritório, que pm:oniza a abolição da pena de mol1e, ..,,guarc~an.
do aos Estados a faculdade: de reserva quanto a sua aplicação em
caso de guCIIL Isto tema o Protocolo plenamente compatfvel com
o disposto no art. 5°, XLVll, "a11, da nossa Coo.stituiçio.
Somos favoráveis ao projeto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continna em disaJssão o,-ojeto. (Pansa)
Não havendo quem peça a palavra, enceuo a 4iscussio.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram peananecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto iit à Comissão Diretora para a redação fmal.

É o S<?8Uinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 14, DE 1994
(N• 299193, na Câmara doo Deputados)

Aprova oo te.tos do Protocolo sobre Dirátos
Econômioos, Sociais e Culturais (Protecolo de São
Salvador)t a dotado em Salvador, em 17 de novembro
de 1988, e do Protocolo Ref....,.te à AboHção da Pena
de Morte, adotado em Aoounçiio, Paraguai, em 8 de
junho de 1990.
O Congresso NacionaJ decreta:

Art. I • F = aprovados os textos do Protocolo sobre Direitos Eoonômioos. Sociais e Cnlturais (Protocolo de São Salvador),
adotado em São Salvador, em 17 de novembro de 1988, e~ Protocolq Referente à Abolição da Pena de Morte. adotado em Assunção, Pamguai, em 8 de pnho de 19\10.
~
Parágrafo ~nicO. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso
Discussão, em turno úoico, do Projeto de Decreto Nacional quaisquer ~tos que possam resultar em revisio dos refeLegislativo n° 14, de 1994 (n° 299/93. na Câmara dos ridos Proloeolos, bem como quaisquer a tos que. nos lei'tno$ do inDeputados), que aprova os textos do Protocolo sobre Di- ciso I do art. 49 da Coustituiçio Fedem!, a~m encargos ru
reitos Econômicos. Sociais e Culrurais (Protocolo de compromissos gravosos ao patrimônio nacionaL
São Salvador), adotado em São Salvador. em 17 de n~
Art. 2° Este decreto legislativo entm em vigor na data de
vembro de 1988, e do Pro!OCQ!o Referente à Abolição sna publicação.
da Pena de Morte, adotado em Assunção; Paraguai, em 8
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 8:
de junbo de 1990, tendo
Disalssio em tumo único, do Projeto de Decreto
Parecer favorável, sob no 176, de 1995, da Comissão
Legislativo n• IS, de 1994. (n• 330193. na Câmara dos
-de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
Deputados), que aprova o texto do Aj.lste sobre Coopc-
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ração e Iotercimbio de Tecnologia de Saúde, complementar ao Acordo Sanitário de 16 de julho de 1971, ceJebtado entre o Governo da República Federntiv., do
Brasil e o Govemo da Repiblica do Paraguai. em As·
sunçiD, em 21·de julho de 1992, tendo
Parocerfav<riveL sobn'177, de 1995, da Comissão
-de Rdaçõcs Exteriores e Defesa Nacional

Em discussio o projeto. (Pausa.)
Nio havendo quem poça a palavra, enceo:o a discussio.
Em votaçio.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen. tadoo. (Pausa.)
.. Aprovado. .
•
. .
O ~<to vai 1 Comissio Dire- para rodação fmal.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N"15, DE 1994
·
(N'33M3, na Cimua doo Deputados)

Aprova o texto do AJuste sobre Cooperação e
Intercâmbio de Tecnologia de Saúde, oomplemeutar
ao Acordo Sanitário de 16 de Julho de 1971, celebra·
do entre o Go.emo da RepúbUca Federativa db Bra..
sll e o Governo da Rep6blk:a do Paraguai, em Assom•
ção, em 21 de julho de 1992.
O Congn:sso Nacionsl decreta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Ajlste sobre Coopemção e
Intercâmbio de Tecnologia de Saúde, complementar ao Acordo
Sanitário de 16 de julho de 1971, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Pamguai, em Assunção, em21 de julho de 1992.
Parágrafo único. Ficam sujeitos 1 aproe~ do Congn:sso
Nacional quaisquer aloo que impliquem modificação deste Ajlste,
bem como quaisquer atos que, nos termos do inciso I do art. 49 da
Constib.liçio Federal, acarretem encargos cu compromissos gfavo-

sos ao po.trimônio nacional
Art. 2° Este decreto legislativo entm em vigor nã--data de
sua publicação.
·
·
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Lembro aos Srs. Se·
~s que estamos procedendo, nesta sessão, conjmtamente
c;om a Ottlem do Dia. à votação para composição da Conússão de
Etica e de Decoro do Senado Fedem!.
A votação se processará. durante toda esta sessão.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)) Item 9:
Discussão, em tunio único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 55, de 1994 (n• 282193, na Cimam dos
J:lei>ltadoo), que aprova 0 texto iio Protocolo de Coope·
raç1o e AssistBncia Jurisdional em Matéria Civil, Comercial, Tn.balbis!A e Administrativa, concluído pelos
Governos da Argentina, do Brasil, do Pamguai e do
Uruguai, em Las LeDas, em 27 de junho de 1992, no
âmbito do Tratado de Assunção tendo
Parecer favorável, sob n°
de 1995 da Comissão
-de Relações Exteriores e'Dcfesa NacionaL
.
.
Em discussão o proJeto. (Pausa.)
.
Não havendo ~em peça a palavra, cnce~ a disrussão.
Em votação.
.
Os Srs.. Senadores que o aprovam quemunpermanecer senta.dos. (Pausa.)
Aprov_ado. .
• _ .
O Projeto va1 à CotniSSaO Dixet.ora para a rtda.ção final.
É o seguinte o projeto aproVado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 55, DE 1994
(N° 282193, na Câmara dos Deputados)
AprOVa o texto do Protocolo de Cooperação e
Assistêoda Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, concluído pelos
governos da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do
Uruguai, em Las Leõ~ em 27 de junho de 1992, no
âmbito do Tratado de Assunção.
O Çongresso Nacional decreta:

Art. 1° Fica aprovado o texto do Protocolo de Cooperação e
Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, ComerciaL Trabalhista
e Admini!i:trativa, coricluído pelos governos da Argentina, do Br.a.~
sil, do Paraguai e do Úruguai, em Las Leõas. em 27 de junho de
1992. no ~bito do T~tado de Assunção.
·Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que ·impliquem revisão do referido Protocolo, bem como quaisquer atos que, nos termos do inciso I do arL
49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao património nacionaL
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 10:
Discurssão, em turno úriico, do Projeto de Decreto Legislativo n' 62, de 1994 (n' 371/93, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texw do Acordo Comercial celebrado entre o Governo da
Replblica Federaliva do Brasil e o Governo da República da Polônia, em Brasilia, em 10 de maio de 1993. tendo
·Pareceres favor.ível. sob n° 178, de 1995, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL :
Em discussão o Projeto. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O Projeto vaí à Comissão Diretora para redação.flnal.

É o seguinte o projeto aprova<!o:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 62, DE 1994
(N° 37VJ3, na Câmara dos Deputados)
Aprova -o texto do Acordo Comercial celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Polôoia, em Brasília,
em lO de maio de 1993.
O Congn:sso Nacional decreta:
Art. 1° Fica aproVado o texto do Acordo Comercial celebra~
do entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Gover~
nodaRepúblicadaPolônia, em Brasília, em IOde maio de 1993.
Parágrafo único.- Ficam sujeitos à _apreciação do Congres~
so Nacional quaisquer atos que impliquem modificação do Acordo, bem como quaisquer atos que, nos termos do inciso I do art.. 49
da Constituição Federal, acanetem encargos ou compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
su~ publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 11:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislatí~
vo D0 87, de 1994 (n° 259/93, na Câmara dos Or(putados), que
aprova o texto do Acordo no Domínio dos Transportes ?vtarítimos,
celebrado entre o Governo da Replblica Federativa do Brasil e o
Governo da República Popular de Angola, em Luanda,. em 28 de
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janeiro de 1989. tendo Parecer favorável, sob D 0 180, de 1995, da
Sala de Reuniões da Comíssão,19 de abril de 1995.- José
Comlssãq .
-- - - Saroey. Presidente- Le\'1 Dias. Rclalor- Jooé Eduardo DutraAntôaio Carlos V aladares.
- de Relações Exteriores e Deresa NacionaL
Em discussão o Projeto. (Pausa)
ANEXO AO PARECER N" 226, DE 1995
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão,
Redaçio liDo! do Projeto de D<ereto Lqlslatl·
Em votação.
vo ri' 87, de 199.4 (n° 259, de 1993, oa Cim:ara dos
Os Srs Senadores qUe aprovam queiram permanecer sentaDeputados).
dos. (Pausa)
Faço
saber _que o Congrosso Nacional aprovoo, e
Aprovado.
eu,
Presidente do Senado Federal. nos
O projeto vai à Comissão Di.retora paril redação frnal.
tennos do art. 48, it= 28, do Regimenlo !nt=o, promillgo -o seÉ o seguinte o pfojeto aprovado:
guinte
PROJETO DE QEC~TO LEGISLATIVO N" 87, DE 1994
DECRETO LEGISLATIVO N" .DE 1995
·(No 259193 na Câmara dos DeputadoS)
.
Aprova o t..to do Acordo ao Domlaio dos

Apova o texto do Acordo no Domínio dos

Transportes Marítimos celebrado entre o Goveruo
da República Federativa do Brasil e o Governo da
RepúbHca Popular de Angola, em Luanda, em 28 de
janeiro de 1989.

Transportes Marítimos, celebt'lldo entre o Governo
. da República Federativa do Brasil e o Governo da

RepúbHca Popular de Angola, em Luanda, em 28 de

o

janeiro de 1989.
Con~sso Nacional decreta:
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" E aprovado o texlo do Acordo no Domioio dos
Art. 1o Fic8 aprovadO ·o texto- do Acordo no Domíbio dos Transportes Marítimos, celebrado ~ o Govemo da República
T r.msportes Maritimos. celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil c o' Govemo da Repiblica Popular de AngoFeclerativa do Brasil e o Governo da República Popular de Ango- Ia. em Luanda, em 28 de janeiro de 1989.
la, em Luanda, em 28 de janeiro de !989.
Parágfafo Uaico. Silo sujei loS i apreciaçio do Congrosso
~ 'Parágrafo úníco. Ficam sujeitoS-à apreciaçãO do Congresso Nacional quaisquer atos que impliquem revisio do prescote Acor·
Nacional quaisquer atos que io:i.pliquem revisão do. presente Aoor- do. bem como quaisquer atos que. nos tetmos do art. 49, I, da
do, bem como quaisqÚer aios que, nos temiaS de ait. 49. inciso I. Constituição Federal. acarretem encargos oo compromissos gravoda Constituição Fedeta4 acarretem encargos ou compromissos sos ac{patrimônio nacional
gravosos ao patririlômio nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo enlra em vigOr na data de
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
-- -------Art. 3o Revogam-se as disposições em contrário.
sua publicação.
ArL 3° Revogam-se as dísposições em contrário.
PARECER No 227, DE 1995
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotada a matéria
(Da Comissão Diretora)
da pauta.
Passa-se, agora. à apreciação do Reqúerimento n• 575. de
Redação,llnol do Projeto de ll<creto Lcglslatl·
0
1995, de autoria do SenadQr_ Pec;lro Simon e outrós, lido no Expevo D 62, de 1994 (n° 371, de 1993, na Câmara dos
cliente. solicitando a realização de sessão especial do Senado pelo
Deputados).
aniversário de morte do Presidente Tancredo Neves.
A Comissão Direton. apresent.a a_ redação rma1 do Projeto
Em votaçi!o o requerimento.
de Decn:lo Legislativo n• 62, de 1994 (a" 371. de 1993. na C!mara
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pernianCer senta- dos Deputados), que aprova o texto do Acordo CmDercial celebrado$. (Pausa)
do entre o Governo da R"epública Fedemtiva do Brasil e o GoverAprovado.
no da República da Po1ônia. em Brasilia. em 10 de maio de 1993.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
Sala de Reuniões da Comissio, 19 de abril de 1995.- José
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa. reda· Saroey, Presidente- Le\'1 Dias. Relalor- Jooé Eduardo Dutrações finais de proposições aprovadas na Ordem do Dia de boje Antônio Carlos V alada:rcs.
que, nos termos do parágrafo único do ari. 320 do Regimento lnANEXO
AO
PARECER
N"227,
DE
1995
temo. se não houver objeção do Plenário. serão lidas pelo Sr. 1(
Secretário em exercido, s-enador Levi Dias.
Redaçio liDo! do Projeto de Decrelo LegislatiSão lidas as seguintes:
vo n° 62, de 1994 (n° 371, de 1993, na Cimara dos
Deputados).
PARECER N" 226, DE 1995
(Da Comissão Díretori) --Faço saber que o Congresso Naciona.l AJrOVOU, e eu,
_
.
•
• Presidente do Seuado Federal, nos terRedaçao f"mal do Projeto de Decreto LegJSlati- mos do art. 48 item 28 do Regimento Int.em0 promulgo o sevo n° 87. de 1994 (n° 259, de 1993, na Câmara dos guinte
'
'
'
Deputados).
DECRETO LEGISLATIVO N" ,DE 1995
A Comissão Óíretora apresenta a redação f mal do Projeto
Aprova o texto do Acordo Comercial celebra·
de Decrelo Legisiativo n• 87, de 1994 (n• 259. de 1993, na Câmara
do entre o Governo da Repoíbllca Federativa doBrados Deputados), que aprova o texto do Acordo no Domínio dos
sil e o-Goveruo da RepúbUca da Polônia, em Brasílla,
Transportes Marlili:nos, celebrado entre o Governo da ~epública
em 10 de maio de 1993.
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, em Luanda. em 28 de janeiro de 1989.
O Çongresso Nacional decreta:
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Art. 1° É aprovado o texto 'do Acoo:fo Comercial celebrado
enttc o Governo da República Federativa do Bruil c o Govemo da
Replblica da Polania, em Bmsllia, em 10 de maio de 1993.
Parágrafo
Sio sujeitos A aprcciaçilo do Con8=so

única.

Naciooal quais<juer atoa que impliquem modificação do A=do,
bem como qulllSquer atoa que, oos termoa do art. 49, I. da Constituiçlo Federal, acarretem encargos ou compromissos gravoros ao
pa1rimônio nacionaL
Art. 2° &te Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
· ·
PARECER N" 228, DE 1995
(Da Canissão Direiora)·
RÕdaçãÕ llnal do Projeto de D""reto Legloladvo n" 55, de 1994 (n' 282, de 1993,na CimiH'Il doa
Deputailos).
.

· A _Comissio Díretora apresenta a rcdaçio fmal do Projeto
de D'ecreto Legislativo n' 55. de 1994 (n' 282, de 1993, na Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Proi0Co1o de Coopcmçio c
Assistência Jurisdicional cm MatEria Civil, Comercial, Trabalhista
c Administmtiva, oonclufdo pelos govemos da Argentina, lia Brasil. do Paraguai c do Uruguai, em Las Leilas, cm 27 de junho de
1992, oo imbito do Tratado de Assunção.
Sala de Reuniões da Comissio, 19 de abril de 1995 • .:. José

Samey, Presidente - Levi Dias, Relator- José Eduardo OutraAntônio Carlos Vaiadar<s.
ANEXO ÁO PARECER N"228, DE 1995
Redaçiio llnal do Projeto de Decreto Legislad·
vo ~ 55, de 19!U (D0 282, de 1993, na Câmara dos
Depubdoa).
Faço saber que o Con~ Nacional aprovcu, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Intemo, proorulgo o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995
Aprova o ledo do Protocolo de Cooperação e
Asslstênda Jurisdicional em Matêria Civil, Comer·
clal, Trabalhista e Admlnistradva, concluído pelos
governos da Argentina, do BrasD., do Paraguai c do
Umgua~ em Las Leüas, em 27 de junho de 1992, uo
imblto do Tratado de Aasunçio.

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É aprovado o texto do Protocolo de Çpopemção e
Assistência Jurisdicicmal em Matéria Civil, Comercial. Trabaibí.sta
e Administrativa., ooncluido pelos governos da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai, em Las Lefias, em 27 de junho de

!992, oo imbito do Tilllado de Assunção.
Parágrafo único. Sio sujoilos A aprociação do Congresso
Nacional quaisquer atas que impliquem ~visão do ~eferido Proto-colo. bem como quaisquer atas que, nos tem:ws do a.rt. 49, I, da
Constib.lição Federal, ~tem encargos cu compromissos gravo-

sos ao património nacionaL
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua pub1i<açio.--

pARECER N' 229, DE 1995
(Da CanissiO Diretora)
Redação fmal do Projeto de o..,reto Legislatl·
vo ri' 15, de 1994 (n° 330, de 1993, na Câmara dos
Deputados).

Abril de 1995

A ComisSão Diretora apresentã a redação flnal do Projeto
de Decreto Legislativo n' !5. do 1994 (n' 330, de 1993, na Câmara
dos Deput.ã.dos), que aprova o-teXto sobre Cooperação e Interc:âmbio de TeCnõlogi:a de- Saúde, complementar ao Acordo Sacitário
de 16 de julho de 1971. celebrn.do ent:re o Governo da República
Fedecitiva do Brasil e o Governo da República do Paraguai, em
Assunção, em 21 de julho de 1992.
Sala de Reunião da Comissão, i 9 de abril de 1995. - José
Sarney. Presidente- Levy O los, Relator- José Eduardo Outra-

Antônio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER N"229, DE !995
Redação fmal do Projeto de O..,reto Legisladcvo Õ0 -15, de 1994 (nó 33o, de 1993, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou., e eu, José
Samey, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Intemo, promulgo o seguinte
DECRETO lEGISLATIVO N" , DE ! 995
Aprova o texto sobre Cooperação e Intercimbio de Tecnologia de Saúde, c:omplemeotar ao Acordo Sanitário de 16 de julho de 1971, c:clebrado entn
o Governo da RepúbUca Federativa do Brasil e o Governo da RepúbHca do Paraguai, em Assunção,. em
21 de julho de 1992.

O Cori~sso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o texto do Ajuste sobre Cooperação e
Intercâmbio de Tecnologia de Smlde, complementar ao Acordo
Sanitário de 16 de julho de 1971, celebrado entre o Govemo da
Ret:ública Federativa do Btasil e o Governo da República do Paraguai, em Assunção, em 21 de julho de !992.
Parágrafo único. São sujeitOs à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer ates que impliquem modificação deste ajlste,
bem como quaisquer atos que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimôoio nacioD.al.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na- data de
sua publicação.

PARECER N' 230, DE 1995
(Da Canissão Diretorn)
Redaçio fmal do Projeto de Decreto Legislati_vo o0 28. de 1993 (n° 167, de 1992-, na Câmara dos
Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação fm.al do Projeto
de Decreto Legislativo n° 28, de 1993 (n° 167, e 1992, na Cãmara
dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação
para Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combate à Pnxlução e ao T~fico ilícitos de Entorpe<:entes e Substâncias

Psicotrópicas e seus Precursores e Produtos Quimicos Imediatos,
celebrado entre o Govemo da Repiblica Federativa do Brasil e o
Governo da República Oriental do Uruguai, em Brasília, em 16 de
setembro de 1991.
Sala de Reuniões da ComissãO, 19 de abril de 1995.- José
Samey, Presidente - LcVi Dias , Relator -_José -Eduardo Outra

-Antonio Carlos Valadarcs.
ANEXO AO PARECER N'230,DE 1995
Redação fmal do Projeto de O..,reto Leglolatl·
vo n° 28, de 1993 (n° 167, de 1992-, na Câmara dos
Deputados).

Abril de 1995
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovoo., e eu, Presidente do Senado FedemL nos termos do art. 48, item 28, do Regi-

mento Interno, proiiDIJgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995
Aprova o tato do Acordo de Cooperação para
Redução da Dem1111da, Prevenção do Uao Indevido e
Combate à Produção e ao Tráftco Dicitos de Entor•
pecentes c Substindas Psicotrópicas e seus Prcalrso&<s e Prodntos Químicos Imediatos, c:elebrado entre o
Governo da RepúbUaa Fcderadva do BrasD e o Gor·
vemo da Repúb6ca Oriental do Uruguai, em Bruí·
Ha, em 16 de setembro de 1991.

O Co~sso Nacional decreta:
Art. 1' E aJ1IOYado o texto do Acordo de Coopemção para
Redução ·da Demanda, Preyenção do Uso Indevido e Combate 1
Produção e ~o ~ráfico llícilo$ de Enta:pecentes e SubstAncias Psicotiópicas e seus Precur.;ores e Produtos. Quúnicos Imediatos, celebrado entre o Govemo da República Federativa do Brasil e o
Govemo da República Oriental do Uruguai, em Brasília, em 16 de
setembro de 1991Parágrafo único. São sujeitos à arcoVação do Codgresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do tcferido Acordo, bem como quaisquer a}lstes complei:Deiltaies que. nos
termos do art. 49, I, da Constituição Federal, acarrefeói: enCIIIl!os

ou êorilpromissos gravosos ao patrimônio nacionaL _
Art. 2° Este Deçreto'Legislaúvo entra em 'VigOr na data de
sua publicação.
PARECER N' 231, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
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Art. lo São aprovados os textos do Protocolo sobre Direitos

Econôm.icos Sociaís e Culturais (Protocolo de São Salvador) adO:<

tadoemSão.Salvador,cm 17 de novembro de 198-S,edoProtocolo referente à Abolição da Pena de Morte. adotado em Assunção.
Paraguai. cm 8 de junho de 1990.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciãÇão do COngl-esso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão dos referidos Protocolos, bem como quaisquer atos que, nos termos do arL
49, I, da Constituição Federal. acarretem encargos ou compromissos grnvosos ao património nacional.
Art.. 2° Este De1..1eto Legislativo entra em vigor .aa data de
sua publicação.
PARECERN'232,DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Rcdação rmal do Projeto de Decreto Leg!slad-

vo n° 31, de 1993 (n° 238, de 1993, na Câmara dos
Deputados).
A Comissão Diretora apresenta ii red.iÇão flnal do Projeto
de Decreto Legislativo n' 31. de 1993 (n'238, de 1993, na Câmara
dos Deputados), que aprova os textos da Convenção Interamericana sobre Cartas Rogatórias. celebrada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975, na I Conferência Especializada Interamericana sobre
Direito lnlelllacional Privado. e do seu Protocolo Adicional, celebrado em Montevidéu, em 8 de maio de 1979.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de abril de 1995. - José
Sarney, Presidente - Levi Dias, Relator - Antonio Carlos Vala·
dares.
ANEXO AO PARECER N'232, DE 1995

.

Redação final do Projeto de Decreto LcgisJatf.
vo n° 31, de 1993 (0° 238, de 1993, na Câmara dos

Redução rmal do Projeto de Decreto L<gislati-

vo rfJ 14, de 1994 (n° 299t de 1993, na Câmara dos
Deputados).
A Comissão Dú:etora apresenta a redação fmal do Projeto
de Decreto Legislativo n' 14, de 1994 (n' 299, de 1993, na Câmara
dos Deputados), que aprova os textos do Protocolo sobte Direitos
Econõmicos, Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador) adolado em São Salvador, em 17 de novembro de 1988, e do Protocolo referente 1 Abolição da Pena de Morte, adotado em Assunção,
Paraguai, em 8 de junho de 1990Salade Reuniões da Comissão, 19deabrilde 1995.- José
Sarncy, Presidente- Levy Dias, Relator- José Eduardo oUtraAntonio Carlos Valadares.

ANEXO PARECERN'23l,DE 1'195
Redação rmal do Projeto de Decreto Legislativo n° 14, de 1994 (n° 299, de 1993, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovet1, e eu, Presidente do Senado FedemL nos termos do art. 48, item 28, do Regi-

mento Intemo, proDD.llgo o seguiDte
DECRETO LEGISLATIVO N' .DE 1995

Aprova os textos do Protocolo sobre Direitos
Econômicos, Sociais e Cu!lura!s (Protocolo de São
Salvador) adotado em São Salvador, em 17 de novembro de 1988, e do Protocolo referente à Abo6ção
da Pena de Morte, adocado em Assunção, Paraguai,
em 8 de juoho de 1990:.
O Congresso Nacional decreta:

Deputados).
Faço saber que o CQn_gresso Nacional aprovou, e eu,
-~~~~~-·· Presidente do Senado Fedetal, nos termos do

art. 48,

item 28, do R_egimetito fntemo. promulgo o seguinte:
DECRETO LEGISLATIVO N" , DE 1995

Aprova os textos da Convenção Interamerica·
na sobre Cartas Rogatórias, celebrada no Panamá,
em 30 de janeiro de 1975, na I Conferência EspedaHzada lnteramericana sobre Direito Internacional Pri·
vado, e do Seu Protocolo Adicional, celebrado em
Montevidéu, em 8 de maio de 1979.
O Congresso Nacional decreta:

An. 1° São aprovados os texros da Convenção Interamericana sobre cartas Rogatórias, celebrada no Panamá. em 30 de ia-_
neiro de 1975, na I Conferência Especializada Interamericana sobre Direito Internacional Privado. e do seu Protocolo Adicional.
celebrado em Montevidéu, em 8 de maio de 1979.
Parágrafo único. São sujeitos à apr-eciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da referida Convenção, bem como quaisquer atos que, nos termos do art.. 49, I, da
Constituição Federal. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônío nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
PARECER N' 233, DE 1995
(Da Comissão Diretora)
Rt:dação rmal do Projeto de DecRto Legislati·
29, de 1993 (n° 216, de 1992, na Câmara dos
Deputados).

vo
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__ A matéria: vai à promulgação.A Comissão Díretorà apresenta a nXiaçW fmal do Projeto de Decreto Legislativo n'29. de 1993 (n'216, de 1992. na Câmara
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~ Sobre a mesa, ~
dos Deputados), que aprova os textos da Convenção ~f:emacional querimento que será. lido pelo Sr. 1o Secretário em exercício, Senapara a Prevenção da Poluição por Navios de 1973, de seu Protoco- dorLevy Dias•
lo de 1978, de suas' Emendas de 1984 e de seus Anexos Opcionaís
É lido e aprovado o seguinte
III, IV e V.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de abril de 1995.- José
REQUERIMENTO N' 581, DE 1995
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Samey, Presidente - Levi Dias, Relator- José Eduardo OutraAntonio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER N' 233. DE 1995

Redaçio F'mal do Projeto de Deereto Legislati·
vo D 0 29,de 1993 (n° 216, de 1992, na Câmara dos Depujados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou. e eÜ, - -'--,----~;

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 Convenção Internadonal
para a.Prevenção da Poluição por Navios de 1973, de
seu Protocolo de 1978, de suas Emendas de 1~ e de
seus Anexos Opcionais lll, IV e V.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° São aprovados os textos da Convenção InternacionaiS' para a- Prevenção da Poluição por Navios de 1973, de seu Protocolo de 1978, de suas Emendas de 1984 e de seus Anexos Opcionais IIL IV e V.
•
Parágrafo único. São sujeitoS à apredãção do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão dos referidos compromissos intemacionais, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, I, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimõnio nacionaL
Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
Art.
sua publicação.
·
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - As redações fmais
lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. l 0 _S_ecretário em exercício, Senador t.evy Dias.
É lido e aprovado o seguinte:

zo

REQUERIMENTO N' 580, DE I995
Nos teiDJos do art. 321 do Regimento Interno, requeú-0 dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda.ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n• 28, de 1993 (n'
167/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex.lO do Acordo
de Cooperação para a Redução da DeiWilda, Prevenção do Uso
Indevido e Combate à Produção e ao Tráfico llicitos de Entmpecentes e Substâncias PSicotrópicas e seus Precursores e Produtos
Químicos Imediatos, celebrado entre o Governo da República Federnr.iva do Brasil e o Governo da República Oriental do Uruguai.
em Brasília, em 16 de setembro de 1991.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1995. ~Jefferson Peres.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação finaL
Em disrussão. (Pausa.)
Não havendo ·quem peça a palavra, encerro a_ discussão.
·
- -~
(Pausa.)

Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer seiJ.tados. (Pausa.)
Aprovada.

Nos termos do art. 321 do Regimento In-.,, requeiro cJis.
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da roda~
ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n• 29, de 1993 (n'
216/92, na Cilmam dos Depnlados), que aprova os textos da Convençio Intcmacional po.m a Prevençio da Poluiçio por Navios de
1973, de seu Protocolo de 1978, de suas Emendas de 1984 e de
seus Anexos Opcionais lli, IV e V.
. Sala das Sessões, 19 de abril de 1995.~Jeft'enon Peres.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) ~ Aprovado o requerimenlo, passa-se à imediala apreciaçio da redaçio fmal
Em discussão. (Pausa.)
Nio havendo quem peça a palavm, encerro o discussio.
Em votação.
Os srs: Senadores que a aprovam queiram permanecer sen~
lados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promuigaçio.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobte a mesa, ~
querimento que será lido pelo Sr. 1o Secrelário em exercicio, S:enadorLevy Dias.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 582, DE 1995
Nos termos do art. 321 do RegimeniD ln-.,, requeiro cJis.
pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redaç&, fmal do Projeto de Decreto Legislativo n' 31, de 1993 ( n'
23&'93, na Câmara dos DepUtados), que aprova os textos da Convenção Interamericana sobte Cartas Rogatórias, a:lel:nda no Panamá, em 30 de janeiro de I97S, na I Conferincia Espeeializada
lnttmnericana sOO:e Direito Intemacional Privado. e do seu Protocolo Adicional, a:lebndo em M:mtevi~ em 8 de maio de 1979.
Sala das Sessões, I 9 de abril de I 995. ~ Jell'enon p....,_
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~ Aprovado o requerimento, passa-se à imediala apreciação da redaçio fmal
Em discussão. (Pausa.)
- Não havendo quem peça a palavra. CU(;CII'O a discu:ssio.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados- (Pausa.)

Aprovada.
A matéria vai Ap-onmlgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) ~ Sobre a mesa, requerim.enlO que SCiá lido pelo Sr. 1o Secretário em exercicio, SenadorLevi Dias.
__ É_li_c;b e aprov.ado o seguinte
REQUERDMENTON'~,DE1995

Senhor Presidente,
Nos texmos do art_ 321 do Regimento Inteano, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação F'mal do Projeto de Decreto Legislativo n' 14, de 1994 (n'
299193, na Câmara dos Depntados), que aprova os texto do ProfD.
colo sobre Direitos Ecõiiôm.icos, Sociais e Culturais (Protocolo de
São Salvador), adotado em São Salvador, em 17 de novembro. de
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1988. e do Protocolo Refereure à Abolição da p.,. de Morte. adotado em Assunção, Paxaguai, em 8 de junho de 1990.
Sala das Sessões. 19 de abril de 1995.- Jefrersoo Peres.
O SR. PRESIDENTE (José Saroey)- Aprovado o requerimento. passa-se à imediata apreciação da redação finaL
Em dismssão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palaVIa. encerro a discussão.

Em votação.

querimento que será lido peio Sr. 1° Secretário em exercício. Senador Levy Dias.
~

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 586, DE 1995

Os Srs. Sen.adotes que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENE (José Samey)- Sobre a mesa. requerimento que. será lido pelo ! 0 Secretário em- exeri:íciCÇSenãdor

LeviDias.

Aprovada.

O projetõ ·va:í à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa. re-

~~

~

. -

~

É lido .o aprovado
- . o seguin!e
. - .
REQUERIMENTO N• 584, DE 1995

Senhor Presidente,
.
Nos texmos :do art. 321 do Regimento Interno, requeiro dispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo D0 62, de 1994 (D0
371/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
Comercial celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e b Governo da República da Polô.oia, em Brasília. em 10
de mã.io de 1993.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1995.- José Roberto Ar·
ruda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o requerim~o. passa-se à imediata apreciação da redação fmal. (Pausa)
.Em diseossão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.

Senhor i'I<sideo..,,
.
Nos "'=os do art. 321 do Regimento loterno, requeiro dispensa de J"lblieação. para imediata diseossão e votação, da redação final do Projeto de Decreto Legislativo o• 15, de 1994 (n•
33Q/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Ajuste
sobre Cooperação e Iolercâmbio de Tecnologia de Saúde, compleOs Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen~
melllar ao Acordo Sanitário de 16 de julho de 1971. Céléb:ado en- tados. (Paosa)
tre õ Govemo da Replblica Federativa do B=il e o· Govemo da
Aprovada.
Replblica do Paragúai. em Assunção, em 21 de julho:<le 1992
O projeto vai à promulgação.
Sala das sessõeS, 19 de abril de 1995.- José Roberto Ar. O SR. PRESIDEI<TE (José Samey) - Sobre a mesa, reruda
queriineoto que será lido pelo Sr. 1° Secretário em e~erdcio, SenaO SR. PRESJiiENTE (José Saroey)- Aprovado o requeri- dor Levy Dias.
mento,. passa-se à imediata apreciação da reda:ção finaL
É lido e aprovado o seguinte.
Em diseossão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra~ encerm a discussão.
REQUERIMENTO N• 587, DE 1995

Em votação.
Os Srs.. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
•
Aprovada.
O projeto vai à promnlgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -~Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secxetário
exeiCíÇíO. Senador Levi Dias.

em

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 585, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento loterno, requeiro dispensa de publicação, para imediata diseossão e votação. da redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de 1994 (n°
282/93, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo de Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil.
Comercial. Trabalhista e Administiafiva. concluido pelos governos da Argentina, do B=il. do Paiaguai e do Uruguai. em Las Leilas, em 27 de junho de 1992, no âmbito do Tra~tado de Assunção. ~
Sala das Sessões, 19 de abol de 1995. -José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Aprovado o requerimento, passa-se à imCdiata apreciação da redação fmaL
Em diseossão. (Paosa.)
Não havendo quem peça a palavra, enceiiO a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
.

Nos termos do art. 321 do Regimento Interno. requeiro 4is-

pensa de publicação, para imediata discussão e VOtação. da -redação fmal do Projeto de De~q Legislativo n° 87. de 1994(n°
259193. na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
no Dominio_ dos Transportes Marítimos, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo· da República
Popular de Aogola, eroLuanda,em 28 dejaoeiro de 1989. _
Sala das Sessões.l9 de abril de 1995.- Secador José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Aprovado o requeri- .
mento. passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão. (Pausa)
. _
Não havendo quem peça a palaVra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados.. (Pausa)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quero lembrar ao
Plenário qUe, devido a um defeito no computador da Casa. as presenças não estão séndo registradas nos painéis e, sim;- anotadas
pela Secretaria da Mesa, aqui no plenário. Estamos providenciando a reparação do equipamento.
Está inscrito. após a Ordem do Día: como Lídei", ó Senador
José Roberto Arruda, a quem concedo a palaVTa.
O segundo orador inscrito, como Líder, é o Senador Edison
Lobão, que já havia comunicado à Mesa. ·
A SRA. JÚNIA MARlSE - Sr. Presidente. solicito a V.
Eia a minha" inscrição, ü.mbéro como Líder.
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Ex• será feita.
Co:IDa palavra o nobre Senador JõSé. R.OberiO-Anuda.
O SR. JOSÉ--RôBERTO ARRUDA (PP-DF. Prommcia o

Ao expor su~ vulnerabilidades e afmnar-se no processo
continuado de critica e autocrítica, o Estado democrático brasileiro
fortaleceu-se e criou as raíZes mais profundas na consciência COletiva nacional. E é jtlstamente por isso que viVemos U:í:a mOmento

seguintedisanso.Semrevisãodo orador.)- Sr.Presidenle, SI'seSrs.

singular.

O SR. PRES.IDENTE ÚoSé Sarney)- A-y;scrição de V.

Senadores, venho a esta tribuna com. o respeito que ela merece.
Desde maio de 1826. o-S~do e'o Brasil ruvem vozes que,
desta tribuna. no Império e na República, têm dado as mais importantes contribuições ao processo histórico da construção nacional.
0 Senado, integrado paritariamente por todas as Unidades
da Federação, é, por ísso mesmo, o legítimo intétprete do princípio
federativo.
É aqui, portanto, que a vontade nacional se expre~ pois
nestã ·easa. nãO exi.S~ -diStinção entre representantes de ~ ricos e pObres, com maior ou menor. área, mais ou menos desenvolvidos.. EstadQs com maior ou menor peso político ou eleitoral.
Daí a importância do sen papel têviSor ·de decisões da Câmara·dos .Deputados. onde aquelas diferenças estão presentes e podem balizar discussões e votações..
.
Exata.mente por ser o símbolo maior do princípio federativo
é que a missão do Senado não se esgota na responsabilidade do
voto. Ao catJ:ttário, seu papel tem sido, historiciinierite, o dei,;ne..tir sobre as grandes questões nacionais, pensar alternativas par.t os
momenws de crise, discutir e propor as transformações que modeIam os destinos da Nação brasileD:a.
,._
_ {) Senado, nesses 170 anos de História, tem honiado essa

missãoÕa Crise da Maioridade às lutas abolicionistas. das

imspi-

rações federalistas ã fermentação do espírito republicano, da agitação do Movimento Tenentista à configuração do Estado qlle gercu
o Brasil moderno, das lutas populares pela preservação das nossas
rique:zas minerais até as memoráveis mobilizações de rua que le-varam ao ÍIID do regime militar e à recuperação -das liberdades democráticas- jamais esta Casa se omitiu ou -fugiu às suas responsabilidades perante 0 País.
Dessas constatações históricas DaSCe naturalmente-uma re-flexão. Todas as vezes em que se buscou al~uçàr avanços nas
idéias de liberdade e autonomia do povo brasileiro, houve união
dos segmentos mais expressivos da consciência JX>lítica nacional.
Nos momentos de construção do Estado democrático, essa
união se fez presente. T&Tadã-Das oCasiões de crise insü.tti.~. a
convergência dos ideais democxáticos marcou a sua posição. Enfim. quaJJ.do se tratou de construir o Estado democníiiOO- de <Çeito,
ou de resgatá-lo, de aprimorá-lo. de manter as suas conquistas. ou
de evitar riscos de retrocessos políticOs ou _institucioo:ãiS, _o Brasil
assistiu à união da classe política representativa em tomo das suas
convergências.
Mas agora vivemos um momento singular de nossa história.
As ínstituições- democclti~ amãdurecidas pelas li~ desses
pouc.o mais de cem anos de República e fortalec:i4as pelas experiências da última década, quando conviveram com as mais profundas esperanças e frustrações do povo brasileiro- da Campanha
das Di.retaS à morte de Tancredo~ do processo constituinte às eleições que se seguiram ao impeachment presidencial - as institui~
ções democráticas brasileiras. repito, afiilllal'âm..:Se como pilares
da consciência cíVica nacional.
A nossa democ:zacia. forte, não escondeu as suas niã.zeiis e
nem evítoo ser questiOnacla. Ao contrário, teve a coragem de mostrar as suas vísceras, de expor-se, nua, às críticas da sociedade, de
revelar seus defeitos, vícios e fraquezas - e
processo, desgastante e profícuo, consolidoo-se. "não como conceito estático.
mas. ao contrário. como conquista de todos que devem estar em
constante aprimorameõ.to.

nes·se

·

- ·

Sep:~. riscos pma as instilllições democráticas, o grande desa-

fiOd.i nOssa geração não é mais a união para salvar a democracia,
como em momentos importantes_ da nossa hiStória..
_
Há um outro desafio. Trata-se de buscar as nOSsas convergências para, a partir do Estado democrático, cotiii:ruir um novo
tempo de desenvolvimento e de justiça social pai-ã o Pais.
O regime democrático, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nós
já temos.. Mas o regime democrático não é um fl.m em si mesmo.
A democracia, com todas as suas imperfeições, consolidoo-se entre nós como regime mais adequado, porque se constirui em instrumento de representação da vontade nacional e de defesa dos interesses da. sociedade.
A nossa res}X'nsabilidade -e nosso maior desafio. reitero-._
é, a partir da consolidação das instituiÇôes ·deinocráticãS. construir
um caminho que nos liberte das desigualdades sociais e de um
__quã.dro de miséria. incompatível com qualquer padrão de dignidade hurâana..
TemoS hoje, no Brasil, ·uma estranha democracia, que nega
alimento a quem tem fome; temos uma singular cidadania, que
nega abrigo a quetn não tem onde morar; temos um Estado de Direito que exclui 30 milhões de__!eres humanos e que lhes nega educação básica,. assistência pritn.ária e até -o Oireito mais elementar do
home.m- o de ter esperança.
. Sr. Presiden'"'- srs e Srs. Senadores. se somos vitoriosos
......
porque Construímos um Estado democrático que nOs deu. inclusive, o nosso mandado, lamentavelmente não temos sido capazes de
cumprir bem esse mandato, vez que fracassamos na missão maioi:de dar resposta adequada aos desafios impostos pela :infeliz paisa·
gem brasileira de contrastes e de injustiças sociais.
Desigualdades e contrastes sempre existirão. O_s honlezis,
feitos iguais em dignidade e espírito, são poi" natureza desiguais
em formas e talentos. capacidade e aspirações.
Mas o que não se pode admitir é que as Oesi@lald.ades alarguem-se a partir de variáveis e-conômicas e sociais e sejam tão
agudas corno ocorre entre n.6s. ferindo a dignidade humana..
Volto à idéia do aosso maior desafio.
Não se u:ata mais de união da classe política brasileira para
defender a democracia.
Trata-se, agora. de buscar as nossas convergências, as convergências programátiCas. as coo.vergências entre ideologias e partidos políticos, para construir, a partir do Estado Democrático, os
pilares de um novo tempo. de desenvolvimento e de diminuição
gradativa dos contrastes e das desigualdades.
E JXIT que essa reflexão? Primeiro, porque- a· sociédade brasileira exige isso ae seus represe:Õ.tantes. Segundo, porque temos.
além de clima de _liberdade e de democracia, um processo de estabilização económica que, se não nos ttanqüiliza em defmiúvo, ao
menos nos dá base estável para um encontro e a discussão de nossas idéias e nossos iãeais.
- -- --Os nú_meros falam melhor do que qualquer palavra sobre o
êxito do Plãno Real. De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Geoílio V argas.. a inflação acumulada do primeiro trimestre
deste ano foi de 3.68%, o mais baíxo índice _dos últimos 25 anos.
Não é só isso. No ú1timo meio século. em apenas seis vezes, a inflação acumulada do primeiro trimestre de cada ano foi menor do
que a de 1995. E todas ocorreram antes de 1960. Mais ainda. o
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Geraldo Melo, para defender a seguir a união de todas as con:entes
políticas no eSforço pela construção de um novo País.
Quanto à urgente necessidade de promovermos as mudan-

US$15 bilhões o imposto inflacionário que Toi ~locaao-CioS bancos e do Govem.o para a populaÇão de baixa renda.
Mas _o Plano Real tem que ter _continuidade, para não assis- ças estruturais de. ~e o Brasil depende. QUem a de(miu foi Q_Senatirmos à volta da inflação descontrolada e à desm.oraliza.ção de dor Roberto Freire, cont a indiscutível autoridade de um passado
mais uma moeda. A continuidade da estabilização econômica pode de lutas em defesa dos mais legítimos interesses nacionais. Disse
ser mals um ponto de convergência das diversas correntes politi- S. Ex": ''Colocar-se em trincheira con!Iária ao processo de reforcas. Mas há grupos artirulados que apostam no atraso, que defen- mas. obstruindo-as a qualquer custo ou meJa.Inente reagindo, antes
dem privilégios, que não querem uma moeda forte e estável São __de u:rnerro político~ é arremeter-se contra a sociedade que já _se deesses grupos que levam as pessoas às ruas para manifestações que, cidiu pelas refOl'lllaS. E acxescenton o nobre Senador: ''Se não parcom facilidade, transformam-se em badema, em desrespeito, oem ticiparmos positiVamente das reformas em man:ha, elas oeotrerão.
ataques frontais ao Plano Real e à própria consciência critica da E, o que é Pior. talvez desconhecendo no~ principais ban'd.eiras.
· sociedade brasileila.
A hora não é de ampliar o campo 4e adversários. é de aprofundar
· · Não devemoS nos· iludir. A vitória contia a ~~o ainda as divergências".
não està assegurada. Há um longo caminho pela frente na consuuO .Vice-Presidente e ex-Senador Marco Ma.ciel, em recente
ção de uma ecoDomia permanentemente estável. Para atingirmos pronunciamento, disse: "Nós, brasileiros,. temos dois motores: _a
esse objetivo. são necessárias reformas eSttütuiais: reforma doEs- demOCiacia e o desenvolvimenlD. Já temos a democracia, que deve
ser colocada a serviÇo do desenvolvimento. Por isso, Juscelino
tado, iefo.J;IDaS políticas, refouna da Constituição.
• Ess~ conjunto de mudanças pode garantir aquele objetivo. Kubitschek marcou seu período de governo, porque se pantou por
que é permanente. As reformas são a única ~ei.I:a de edificarmgs esses dois vetores".
uma Nação onde haja menos sofrimento, menos desigualdades,
O -Seoadoi Pedro Simóil. niml·-discurso deoso e bem-humoonde haja estabilidade da moeda. haja cres~~nto que gere.desen- - r.ido, afmnoll também desta triruna: ''Deveríamos nos reunir para
volvimento e, enfim, se alcance realmente melhor dístribuição so- - cOiaborar nessa hora difícil que estamos vivendo. O que digo é
cial de renda.
que todos deveriam se reunir. pois, -se Fernando Henrique Cardoso
. Qual a sociedade que desejamos? Qual o pij>el do Estado der certo agoi:i, &asil dará certo; se o Governo der certo agom,
ne~ Bova sociedade?
.-... nós daremos certo. O ·que não aceito é que ninguém tenba um proEm tomo dessas ·questões podemos reunir_ os -IDa.is diversos jeto mals importante do que o Projeto Brasil". O Senador Pedro Simoo
pensamentos políticos; se imbUídos do propósitO Cçmum de dar tamQém fe~ ~ca Condenação aos atos de violência em manifeslaimpulso ao processo de crescimento económico e dei realização do çOOs de rua contrárias às refOIIDaS, dizendo que elas 'Dão são cootra o
bem de todos.
~ daRepíblica. mas contia_ a sociedade, contra:ademocracia.''.
O que IJ;le anima e motiva a propor essas reflexõe-s são as Há :mom:emo para tudO na vida- disse o nobre Sena.dclr. Desde 1964
ídéias lançadas, Sr. Presidente, desta mesma tribuna, por líderes V3Jll9S à rua gritando e beirando, mas agom estamos vivendo mn mopolíticos de diferentes matizes ideológicos, de diferentes histórias mento em. que deverlamos estar debatendo em mesa redonda. discutinde vida. mas de inegável amor ao Brasil.
do, convocando Ministro, convocando Presidente, CO!lvocando SenaO Presidente Fernando fk_nriqiJ.e Cardoso. em seu discurso c:Jà. discutindo e debatendo as teses contra e a favor'.
de despedida do Senado, fez, entre outras importantes refiex9es, a
Conclamação no mesmo sentido do debate das divergências
seguinte: "O Brasil tem pressa. não de resul[aqos milagrosos, mas para o encontro das convergências foi feita pelo Senador Jader
de sentir que tem rumo certo e que dá passos nesse rumo. O Brasil Barbalho, ao afrrmarque ''no regime democrático, que é o regime
precisa tanto de mudanças como de continuidade.. Precisa ·ae cónti- do pluralismo. quem discorda das_ refonnas que apresente, que dê
nuidade nas mudanças". Mas mudanças que não signifíciuriiii:ipó- -sua Contribuição. que diviija. O que não é possível é criar-se um
sição. como ele pr6prio assinalou: "A politica democrãtica _deve clima artifiCial de instabilidade política para o País e para-aSOCteser uma forma de convivência civilizada: a arte de transfonnar a dade lmlsileU:a. A_ refQt'lll3. constitucional não pode ser tratada
sociedade acreditando nas próprias razões, mas ouvindo as wzões como matéria para um. govemo~ Uma reforma constitucional é
do outro e medinóo as conseqüências dos próprios atos. Porque o para a sociedade, com vistas ao futuro. Não imaginamos fazci:'i:ima
modo democrático de mudança significa também mudança das reforma constitucional para quatro anos. e sim para os próximos ·
consciências através do convencimento. E este. quando não é im- quarenta anos.
posição disfarçada. é um processo de esclarecimento reciproco que
O Senador AnlDnio Carlos Magalhães, ao defender as reforsup5e apossibilidadetantodeconvencercomode ser convencido''.
_mas. disse que ''há uma compreensão do povo brasileiro para essas
O Presidente Fernando Henrique disse ainda. defendendo a reformas; e do Poder Legislativo. para reformar. Tenho certeza de
desconstitucionalização, que "o detalhismo da Carta de 88 (Q_a. qual __que QS Líderes, as Sz&s e os Srs. Sena~_ estarão inteírdiD.e~e
foi signatário) teve o efeito indesejado de despolitizar qUestões. de dentro dessa mentalidade- que é nova no Brasil- de um entenditribunalizar decisões. mostrando que matéiiis próprias de lei ordi- mento feito em outros termos que não os do passado, para que o
nária ou de programa de Governo. uma vez congeladas na Consti- País encontre o rumo certo e o Presidente Fernando Henrique Cartuição, ficam excluídas do processo político, engessam Os gover:- doso possa realizar uma administraçãO eficiente".
nos, sejam eles quaiS forem. dimiouem o poder politíco de deçisão
Várias- foram as· vozes. Sr. Presidente. que desta tribuna
do Congresso Nacional e trazem o Judiciário para arbitrar queslÕ- convergiram em pontos de vistaS-para o País, embora tivessem bises cujo fórum de decisão, ao contrário, deveria ser o Parlamento".
tórias de vida e ideologias diferentes.
O Estxdo qne-desejamos foi Sintetiiado há dias. também
O Senãdo Federal. que reúne esses sinais Claros de converdesta tribuna. com rara felicidade, pelo Senador Geraldo Melo, gência entre contrários,. abriga hoje as Iriã:iores expressões políticas
que defendeu "o Estado em que o cidadão seja o verda4e_iro pa- _deste País: eX-Presidente da ReJ;XÍblica, ex-Ministros, ex-Govematrão, em que a relação do soberano· CODl o súdito não çxista. _em dores. professores, estudiosos, pensadores.. E falo cOm a tiati(jüilique o soberano seja o cidadão". ''Respeitemos a esperanÇa que se dade de ser a exceção que confuma a regra; mais ainda, com a
reacendeu no coração do povo brasileiro", conclamou o Senador exala dimensão do privilégio desse convívio.

o
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Este Senado, ponto IDáxú:Jib do conceito de federalismo e política nacionãl, vai engalanar muito bem a moldura daqueles que
expressão maior do somatório das vidas públicas brasileiras - não -- vãó fa..zer aqui o grande relevo do Distrito Federal. que, conforme
há dúvida - tem agora o desafio de, talvez pela primeira vez na já a.ímnei. encontia um precedente altamente honroso na pessoa
história republicaDa, rewrir essas convergências. N""aO-- inais -para do nosso querido Líder e grande amigo Valmir Campelo. Parabéns
salvar ou buscar a democracia. mas para de forma mais rápida fa- pelo seu primeiro discurso!
zer da democracia o instrumento de modificação da IlOSsa realidaO SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Muito obrigado.
de social
Todos sabem que tenho aprendido muito nesta Casa com o
As convergências não aparecem apenas nos conceitos.-mas Senador Elcio Alvares e com o Senador Valmir Campelo.
também em idéias que podem compor esse projeto de País. BusGostaria. Sr. Presidente e Srs. Senadores, de dizer mais: que
cam-se fonnas de um capital privado ser indutor do crescimento essas concordâncias que recolho da minha observação, aqui no Seem áreas economicamente produtivas e rentáveis; maS desejl-se nado Federal, na verdade, refletem consensos que vão--se :fóim.anum Estado. ao n*smo tempo que menor. mais forte e melhor apa- do no seio da sociedade brasileira; e aí também não é um movireihado paxa cumprir sua missão reguladora e fiscalizadora. em mento isolado, p<XqUe encontra paralelos em experiências vividas
nome da sociedade, da prestação de serviços con.Si~ e<m1o em vários outros países. que colocaram em prática pontos converpúblicós.
genres d'IS doolrinas social. democrn.ta e h"beral. Na vexdade, foi a
. Tel:Ii..:$e cimsciência de que a necessidade de investial,.nto junção desses pontos que elegeu Femando Henrique CanJoso Prede R$20 bilhões por ano em áreaS COmo Energia. Transporte t.. ..:O.. sidente da República; mas sua vitória foi mais que a eleição de um
mlllli1:a~ não· pOde prescindir da atração de capitais privados, homem, foi a eleição de um projeto para o País.
mas há também a certeza de que as regras têm que ser claras e não
Em recente entrevista. a um jornal francês, o Presidente
se pode, a pretexto desses investimentos, dilapidar o património François Mitternmd. nnma autocrítica blcida e desprendida, diase
público.
que fez várias propostas de refonna da constituição francesa
Deseja-se que o Govenlô poSsa ·ra..zer m-eiioúlSíriã.S Cidielé- cando ·simplüicá-la sem sucesso. _e elogiou os ingleses, pcxque,
tricas e mais esColas. Deseja-se a contimüdade do proceS:so de es- consuetudinários, não aprisiOnam a vida num escrlto e têm a sabetabilização ~mica cOmo base para um modelo de desenvolvi- doria de extrair dos costumes suas leis.
mento sustentado, mas deseja-se, ao mesmo tempo, que haja meO Sr. Valmir Campd.o- Permite-me V. Exa um aparte.
canismos que garantam uma melhor e mais fana distribuição dos nobre Senador José Roberto Amtda?
resultados positivos desse desenvolvimento.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Com muito prazer.
Foge-se do Estado patemalista, mas exige-se o Estado -reguO Sr. V almir Camp<lo- Nobre Senador. estoo nmito feliz
la.dcr.
de vor um ·amigo e companheiro estreando oficialmenJ:e nesta triEnfJID, parece estai sendo delii:teaoo, ~. partir ~clivergên- buna. '1(. Ex', pelo discurso brilhante e j:COfundo qu~ boje registra
cias, debates e discussões- essência do Poder Legislativo-, o per- aqui. demoostra. sua sabedoria e competéncia pelas anotações Com de sociedade que se deseja construir. Aparece, nesses contor- lbidas dur.mte seus primeiros dias no Senado Federal. Eu Dão ponos. o desenho do papel do Estado.
deria, nesta opoi!Unidade, deixar de agrndeoer a esse velho compa0 Sr. Elcio Alvares- Pemllte.-me V. Exa um aparte?
nheiro e amigo. Sen3dor Elcio Alvares, pelos elogios que nos tece
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Pois não. Ouço o e .pela maneira cortês que sempre dispensou a todos. Manifesto,
aparte de V. Exa, nobre Senador.
acima de tudo, minha admiração pelo pronunciamento de V. Ex•.
O Sr. Elcio Alvares- Nobre Senador José Roberto Anuda, Para mim não é surpresa. CoDheço-o de muitos anos e sei do seu
em primeiro lugar.. é grande a alegria por vê-lo na tribuna, no seu trabalho profícuo no Distrito Fedexal. além de todos os cargos
discurso vestibular que deixa, logo nos primeiros momentos, a exercidos, como diretor de departamento, chefe de gabinete, secrecertez;a. de que V. &•. com muito brilhantismo, vai rCpresemar o tário-de estado, coordenador do metrô no DF. V. Ex• sempre foi
Distrito Fedetal. Quero registmr que o Distrito Federal tem sido, um técnico, mas um técnico politico, voltado para os problemas da
realmente, bastante importante na composição dos quadros do Se- nossa COIIll.lDidade. Tenho absoluta certeu de que Bxasilia. ganhou,
nado. V. Ex* encontrou aqui um Senador que, dura.n~ quatro.~, elegendo-o. e que V. Ex• não é exceção neste Senado.. Aqui. temos
deu também ao Dístrito Fedeial o luzimento de Sua inteligência:. o u-m ex-presidente da RepJblica. ex-govemadores, políticos. cien.:.
Senador Valmir Campelo honrou, de todos os modos. meios e for- listas, mas também n.6s temos V. Ex•, que, apesar de DlllÍto jovem. ·
ma essa representação, que considero fundamental em se tratando, vem somar com os seus ensinamentos para o desenvolvimento e
exatamente. da Capital do País. V. Ex*, hoje, nos homa muito, par- progresso da nossa Nação. Felicito-O pelo seu pronunciamento.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Muito obrigodo.
ticipando da Lidemnça do Govemo. Jovem, brilhante, cheio de
idéias, traz já úm aceivO- magnífico de vída pública e, por certo, Senador.
neste momento, conforme falei. vai-se juntar aqui ao Senador Val. õ SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quero advertir que
mir Cam.pelo para contim.Jar uma luta indormida em favor do Dis- V :Exa dispõe a~ de dois minutos paiã encenar o seu discurso.
!rito Fedetal. Recebemos, com todo aplauso, o primeiro pronunO SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, Sr's
ciam.ento de V. Ex•. Por outro lado? é mister ressaltar a im.portân- e Srs.. Senadores, este consenso que se fOIIDa no Senado é tamcia do seu pronunciamento com uma· ca:racterlstica que consideiQ bém o conseDsO qtie se forma no mundo moderno. O mais imp::rrmuito relevante na vida política, a da observação. a de convergên- tante é que esse consenso não nasce agora. trata-se de movimento
cia de idéias para aquilo que seja o ideal consttutivo. V. Ex• busca. de experiências e idéias que já tinham. há muitos anos, seus intérexatamente, em piOD;unciam.entos outros, a moldu,ra exemplar de pretes.
·
sua oração. Senado< José Roberto Armda, neste instante, \'. Ex•
Vale citar, Senador José Samey, Presidente do Senado Feesti a inaugurar de maneira oflcià! sua Pjii!icipação no grande de- dera!, sri e Srs.. Senadores. o grande trib\mo C..:los Lacetda. Dibate desta Casa, mas nós, que estamos acompanhando de perto zia ele que, dootrinariamente, o I!Iasil não pode se prender peias
seus primeiros passos, não temos dúvida em afmnar qui V. Ex• tenazes aguçadaS que, com anacronismo e falta de senso da realihoje. dando já essa demonstração de Parlamentar altamente preo- dade mundial contemporânea. pretendem escravizar homens e parcupado com o desenvolvimento da ~nomia brasileira, da grande tirl..os: aos falsos dilemas do estatismo ou da iniciativa privada. Esse
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dilema é como um timb6 dout:rinm.o que Se lança às águas para
paralisar as vontades e a consciência das forças políticas e dos
seus homens decisivos. O interessante é que ·ele dizia isso em 1957, hã quase quarenta anos.
Já -eStavam.- àquela época. sendo sepultados o maniqueísmo
político e económico e o sectarismo nascido da leiblra dogmã.tica
das teorias políticas clássicas.
_
-Já exa tempo de busca de convergências, tempo este que
agora se impõe pela compreensão dos problemas brasileiros e por
exigência da sociedade.
A Sr- Júnia Marise- Pennite-me V. Ex•um aparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Pois não, nobre Se·

nadõia. com-muito-pmzei'.
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A v_isi[o preconceinlosa que ainda pesa sobre Brasília pode
nasceJ: Qe não ter cumprido, ainda, o seu verdadeiro destino- qual
seja, o de ~r pólo de desenvolvimento da.tegião Centro..Oeste.
Consolidada como Capital, é fundameolal resgatá-la como
centro de gravidade de uma região que tem solo fértil. água abundante, o.ellhum acidente climático, baixa deDsidade demográfica.
estradas proD.ta.s, ou seja, todas as bases para um desenvolvimento
·auto-sustentado.
Há que se resgatar Brasília, e as cohmas do Alvorada, como
símbolos do orgulho e da confiança de tcxlo um povo em sua capacidade de construir uma sociedade melhor.
No projeto de País que· pode nascer das convergênçias das
mais expressivas liderança políticas naCioDaís.- há que se ter em
meD!e um modelo de desenvolvimento nacional- partido aqui do
Semdo,.personificação do federalismo - que dimiima diferenças
regiaoais, que priOrize- investimentOs e õpottunidades nas regiões
mais pobres. climinuindo as correntes migratórias- que não só cercam de miséria as grandes cidades como destroçm as raízes da
nossa identidade cultural. Um modelo de _desenvolvimento regional que integre o nosso tenitório, qiie préserve nossas riquezas e
nosso meio-ambiente. que melhme o desenho do nosso mapa demogo'í:ftco e- econômico, que tenha orgulho do Cerrado e do Sertão. tão belos e tão produtivos como os campos e vales do Sul-su_deste. _e tão sofridos quanto o Agreste, a Caatinga e a Floresta
_A:mazônica. Mas. ao
tempo,
mOãelo que
a dívi-aa que todo o Pais tem para com regiõeS que permanecem marginalizadas no processo de desenvolvimento - com.o o Norte e o

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Semdor, o tempo de
V.~· está ,esgotado. Temos vários: or.tdore,s inscritos e -~licita
mos a V. Ex• que não permita inaís apart~s.- ---·
• O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Pois não. Sr. Presidenté. .
O Sr. Pedro SÍIJlon - Eu gostaria que pelo menos fossem
destacadas as pessoas que gostariam de dar o aparte. Ell: sou um
deles.
..
A Sr' Júnia Marise - Sr. Presidente, o Senador José Roberto Am.Idajá havia me concedido o a~. _______ _
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Lem~ ao Plenãrio
que-a .posição da Mesa é apenas de cumprir o RegilliêDm. -delegação que me foi dada pelo próprio Plenário. uma vez que teri:J.õs Vários oradores inscritos-como lideres e aiDda há oradQres que nor- Ncmleste. ..
.· Espero ter contribuído aqui para o debate maior- o·da busmalmente se inscrevem pãra ·a sessão, que já são preJudicados por
ca das possas convergências para a construção. a P.3rtir do estado
aqueles que pediiam a pslavra pela liderança.
Assini,. a ~ mantêm o princípio que tem ~mãtiúdo para democrático. de um País melhor.
· O Senado, legítimo intérprete da vontade do Pais, é o fórum
com todos. De maneira que peço essa compreensão do Plenário e
próprio psia a promoção desse debate que, espero, seja a base do
desconto do seu teJl!PO dois minutos pela intenupção.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Agwleço aos Se- desenvolvimento nacional, que s6 será efetivó -se entendido como
nadores que fxzeram seus apartes e aqueles outros _que marcaram - o· desenvolvimento pleno de cada brasileiro.
Sr. Presidente, sn e Srs.- Senadores, sooho com o dia em
sua intenção de fazê-lo.
Sr. Presidente, ao concluir minhas palavras, gostaria de que esse projeto de País, c:onstn.lído por todos nós, resgate a verdaacrescentar uma última reflexão, resultado de ininha observação e deira significação de Brasília. que não foi feita para ser aquela cida miDha experiência de vida.
dade "bonitinha" capital do País. :Muito mais do que isso, foi o
No País cjue desejamos construir- ao nivel de idéias-- to- - símbolo maior da iDterioriza.ção do desenVolvimento naciODal e há
dos queremos diminuir desigualdades e contrastes.
- que ser reSgatada com esse Objetivo no modelo de desenvolvimenA construção de Brasília, nos anos 50, mais que ser uma ci- to regional que privilegie as regiões maiS pobres. como o Centrodade projetada como capital, tinha o objetivo de iiiteriofiZ.aí:~o de- Oeste -biaSileiro, e que desafogue o Sul e o Sudeste desse desensenvolvimento nacional, diminuindo os contraSteS de um País que, volvimento concentrado que não lhe faz bem.
à época, era litOiâneo.
_
.
A todos, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. ·
·
A~ os anos 50, o Bxasil concentrava-se, em termos demo- Presidente, pela sua compreensão.
gráficos, eConômiCós e- pOlíticos, no litoral.
O SR. JADER BARBALHO- Sr. Presidente, peço a pslavta, como Líder.
Vivíamos. os brasileiros. voltados para o Oceano Atlântico,
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Semdor Jader Barcomo que ainda vendo no horizoote os navios da metrópole que
'ba]hq, infelizmente, V. Ex* só poderá se inscrever depois que os
voltavam. depois do processo de colonização, ou os pavios negreiquatro líderes, quejá estão inscritos, Ílierem 1lsó da pslavra.
ros, que não viDbam mais.
. Conoedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão, cano
.
....
Com Brasília, olhamos paza o nosso próprio território. A Líder do PFL.
constmção de Brasília, das estradas e das usinas hidrelétriCas, iniO SR. EiliSON LOBÃO (PFL.MA. Como Lícter: Pronunciou o processo de interiorizaçãó ao nosso desenvolvimeoto.
. cia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr-s e·srs.. Senadores,
Àquela época. era oo~:n _o brasileiro humilde do interior !astimo ter que usar o tempo deste Plenário para tratar de uma
copiar, nos muros ~ casas, as colunas do Palácio da Alvorada, questão de nawreza pessoal. mas que, de algum modo. também
como a representar o orgulho do poder de realização coletiva de envolve o prestigiO da classe política a que pertenÇo, para honra
um povo, o otimismo. de um País que crisc1a.,. riiõstrava. ·a sua minha.
Nós, políticos, que devotã:Dio.s nossas vidas à cansa pública,
cultura, a sua arte, a sua inteligência e a sua raça nos campos
de futebol, nos congressos int.Cmáciooaís, na múslca. nos pal- volta e meia somos atingidos px intrigas, falsas notícias. boatos,
romores que. infelimlente. se incorporam às desagtadáveis tarefas
cos, na poesia.
dos desm.emidos.
Era época de aíJl'lllação da naciooalídade.
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Se para a maioria dessas u;_tri8as faz~mos ~uvidos moucos e
lhes damos de ombros, para outras, porém. somos obrigados a sair
em campo para desmentidos mais enérgicos.
_ __
_
Ainda agora. a edição de boje do Jornal do Brasil publica
em manchete que eu sou devedor do Banco do Brasil da volumosa
quantia de 61 nlilhões de reais, o que é uma total e absoluta inverdade.

anos. Estamos verificando hoje, com esse--episódio do Banco do
Brasil, que há um seguimento de outros eventos, OCOiridOs inclusive com o Banco Central. Durante a CPI do Orçamento também.
foram conhecidas algumas contas bancária, ato não autorizado
nem pelos titulares.,. nem pelos bancos. A propósíto do pronunciamente de _v. Ex•, PemrltO:-me fazer uma breve IeiOlra dos esclarecimentos p.i-estados pelo Banco do BrasiL Não somente a pessoa
Nesses casos, resta-nos reagir. contestare esclarecer.
de V. Ex.• mas também outros Colegas nossos e várias pessoas em
Em função disso, levo ao conhecimento da Casa a seguinte todo o território nacional foram atingidos por esse noticiáriõ, o
carta que boje estoo endereçando à di.re):ão do mencionado jornal. que representa - repito - uma matéria que o Banco d_o Brasil tem
Brasília, 19 de abril de 1995
de investigar profundamente. Além da quebra do sigilo bancário,
Dmo. Sr.
há envolvimentos gravíssimos e sérios em tomo da inserção perDacio Malta
manente em jornais de notícias acobertadas pelo sigilo bancário.
·~Editor do Joma.l do Brasil
Passo a ler: "Sr. Senador, referindo-nos ao seu prontiriclamenio de
Fax: (021) 585.4428
!7.04.95. que 1rata da veicu!ação, pela imprensa, de relação de de·
Rio eh;:. Janeiro- RJ
vedores deste Banco, esclarecemos o seguinte: a) o Banco do BtaSr. Editor,
__ __
sil lamenta que seja levada a público listagem não reconhecida
--O ~~L à pág. 5 da edição de hoje. abre insidiosa man- pela empresa. envolvendo nome de pes~ e valores de suas suchetê que me aponta como devedor do Banco dq B;-asil e, para en- postas dívidas; b) as informações sobre a movjment.ação bancária
:fatizar os malefícios do título. registra como legenda. abaixo de de quãlquer cliente estão preservadas pelo sigilo bancári?• de acormi.nha foto. a falsa ínformação de que ..Dívida de Lobão é de 61 do'comodispostono art. 38 da Lei n° 4.595, de31.12.64- "a que-_
milbões de reais. ~
bra. do·sigilo bancário constitui-se crime, sujeitando os i.D.friltores a
O leitor atento que, eventualmente, se deu ao trãbalbo de ler pena de um a quatro anos de reclusão,_~nfOrme prevíSto no § 7',
toda a matéria. verificaria de logo que o texto não corresponderia à art. 38 da referida Lei"; c) ã.Iém de não reconhecer e 9esautorizar
manchete. nem a legenda à foto, mas se não a leu : -~_9.ue prova- qualquer comentário sobre a referida lista., a Diretoria do _Banco
velmenre oco:n:eu à maioria dos leitores apressados-- guardou a está. tomando todas as medidas para apurar, através de sua aud.itoimpressão de uma notícia beir.m.do ao escândalo, que prejudica a ria intema, se houve responsabilidade de qualquer funcionário da
minha vida política.
empresa na êlivulgação; d) se comprovada a responsabilidade, o
Creia-mepexplexocomessetipodefa!hasnumjornatcomo Banco não apenas adotará as medidas disciplinares previstas no
o Jornal do BrasiL Ao encarregado de criar títulos ou fotos-le- seu regulamento intemo mas também to:QJ2!á t~ as providêngenda não pode faltar sensibilidade para interpretar corretam.ente das legais parn o enquadramento do responsável :aa. própria Lei
os textos c.ferecidos a sua responsabilidade, parecendo-me injusti- que regulamenta o sigilo bancário; e) a Diretoria esclarece, ainda.
íi.Cável que - sabe-se lá por que razões- ele ceda à tentação de. que, por considerar esse assunto de extrema relevância," no último
com poocas palavras, induzir os leitores a aceitarem a desmorali- dia 11 de abril enviou mensagem a todos os funcionários assínada
zação de pessoas respeitáVeis.
pelo Presidente da Empresa. advertindo sobre a importância do siRepito mais uma vez o que é sabido por todos
que co- gilo nas Suas operações e sobre os d.isp:)sitivos legais que regulanhecem. a Destilaria Caiman,localizada em meu Estado:
mentam essa matéria." Portanto. V. Exa, neste momento, receba a
1 - Há. cerca de dez anos. tornei-me -acÍonista ~sta empre~ minba__solidariedade pessoal. Faço também, através deste aparte,
sa. uma sociedade anôo.ima. com o objetivo de colaborai para a- um esclarecimento a toda a Casa, para que não persista. da maneisua implantação no Estado do Maranhão. Adquiri uma ,earticipa- ra intensa como está pe~iStindo,_ di~gação de_notícias, que repreção· de 16% (dezesseis por cento) sem qualquer ingerência - no sentem sigilo bancário. de u_ma m.anei.ta ~ i,rresponsáVel e IeviapasSa.do cu no presente- na sua gerência ou adni.fuiStração;
na. Além de miD.ha solidariedade, fica esta explicação que consi2- pessoalmente não devo nem jamais fui devedor <!:e um __ clero muito importante, priDcipal_mente tendo sido prestada pela
s6 centavo ao Banco do Brasil;
Diretoria do Banco do Brasil. _
_
_
_ _ ___
3 - pelas infotmações que recebi da mencionada Caiman
O SR. EDJSON LOBAO- Nobre Senador, recebo o apar·
S.A .. esta se considera credora e não devedora do Banco do BrasiL te de V. Exa como uma dem;onstração de que. tealmeDle, as palae nesse sentido promoveu duas ações judiciais contra o Banco, vras que acabo de ler na carta que dirigi ao joinal que publiccu
uma das quais jã julgada procedente em primeira instância.
esta matéria são a expressão da.verdade.
Senhor Editor, como vê. V. sa, o jornal sob _su~ ~s~s.abiliO próprio Banco do Brasil, por sua Direção- eu não sabia
dade redacional proveçou-me danos. especialmente politicos. pt<•- -, v~ a público com uma nota oficial desmentir a tal relação e
ticamente Ureparáveis. Digo irrepaxáveis porque a áireÇão do seu declarar que está tomando providências para manter o sigilo banjomal provavelmente não teria a espontaneidade âe, em uma outra cário. que é de lei. O que Ocorreu. em muitas oportunidades. foi a
manchete na página cinco. retificar a injus-tiça com«?1ida._
quebra de sigilo- não se sabe por que razão e origem. Mas, neste
Sem mais. esperando que V. sa publique esses esclareci~ caso. pior ainda. as notícias que caracteriza.:ID que~ de sigil~ banCário não correspondei:n à realidade. JXris o cidadão Edison Lobão
mentos,
subscrevo-me
não é devedor de nenhum centavo ao Banco do Brasil.
Edison Lobão.
A sr-- Júnia Marise- V. Exa me permite um aparte?
O Sr. E leio Aivares- V. Exa me permite um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO- Com prazer ouço V. Exa.

.os

O SR. EDJSON LOBÃO- Concedo o aparte ao eminente

A Sr' Júnia Marise- Senador Edison Lobão, mais do que

Uder. Senador- Elcio Alvares.
O Sr. Eldo Alvares- Senador Edison Lobão, o art. 38 da
Lei n° 4595, de 31.12.64, estabelece que é crime a quebra do sigilo bancário e capitula a pena para os infratores de um a quatro

manifestar minha solidariedade, considero importante a presença
de V. Ex• na tribuna para expol'" esta questão de forma traD.sparente. Pedi-lhe o aparte exatamente para cumprimentá-lo._ A classe
política, em tantos momentos. tem sido vítima de injustiÇa. de in-
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formaçõesquenãocorrespondemàvetdadedosfatos. V.Ex•.com
Sei que o Jornal do Brasil acolherá a minha carta. diVuJ.~
suaaltiveze"seriedãde, Vemcolocaressaquestãodeformaabsolu- gando-a, para que se possa ter a divulgação dos fatos tal como
tamente tx:ansparente. Cumprimento V. Exa potqUC demonstra ter ocorrezam.
toda a·tranqüilidade paxa vir ocupar a tribma do Senado e levar
O Sr.José Agripino -Permite-me V. Ex.. um aparte.?
seus esclarecimentos à opinião pública de todo o Pais - pois seu
O SR. EDISON LOBÃO- Com prazer, ouço V. Ex•.
discuiSO será, cettameme, divulgado na Vaz do BrasiL Quem leu o
O Sr. José Agripino- Senador Edison Lobão, uso da pa·
jornal, ou mesmo quem não o leu, haverá de ouvir as explicações lavra para cumprimentar V. Ex• pela iriiciãtiva de repor a verda.ck:.
de V. Ex• colocando,~ forma"objetiva, cl~ t:cmsparenie e cris- dos fatos à Casa onde tem assento. Mas, a par de cumprimentá-lo,
ta.lina, a verdade dos: fatos; recompondo aquilo que norteia a con- quero estranhar a onda de denuncismo que tem assolado este País,
duta de V. Ex•. Nobre Senador Edison Lobão, em todos os mo- denuncismo esse. muitas vezes. -irreSponsáVel Veja V. Ex .. que to.
mentos em que essas questões atingiram a honra pessosll de mar dinheiro em banco é uma prerrogativa de qualquer cidadão.
qualquer dos nobres Pares desta Casa. em todos as situações eu N"ao se deve por querer. Será pecado ou razão de escândalo deverfui solidária. porque entendo que é, por meio âessas manifesta- se a um banco, o que não é o caso de V. Exii<J O fato. no entanto, é
ções:· que haverenios dê reparar as injustiças <jue-Se.cQID.eteril, registrado na imprensa com ares de escândalo, em uma relação
às veZes ocasionadas por informaç,ges distorcidas que são onde o npme de V. Ex• encima uma manchete de jornal com uma
traDsmitidas. aos órgãos de imprensa.. E preciso que se faça esta fotografta., jomal que é lido por m:iib.ares de leitores que vão saber
referência: às vezes, as informações cliegam' aos 6rgãoS de im- de um 'ÚniCO devedor ao banco: o Senador Edison Lobão, cuja fopren~ distorcidas. Evidentemente, podem causar danos, como tografia ilustra uma matéria que é relatada e que fica para o oonheV. Ex• bem mencionou. Cumprimento-o, portantO, pela forma cimento do píblico como uma verdade jomalística. Penso que este
tra.DSparente, pela forma objetiva com que esclarece essa ques- País, que tem assistido a tantos fatos acontecerem e que tem tomatão, o que certamente o faz cada vez mais digno do mandato de do· providências em relação a muitos deles, com a abertura de
Senador da República.
,
CPis, precisa estar muito atento a essa onda de denuncismo que
O SR. EDISON LOBÃO - Muito obrigado, Senadora Jú- ~ ataca, muitas vezes, a moml de pessoas que terão dificuldades em
nia Marise, pelas palavxas de conforto, de solida.riedade. Entendi provar que não têm culpa. O que V. Ex• faz. neste momento, é um
que era do meu dever vir a esta tn"b.ma tratar de~ questão que. pronunciamento no Senado para os seus Pares. Julgo-me na obriembom pessoal, de algum modo envolve a classe politica. Daí os gação, até põrque cooheço V. Ex•- fomos companheiros quando
esclarecimentos que estoo prestando à Casa a que pertenço.
governadores e conheço a sua conduta -, de me manifestar. até
O Sr. Hugo Napoleão- V. Ex• me permite utÕ._ aparte?
para que a .nllnha yoz se some à de tantos Colegas na sua defesa e
O SR. EDISON LOBÃO -Ouço com prazer ó meu emi- · na solidariedade. E o máximo que posso fazer, emeudeudo que os
nento Lider, Senador Hugo Napoleão.
discuiSQS feitos aqui, eÍil manifestação à sua DODD<)lbilidade. não
O Sr. Hugo Napoleão - Nobre Senador Edison Lobão, vão cobrir o dauo feito pela manchete e pelo retrato publicado. que
cwio que depois das palavras dos Líderes Elcio Alvares e Júnia talvez mereça uma reparação. mas não do tamanho do dano da deMarise, não haveria necessidade aJguma de aduzir qualquer tipo núncia feita. com areS de escândalo. (l:J.amo a atenção desta Casa
de obsexvação ao discurso de V. Ex•. Mas, sinto-me no dever, não para esses fatos., como V. Ex• coloca com muita propriedade. porpela circunstância de ser Líder do Partido do qual tenho a honra de qUe a classe política pOde ter erros. mas não está enodoada como
que V. Ex• seja Vice-Uder; menos ainda pela simação de amizade um todo. É preciso que todos nós jUntemoS -as mãos para que a
pessoal. mas pela síb.lação de observador de ~a vida públi~ que verdade dos fatos fique ~alecendo e para que a verdade, e s6 a
o eleitorado do Estado do Maranbão tem.-Ib.e''l'Citeradas vezes. seja verdade, apareça de píblico. Com este registro. quero manifestar,
para o Poder Executivo, seja para o Poder Legislativo, sufragado o mais uma vez, mlnha solidariedade e a miDha mais absoluta crença
nome. Aliás, penso que. exatamente p:>r isso, V. Ex• faz bem em na sua honorabilidade pessoal. com a ressalva e com a preocupaassomar à tnõu~ ponr.1e é claro que todos n6s devemos explica- ção com eSta onda de denuncismo e de escândalos, que é obrigações aos nossos eleitores., à opinião pó.blica e à ~- S~ creio ção da-imprensa. desde que feita com responsabilidade.
que, preliD:rinarmente, faz bem V. Ex• em assomar à llibuDJ!.. com
O SR. EDISON LOBÃO - Muito obrigado também a V.
esse objetivo. Em segundo lugar, vejo que a carta que V. Ex• diri- Ex•. Realmente, o denuncismo faz parte do modismo. Está na
gi:ll à Direção do jornal deiilODStra, à saciedade, a inexistência dos moda. hoje, demlncias por todo• os lados. Senador José Agripmo,
fatos contidos na matéria em referência. Creio que os esclareci- eu. que nunca mereci uma fotografia colorida do Jornal do Bra·
mentos estão prestados defmitivamente. Aaedito que o Jornal do sü. desta vez fui agraciado com uma, para apresentar uma notícia
Brasil vai dar destaque à resposta de V. Ex•. Eu tive um exemplo que Dão é verdadeira. O Banco do Brasil, U:tclusive. acaba de desrecente: em 1994 fiz a retificação sobre matéria inverldica e o jor- mentir por inteiro a relação completa que tem sido p.Iblicada. pela
nal, no dia seguinte. publicou. com o mesmo destaque, a resposta, im~.
ressalvando, portanto, a minha posição. Então, em primeiro lugar,
Mas até onde iremos dessa maneira? Qual o objetivo, afmal,
siru.o como sendo correta a sua posttlra de assomar à tribuna.; em dessas publicações reiteradas na imprensa toda? O que se.pretensegundo lugar, de prestar os esclarecimentos à Casa.; em tetceiro, de. penso !li• é lançar a classe política à execração pública e ao
de dirigir a carta ao jomal; e. em quarto lugar, de usar e exercitai. op[óbrio. E isso o que se pretende fazer.
na sua amplitude. o seu direito de defesa.
O Sr. Fran<:elino Pereira- V. ~;.x• mepetmíteumaparte?
O SR. EDISON LOBÃO -Tanto quanio
Ex•. tenho a
O SR.EDJSONLOBÃO-Ouço V.Ex•comptaZer. .
convicção de que óJ!Jmal do Brasi\tlão deixará de publicar esses
O Sr. Francelioo Pereira - Nobre Senador, ainda hoje
esclarecimentos.
pela manhã,. em seminário que se realiza nesta Casa sobre a ima.
Trata-se de um jornal de grande 1Iadição no Brasil e que, gem da instituição, discutiamos com o jomalista e publicitário
para ser mais respeitado ainda, precisa dar acolhimento a respostas. Mauro Sales um ponto significativo. que se relaciona -CODl V. Ex•.
dessa nattlreza, sem o que ficaríamos submetidos a um tipo de im- _Quando os_ h~ns__píblicos possuem uma imagem inSuspeita e
pério Cm que uma determinada parcela da imprensa brasileira diz absoluta idoneidade, como V. EX_ a. -Teconbecida e proclamada não
o que pensa sem acolher a resposta.
apenas no seu Estado, o Manmhão, mas em todo o Nordeste, no·
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Brasil mieirO. potqUC V~ Ex.·. antes' de Govern.adoc. foi jomalista
V. Ex.. tem 50 minutos.
que falru para toda a Nação, dizíamos que não seiia -necessário
O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Coma Líder. Sem
qualquer manifestação.de· quem, porvenlllla, fosse aüngide por revisão do orador.)...:. Si'. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, inicialacusações dessa natureza. Mas, ao mesmo tempo. chegávamos à mente agradeço a gentileza das Lideranças que desistiram de suas
conchlsão de que, em se tratando de um caso dessa envergadura, :inscrições; à flm de que eu usufiuísse desta oportuni<lade na sesainda assim seria neCeSsário, em raZão da dimensão do País e das são de hoje. Saliento que me inscrevi na segunda-feira. em segunexigências de uma sociedade que se democratiza cada vez mais, dO lugar. Seria o piim.eiro. uma vez que o primeiro inscrito não
que os homens públicos fossem à tnlmoa. pm:a defender as suas compareceu. De modo que sou absolutamente agradecido pela geposições e prestar esClarecimentos. Meus parabéns pela sua ido- nerosidade das Lideranças.
neidade e pela sua iniciativa de vjr à tnõuna do Senado.
Sr. Presidente, recém-chegado a esta nobre Casa LegislatiO Sr. Pedro Simon- Permite-me V.Ex.. umapart~?
va.. na qual devo rumprir o meu prii:neiro mandato de Senador,
.
O SR. EDISON LOBÃO- Muito obrigado. nolxo Senador honrosamente conferido pelo valoroso povo go:iano. sinto-me no
Francelina Pereira.
dever de dizer algumas palavtas aos meus pares. aos cidadãos que
"óuço V: Ex·. ÍÍolxo "Senador Pedro SitnoD; com~.
rrie elegeram. ao povo do meti Estado- que aqui representarei duO Sr. Pedro Sitnon - Nobre Senador, gostaria de felicitar rante os pt:6ximos oito anos- e ao povo do meu País. ao qual devo
V. Ex• pela presença. pela IIanqüilidade e pela serenitlade, quando servir.-nos limites da miDha capacidade. com ilimitada abnegação
o Uder de Governo lhe pede um aparte, emal.iz.O.ndo que o Jornal e acendrado patriotismo.
·
do Bl'!isil vem de desmentir totalmente a notícia publicada. Não li
Não sou avezado nem inclinado a falar de mim.. Não o tea teferida notícia, mas lamento que teriba sido divulgada, se é tão nho feito. ao longo de uma trajet6ria política que já se tomou loninverídica como se está a aíu::mar, não apenas- com relação ao ga. Entretanto. nesta oportunidade - meu primeiro discurso no Senome de V. Ex•, mas também aos demais. Esta é uma questão nado do meu País -. e neste momento tão importante e tão marmuito séria telnos obrigação de analisá~la no seu coojuntQ.Isso cante, para mim, no curso da minha atuação política e na incessannão pode ficar assim. ~ a meu-ver:-essae uma matéria que deve te escalada da assunção de responsabilidades. sinto que devo, e
ser debatida naquelas reuniões mensais que venho defendendo. posso, falar um pouco de mim.
Proyavelmente outros jamais do interior, principalmente. os que
Venbo para esta Casa Legislativa graças à COÍlfJaOça. que
não têm simpatia por V. Ex•, publiquem-na em forma de manche- nunca me faltou. do povo do meu querido Estado de Goiás. Um
te. Como alterar essa questão? O em> é mistu.ta:r a verdade com a Estado que corresponde a um território que. ein sua Ii:i.aior parte.
mentira. Nada acontece•em ambos os casos, e a classe política é foi acrescentado ao Brasil graças à transgressão dos limites imposnivelada por bai'to. Primeiro. temos o direito de esclàrec:er - tos pelo T:riltado de Tordesilhas. cometida pelos bandeirantes e
como diz V. Ex&; segundo. o mínimo que o jomal pede fazer é res- pioneiro!i dos séculos XVll e XVlll Até a promulgação da Consponder amanhã. com o mesmo destaque e. provavelmente, com a tituição. Federal de 5 de outubro de 1988, Goiãs era rim dos quatro
mesma fotogmfia. colorida. dizendo que essa não é a verdade.. O maiores Estados da Fedetação. Com a criação do Estado do Toruim é exatameote isto; p.1blica-se a notícia, e, em sendo verdade .cantins, foi reduzido mais ou menos à metade do seu tenitório;
ou mentira. o resultado é o me~~· Enquanto que em um país mo- mãs. apesar disso, é um Estado que, pela riqueza atual e pela ridemo, desenvolvido, como nos· Estados Unidos da América. Iia quéza potencial. se caracteriza como uma região verdadeiramente
Europa. o cidadão que é vigarista vai para cadeia. ou, Se não é vi- abençoada e privilegiada - no Brasil e no mundo. Goiãs tem sido
. garista. entra com um processo e defende a sua _dignidade. no Bra- visto, com fundadas razões. como uma Canaã brasileira - tetra. de
sil. sendo ou não vigarista. não ·acontece nada. Por isso, o povão abundância, de clima ameno. onde as chuvas se revezam regularpensa que toda a classe política não tem conceito. Felicito, portan- mente com os períodos de seca. tudo a fazer desse trecho do munto, V. Ex• com relação à análise que faz. à inteq>rOt.ação de fato, do um: espaço bastãnte propício à vida humana.. Tertã habitada por
com o aparte importante do Líder de Govemo, Senador Elcio AI- uma gen[e. dotada de uma decisiva virtude: corngem. Gente que
vares. Quanto ao que afumou V. Ex.. e o ilustre Senador pelo Rio veio de todas as partes do Brasil e do mundo disposta a criar riGrande do Norte. não estou preocupado com a onda de deuuncis- queza e culb..lra. Gente -dotada da bravura do bandehaote da
mo. mas estou preocupado com as noticias que se divulgam ··sim- constância do pioneiro.
plesmente. sobre as quais não aContece riada. Temos a responsabiDe certo modo. pertenço a uma geração de políticos que delidade de esclarecer. No Governo de Sr. Itamar Franco, apresentei vem o seu aparecimento e desenvolvimento à feliz conjunção de
as denúncias e foi então criada uma comissão especiãl para apurar circunstâncias que íntegraram os dois acontecimentos centrais e
aquilo que saía com relação ao Governo Federal. para identificar a essenciais da história recente da imensa região do Brasil Cenr..ral,
verdade e a mentira. Há projeto ·de lei meu propondo exatameDte que foram a fundação e construção, e o crescimenlO e desenvolvíisto. que tenhamos condições de fazer uma análise em defesa do mento de duas capitais: Goiânia e Brasília.
·Nada do que ftz. até boje, e tenho intencionado realizar, seCongresso como instituição. para que ás ·notícias sejam esclarecidas. Queremos que se esclareça o que é verdade e o que é mentir.t. ria possível sem o acontecimento Goiãnia e sem o acontecú:nento
Brasília.. Duas ocorrências históricas im.port.ailtíssimas e capitais.
O que não pode, repito, é sair o nome de um homem público-O SR.. EDISON LOBÃO- Agradeço a valiosa contribui, se me permitem esse.adjetivo. na vida de nosso País e, em particução de Senador PediO Sitnon.
lar. na invenção e ampliação de decisivos rumos novos no desenO SR. PRESIDENTE (José Samey) - Estru - d o V. volvimento da civilização brasileixa.
Goiânia. representOu. como disse o jornalista goiano JOsé
Ex.. da mesma maneira como tenho feito com õs outros-oradores.
Leão de Sooza Filho. uma reaçã.o do sertão contra si mesmo. É
O tempo de ll..fu• já está esgotado ero 2 minutos.
O SR. EDISON LOBÃO- Agradeço a V. Ex'O SR. PRE- uma o&rã colossal. da qual se orgulha. com justa razão. o povo
SIDENTE (José Samey)- Desisiliam de usar a palavra, como U- go:iano. Inaugurada há apenas 53 anos. foi uma idealização e prode=, a Senadora Júnia Marise, o Senador Ademir Anchade e o jeto serul.ares do povo goiano. e afmal uma realização inteiramente goiana.. Iniciativa do poder público estadual, mas uma realizaSenador Jader BarbaJho.
ção do povo. que acreditou no governo e o apoiou. Goiânia foi um
Concedo a palavra ao Senador !ris Rezende.
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'acontecímento de profundíssimos· efeitos tr.msfowadores. Em
O Sr. E leio Alvares- Permite V. EX.•Uin aparte? menos de duas décadas, contadas da sua iDauguração em 1942, reO SR. IRJS REZENDE - Com muito prazer, Senadur Eltirou Goiãs_ 4a posição de um dos Estados mais attasados da Fede- cio Alvares.
ração e o elevou a uma condição de_ pioneiro dO desenvõlviPJ.ento _ __ _ O Sr. E leio Alvares- Tivemos a oportunidade de fazer um
nacional. Foi o Governo goiano que começoo a construí-la, mas a registro, com muita simpatia. em i'elação ao primeiro pronunciamagnffica cidade em que rapidamente se transfonDQU foi obra co- melllo <ip_ Seziador José Roberto Arruda. Agora V. Ex• nos traz., no
Ietiva, do povo, .de cada individuo e de cada famíli~ do ~to iníCio do seu discurso, Uma certeza di que a temi e o homem idendas multifárias e iniciativas individuais. _
_
-tificam-se por Íllteiro. Não importa que o Senador seja Iris RezenGoiânia não foi um feito nem um efeito"da "Marcl13. para o de, o grande Lí4er do PMDB, mas o que ele tem dentro de si, na
Oeste", patrocinada pelo Governo Fedei:al du_rante OE.Sta.do Novo ligação afetiva com umá das :r;egiões mais lindas, produtivas e, acide Getúlio V argas. "A Marcha para o Oeste" foi tllP. movimeri_Uf ma de- tudo, mais importantes para o desenvolvimento econômico
. político~ pECI.S3.do na orla litol:ânea do Brasil. de centr!_peta direção. do País. V. Ex• chegou a esta Casa como um autêntico vitorioso;
Ceres e Rialma. a colônia agrícola fundada no interior de Goiás já é o Presid~te da Comissão de Constituição, JustiÇa e Cidada.pelo ·en_genheiro caiíoca Bernardo Sayão que, por sua ÇOlp.PUlsão Iria, oilde está realizando uma atividade notável. demonstnndo
criadora e realizadora, fundiu. na sua personalidade, as carac:terís- uma cap~ida.de de trabalho que está sendo exaltada por todos os
ticas do bandeirante e do pioneiro, tais como as traÇC"1 ViaDna seus pares, e incluo-me prazefuSámente entre aqueles que são tituMoog, sim, foram efeito e-obra do moY,iiil.enio -'"Marcua para o lares da Comissão. Traz V. Ex• uma hístória de vida ligada a todo
Oestti''· Gpiânia; diferentemente, cOnstituiu-se primeiro em SOnho; o seu Estado de Goiás. V. Ex.. foi realmente uma estrela luzente
acalentado pelo povo goiano desde muito teõipo aotes daquela - dentro desta coostelação extraotdinãria: "da última eleição que renoMarcha: dui3Dte os cem anos que separaram a presidência provin- vou dois terços do Senado Federal. Disputoo V. Ex.. a Presidência
cial de Migue Lino de Morais - nos últjm9s anos da década de do Senado Federãl. ao lado do Senador Pedro Simon e do Senador
1820- da :interventoria de Pedro Ludovico Teixeira, iniCiada em José SameY- hoje nõs'so Presidente da Casa-. demonstrando o
1930. Sonho que se converteu, e:t;n :reaJ.idade graças à decisão cora- poleflcial da sua liderança. Neste instante do seu discÍJrso~ ressalto
josa de. um pugilo de homens valorosos, comanda.OO.S pelo gênio exatamente o que considero muito bonito na vida do homem púdo grande estadista Pedro Ludovico Teixeíra; o qual. dcpQjs de go- blico: a identificação do homem com a l.eiTa. Fala V. Ex.. do Plavemar·Goiãs, por duas vezes, honrou esta Casa tamqém durante nalto Central como "a grande tenda" dos seus ideais, esta região
dois mandatos.
;_
que é a sua saga e o seu destino. O EStadO de Goiás sente:se muito
Goiânia teve o cbndão de despertar, deflagrar e desenvolver feliz por ver que o griiride ·político nacional. Iris Rezende, não esas in.fmitas eriefglã.S Criadoras do povo goiano - as (Juais xesPon- queceu a teria e. no preâmbulo do seu discurso, a exaltação maior
dem pelo admirável progresso que vem fazendo de-Goiás um Esta- é pata q Estado de origem.. Cumprii:Iiento V. Exa, com muita simdo em acelerado processo de emiquecimento e modemiza.ção, que- palia. Sentim:o.:.nos Iiiuito felizes por estan:nos vivliodo um novo
o coloca em oitavo lugar na economia nacionaL
instante nesta Casa. E a sua construção~ o· seu jeito de imprimir à
A partir de Goiâ.nia o desenvolvU:riento econõmico._cultural vida pública a seriedade que ela merece não nos deixa dúvida de
e social passoo a ser, em Goiás, uma quase obsessão coletiva e in- gue marcará o nOvo comport.an:iento dos novos Senadores e do
dividual. Goiânia. começou a infundir nos goianos um justo senti- nõvo Senado. Parabéns, Senador Iris Rezende. é muito bonito ver
mento -de orgulho da sua extraordinária capacidade de sonhar e de que, acima de tudo, o homem, plincipalmente o homem público, é
rea.Iizar belos sonhos, de se fazer vanguarda e pioneiro.
a imagem dos seus, é, acima de tudo, aquele que tem amor acenE o bissecular isolamento geográfico, históricO:- sociaL -cul- diado à sua origem. Louvo sw discurso nesse preâmbulo, tendo a
tural. moral e psicológico em que vivia o povo goi3no. desde os certeza de que o fechameDto dessa ornç.ão estará. por certo. à altndois séculos anteriores, começou a ser vencido.
ra de sua inteligência e do seu inestimável valor, já patenteado a
Entretanto, Goiãnia não foi-a pnmeira grande aspira"Ção e- níVel naciOnaL
objetivo que os goianos alcançaram transJQJ;PJM em reali~. _
_(!_SR.: IRJS RE~NDE -:- Agradeço a V. Ex... nobre SeDaCumpre. quanto a esse ponto, assinalar algumas notáveis fa~as dor Elcio Alvares. Permita-me V. Exa inCOipOOU" o seu aparte ao
do povo da minha _temt- discurso, embora reconheça que grande parte das suas refeUm dos primeiros jornais brasileiros foi fu_P.dadõ ém Meia-: _ rêp.cias a minha pessoa faça parte da sua vida que se pauta pela gePonte, a atual Piren6polis.. em 1831. Goiás foluriilí".:lasprimeiras nerosidade:- ----- - -províncias a contar com uma escola públic:a modelo_- o Liceu de
No curto espaço de tempo de menos de 39 3nos. o Planalto
Goiás.- fundado em 1845. Em 1854, instalou-se ~m GOiás o Gabi- Centxa1 converteu.:se em um pujantíssím.o centro inadiador de pronete Literário GoiaL.o, que, existente até hoje. é um dos mais tradi- gresso.
O papel que vem desempenhando Brasília no desenvolvicionais do País. Goiás erilãnCfpóu os seus_ escravos antes da Lei da_
Abolição: no dia do sepultamento do grande poeta abolicionista~ rii~Dt.O dO Btasil ainda não mereceu dos nossos soci6lo&?s._ econoFélix de Bulbões, em 1887, concedeu-se a liberdade ao último es- mistas e historiadores a atenção de estudos condignos. -Uma das
cravo existente em tenif6riõ goianci. Goiá_s foi um dos primeiroS verdades que estudos d~sa ordem encontiariam é_ que Brasília EstadDsa~comuma faculdade de Direitõ, criadàeõl-189Se ins:- um Sónho naciOrial.de quase dois séculos- conferiu ao Brasil o
talada em 1903. Foi de uma _mulher, Eurídice Natal e Silva. a iniciati- Seu verdadeiro tamanho: entregou ao Brasil a posse de si mesmo.
· Pode-se dizer que a História do Brasil tem, após a chegada dos priva de fundar-se, em Goiás. em 1904, a Academia Goiana de Letias.
A partir de f~ de 1956, interVeio no processo de desenvol- meiros colonizadores. em 1531, dois acontecimentos decisivos: a
vimento dessa região e de todo o País o imenso açon~ntc que _In,dependência. em 1822 e a inauguração -de Brasília ém 21 de
foi,. e é. Brasília. Graças a esta cídade, que o grande escritor fran- abril de 1960.
cês André Malraux cognominou de ''Capital da Esperança", o PiaA história do Brasil divide-se em dois peiíodos principais:
nal.to Central sofreu uma transforma:ção econôrilica, cultural e _po- antes e depois de Brasília. Diga-se de passagem- e entre parêntelí.tica. cuja velocidade não encontra, ao que eu saiba, paralelo em ses, para o efeito de se estabelecer uma verdade e uma justiça hisnenbuma outra região do mund.o~
- -~cal! - que· foram os ·gci.3.no~ mormente a partir da Assembléia
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Nacional Constituinte de 1891, os principaiS e iimitas\•ezes soJitá- dos em 9!:1~ V. Exa governou também. Como seu colega, tive a
rios defensores da idéia ~ mudança da Capital Federal para o Pia- - ho~ de haver recebido sempre da sua parte manifestações da
nalto Central do Brnsil. E esse um capítulo da Hist6ria do Brasil mais elevada solidariedade para com o JX>VO do meu Estado. Asque ainda não foi escrito. mas que Certamente OSerá. algum dia..
s~ q'uero cumprimeD.tá-10 pelo discurso que faZ. que seria o disGraças a Brasilia. o Brasil vai deixando rapidamente de ser curso inaugural da presença de V. Exa na tribuna do Senado.
aquele País dividido contra si mesmo- o Brasil do litoral, voltado Como foi dito há pouco pelo Senador Elcio Alvares, desde o pripara a Europa. e o Brasil do interior, isolado por 300 anos de es- me iro momento, V. Ex • ocupou um posto fundamental nesta Casa,
quecimento, abandono, pobreza, atraso e solidão.
que é o de Presidente da Coniíssâo de ConstitUição, Justiça e CidaBrasilia vem deslocando aos poucos para o centro do País o dania, onde vem brindando a todos n6s com a sua competência e
eixo da vida polltico-admiDisttativa nacional. Em conseqüência, com ó Seu discernimento. Quero.
meu~ nome e creiO que em
passazam os brasileiros do interior a ter uma voz mais .ativa nos nome de toda a Bancada. festejar o fato de his Rezende integrar a
. debates e na busca de soluções dos problemas do Brasil. E hcmens Bancada do PMDB no Senado da República.
O SR.- IRis REZENDE --Muito obrigado, Senador Jader
e mulheres que antes das novas oportUDidades criadas por Brasília
não poderiam. de riiodo ãlgum. aspirar a esSa palti.ci~çã_o. e- me - Barbalho. O aparte de V. EX• m~ito ine homa, e não me surpreen-.
incluo éntre eles, passaram a poder fazê-lo..
de a sua .solidariedade. uma vez que nos acostumamos, ao longo
.Provém das- poderosas forças da História, que confluíram da viEla pública- como bem dísse. governador por duas vezes jmpara fazer surgir a solução-Goiânia e a~soluç:W Bmsília.,. o meu tos: eu em Goiás e- V. Ex• no Par.í -,_sempre juntamõs as nossas
CODli#OIIÜSSO político. que é um compromisso hlst6rico. Atuam forças na defesa dos interesses do Ceii.ii:~OeSte e do Norte, uma
dentrÓ de mim. a um tempo obscura e claiamente, nos subterrâ- vez que metade do territóriO goiano integraVa o Norte deste País.
neos do inconsciente e nos patamares iluminados da consciência, Peço também a V. Ex• que o seu aparte integre o meu díscurso, a
os deteiiDinantes exemplos da vida de Pedro Ludovico Teixeira. fim de valorizá-lo ainda mais.
que tanto lutou e muito fez pelo desenvolvimento de Goiás, proComo dizia,
Gõíâs~ formei e desenvolvi m.inhã. CODSporcionando oportunidades: às camadas mais humildes da sua po-- ciência do mnndo, da vida, dos problemas da vida e das suas solupulação e propiciando a efetiva inccnporação- da região goiaDa ao ções. em meio e através de incessantes lutas e esforços. A partir da
processo geral da vida brasileira. E de Juscelino Kubit$Cbclc de minha origem e formação de homem do interior do Brasil. tive suOliveim. que, sendo ele próprio homem de humíli.ma origem so- cessivas oportunidades de, em contitO-Com ãS outras paries do
cial, realizou uma obra que- pode ser vista sob inúmeros ângulos, nosso País e com outros países e culturas, poder alargar cada vez
mas que neste instante ~COlltemplo sob o ponto de vista de seu pa- mais minha visão das coisas.
pel e efeito redentores para os milbc":;es de deserdados do i:Dterior
.·Minha ttajet6ria de político- parlamentar e principalmente
do Brasil. Um Brasil marginal. que convivia com ó Brasil oficial de a.d.ministrador p:íblico - sempre partiu da ex~ência prática
do litotal. num contraste que foi a principal motivação da fom:üdá- para o coobecimento que ilumina a experiência. "Sempre acreditei
vel denúncia e protesto formulados por Euclides da a.mha no seu na força das inOJiÇões furldadas no tirocfuio corajoSo, construído.
grande livro Os Sertões.
-- -na· _desassombtado enfrenta.Inento dos pi-õblemas e cbs tarefas.
Foi nesse Brasil deserdado que eu apareci no mundo. Den- Nunca adiei a realização de tarefas e nunca vacilei em pôr em prátro dele. sem jamais dele ter saído, senão para cumprir Comproriris- tiêa soluções intuídas como as adequadas.
sose obrigaçõesdebomempúblico,constru.í-meamimmesmo.
Venho para o Senado Federal. devo dizê-lo. trazido por um
O Sr.Jader Barbalho- Permite-me V ..Ex•um aparte?
partido político, o PMDB. que congrega e bem representa a mais
O SR. m.IS REZENDE- Com muito prazer.
progressista COJ:ri:nte de pensamento e de ação-política atuante em
O Sr. Jader Barbalho - Senador Iris Rezende. cumpri- Goiás há mais de cem anos.
O PMDB é um partido que sUcedeu-ao ?viDB e ao PSD. A
mento V. Ex:... que brinda o Senado nesta tarde com um pronunciamento a respeito da história da sua tena, da grande Goiás. dos corrente política estadual, aglutinada e representada nesses partibandeirantes do Brasil Central. daqueles que, efetivame.ute. colo- dos é a mesma que, já uo século passado, preconizou a mudança
nizaram. oa1param e fizeram o desenvolvimento do Cen~ do para um outro sítio mais favorável da Capital da província, que se
Brasil. Foram os seus conterrâneos. E os seus conterrâneos, inclu- encontrava, desde os primeiroS- tempos da capitania, Da tradicional
sive. em grande parte viabilizaram também o desenvolvimento de e estte.mecida cidade de Goiás, a antiga Vila Boa. fundada pelo
outras regiões, inclusive do meu Estado. o Pará.
b~deirante Bartolomeu Bueno da Silva. o segundo Anhangüera;a
A presença dos goianos. atravessando o rio que fazia oS mesma -que lutou pela abolição e pela República; a mesma que imnossos limites, o Aci.Suaia. muito contribuiu para o desenvolvi- plantou em Goiás. no início deste século, uma das mais antigas e
mento do sul do meu Estado. Atualmente já não há limites porque tradicionais acaderi:ria.S de Direito do Brasil; que pugnou pela exGoiás se dividiu para fazer nascer o Estado do Tocantins. Ficamos terisã~ da estrada de ferro, que termin3.va no Triângulo Mineiro. ao
sensibilizados ao ouvir a manifestação de V. Ex• na crença do_ de- Estado de Goiás~ que começou na Assembléia Nacional Constisenvolvimento do Brasil a partir# do exemplo que é o Estado de OJ.ipte de 1891 a lutar pela mudança da Capital Federal para o Pia~
Goiás. Quero. caro coinpãilbeiro Iris Rezende, manifestar os cum- naito Central do Brasil e. que, nas décadas seguiD,tes, esteve semprimentos ao Senado Federal por ter V. Ex• como um dos seus in.· pre engajada. precursoramente. no esforço naciooal de se construir
teg:rantes. V. Ex• é o"prorótip:> do homem público que o País preci- a nova Capital do Brasil em tenitório goiano; que participou daresa, fez caireira e honra~ se de ser político; V. Ex•. apesar de tragado novação politica e econômi~ conseqüente da RevoluçãO de 1930,
num determinado mçmento pelo arbitrio e pela violência politica, e; prill.Cijialmente, da luta pela construção de Goiân.ia. a partir de
por ser um político nato e por serrecoohecido pelos seus méritos. 1933; que proiooveu a aberttl:ra de estiadas rodoviárias e- a conspelos seus coestaduanos, voltoo à vida pública e teve a O{X)rtllni- truçã.o das usinas hidrelétricas de Rochedo e de Cachoeira Dou:radade de duas vezes governar o seu Estado, exercer o cargo de Mi- da. provendo Goiás da indisfM?nsável e inadiável eletrificação do
nistro da Agricultura e ser reconhec"ido pelo Brasil pelos resulta- nosso Estado.
dos que alcançou à frente do Ministério da Agricultura. As duas
Em síntese, Sr. Presidente, pertenço à corrérite Política que
vezes em que governei o meu Estado foramexatamente nos perío- vem lutando em Goiás, há .mais de 150anos. pelo objetivo de rom-
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per o isolamento geográfico, econômicô, político, cultural e psico-- sejo ainda que V. Exa deixe aqui. como deixou no Exeatti.vo de
lógico-em que, dutaD1e mais de 200 anos. vinha vivendo não ·so- Goiás, como deixru no Executivo Federal ao exercer o MiniStério
metú.e o povo goiano, mas a imensa maioriã do povo brasileiro, ~_Agricultura no governo José SamÕy, a Sua presença marcante e
habitante do interior do País.
inconfundível de patriota, de homem público competente e de
Sou, com muita· fumeza, um homem partidário, um político g;:ande espíritO público... Meus parabéns a V. Ex•.
fiel e leal a esta com:nle politica a que pertenço deade que me eleO SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senado>- Humgi vereador à Câmara municipal de Goiânia, em 1958.
_ ~Lucena. Será sempre para mim motivo de ãlegri:i e de h-onra
A minha experiência política e social de goiano responde receber um aparte de V. Ex•, cuja hist6ria política identiftca-se e
por meu entra:Dhado e constante .otimismo.
_ _ __ __ ___
~se com,_ a própria hist6ria do PMDB. Peço a V. Exa perO goiano se acostumou, Coin a sua intensa experiência deste missão para que o seu aparte pasSe a integral- -o ·meu pronunciaséculo, a julgar que o homem pode mudar o curso da _história. mento desta tarde.
Goiás e IOdo o Centro-Oeste, em menos de 60 anos, deram um.alO Sr. Esperidião Amin-Senadorlris Rezende, V. Ex• me
· tíssimo salto econômico. cultural, social e polítiCO. Não há outra coOc:ed.e Um aparte?
regi.aõ, repito, em IieDh.ui:n país do mundo. que tenba vivido uma
O SR~ IRIS REZENDE- Ouço-o com muito prazer, Senatransfoimação tão rápida e tão profunda e em tão poÔcÕ tempo dorEspeddiãoAmin.. ----.
como.o Centro-Oeste ~ile_i;ro.
_
_
_
. O Sr. Esperidião Amin - Eu serei muito breve, Senador
OSr.HumbertoLucena-Permiie-ineV.Exaumaparte? Iris ReZende. em função dessa nobilíssima plêiade de Senadores
· O .SR. IRJS REZENDE - Conoedo o aparte com muita que desejam aparteá-lo. Quero apellllS me as•odar às expressões
homi aO n~ Senador, companheiro e ex-Presidente desta. Casa, de júbilo pela sua manifestação, pelo seu pronunciamento, que não
HumbcrtoLÜCena.
é o primeirO, põii:íuejá leve opOrtlmidade,S. Ex•, de se pronunciar
O Sr. Humberto Lucena - Perman_eci em plenário, adian- através de atos, ações e atitudes que já contribuÍI3iii pata- o bom
do compromissos no meu gabinete de apoio parlamentar. p~ ou- desenvolvimento tanto dos trabalhos do Senado quanto, especialvir pelo menos a parte inicial do discurso de V. Ex.a, que assoma à mem_e. da Comissão de Constituição e Justiça e C'J.da.daD.ia. que V.
essa tribuna par.t. fazer um pronunciamento da maior ímport.ância Exa preside com tanta pr.:)flciência. Mas, o que quero dizer pode se
para esta Casa. V. Exa realmente merece todas as oossas..homena- resumir a um bem-vindo, bem-vindo com a experiência. bem-vingens,Aão s6 de todos os Senadores qq.e conhecem V.-_f;.x• de perto do com o enmsiàsmo, }?em-vindo com o espírito criativo e com a
pela sua trajetória na vida ~blica nacional, mas, pa.tticularmente. capacidade de iniciativa que tive a homa de conhecer, não há III1lin6s, do PMDB, que temos em V. Ex.•uma das nossa; maiores li~ to_tempo, maS há doze anos, quando juntos assumimos, V. Ex• no
deranças pela sua fumeza de posições, pelas suas atitudes, pela sua Estado de Goiás e eu no Estado de Santa Catarina. os destinos das
coexência política e pelo seu dinamismo administrativo~ V. Ex• unídade$ da Fedemção-onde estão Jocalízados os nossos domicírealmente pertence a um grupo de homens públicos em Goiás que lios. O Seriado e a sociedade btasileiros certamente Se benefJ.Ciarão
fiZ.eiam, por assim dizer, a história gloriosa daquele Estado. V. Ex• desse atributos que todos lhe reconheçemos _e_ com certeza são os
lembra os tempos áureos do velho PSD de Pedro Ludovico e de- grande fiadores do desempenho de V. Ex.. nesta Casa.
O SR. IRIS REZENDE- Muito obrigado, Senador.
pois do MDB, que junto fundamos, com tantos outros. nesta Casa,
na hora da resistência ao arbítrio ins:titucióilalizado no movimento
() Sr.Ademir Andrade- V.Ex•me concede um aparte?
militar de 1964, da qual não só V. Ex• foi vítima, ma· também
o SR. íRis REZENDE- Com IOdo ~""=• Senador Adedois outros goianos ilustres: Mauro Borges e POOrO- IildOvico. mir Aildrade~ - - -- Lembro-me beul. nobre Senador !ris Rezenc!O. de que ainda era
O Sr. Adenür Andrade- Senador !ris Rezende, o nome de
Depltado Federal, quando participei" da"iiõssa -gi'ãíide resistência V.Ex.. é conhecidoportodoessePaís l1á nmitotempo.Eu iniciava
na Câmara dos Deputados para evitarmos, no Governo Castello na política quando já ouvia falar em V. Ex.. e o conheci mais de
Branco, a aprovação da proposição que -decretava a intervenção DO perto aqui nesta Casa,. oa nossa Comissão de Constituição e Justiça
Estado de Goiás, de caráter nitidamente político. Naquele instante, e Cidadania do Se~ Quero dar o testemunho do- eficiente tiacomo se lembra V. Ex... engrandeceu-se perante o País a figu_ra de balho, do correto trabalho que veio. desempenhando V. Ex• naqueMauro Borges, então Govemador do Estado. que opôs tenaz.resis- la Comissão. interessando-se para Que, efetivamente, a mesma
tência em nome do povo goiano àquela iniqúidade afmal aprovada funcione, paxa que os Srs. Senadores compareçam. pata que os
no Congresso Nacioml. graças à situação de ditadura militar que processos sejam agilizados, de forma a datmos uma satisfação à
se instalava no Brasil. Mas quero, sobretudo, em V- Ex•. exaltar o opiriião puôlica brasileira e a ela mostt:annos que este Senado tem
político coerente e d.igno que sempre hoo.rou seu partido, que nun- vontade de trabalhar, de fazer alguma. coisa. Fico feliz em vê-lo na
ca negou apoio e solidariedade às candidatuiis dO PSD. MDB e tribuna, fazendo um pronnnciamento a respeito de sua região, de
PMDB. Foi em Goiânia, na época, V. Ex• como Gov~or do sua h.istória política. Quero-apenas lhe desejar muito sucesso. Que Estado, que iniciamos o grande movimento das Diretas-Já e: lá. em-_ qseu trabalho venha a ajudara melhorara vida do povo lnasileiro!
seguida, fttemos Q primeiro conúcio f:ela candidatura de Tancredo Era o que tiDha a dizer. Muito obrigado..
Neves. para implodirmos, logo depois. o Colégio Eleitoral como
O Sr. Pedro Simon- Pemrlta-me V. Ex.. um aparte?
única fonna de retomannos o poder civil no Brasil. Quero, ainda,
O SR. IRJS REZENDE- Coueedooapartea V.-Ex•.
exaltar a figura de V. Ex• como governante. admiDistrador dinãmiO Sr. Pedro -Simon - Senador Iris Rezende, não é preciso
co, dirigente da coisa pública que criou a flgllrã 00~ Dlutirão para a diZei Con1 que ãamiração e carinho reCebo esse esperado e imporconstrução das casas populares. Com issO V. Ex.. ganhou um nome ante pronunciamento de V. Ex.. neste momento. Eu me emociono
nacional e passou a integrar, no coração do ·povo-brasileiro, sem ao ver a análise que V. Ex• faz, o tema que V. Ex.. escolheu para o
dúvida nenhuma. um lugar muito próprio daqueles que fazem do seu grande prommciamento, para iniciar a sua vida aqui nesta
bem comum um dos objetivos maiores da sua vida pública. Eu Casa: o seu Goiás. Não poderia ser diferente. Provavelmente. no
quero saudar, portanto. V. Ex•, neste instante. na ttíbiina do SeDa· . fmal desse pronunciamento e em outros:;. V;Exa havetá de analisar
do, e desejar que. a exemplo do que ocotreU no Executivo. V. Ex... as várias questões do nosso País, das diversas regiões do nosso
t.arü.bém no Legislativo, teDha sempre iniciativas importantes. De- BrasiL Mas V. Ex.. tinha que começar pelo seu Goiás, pela sua his-
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tória,. pela sua biogiaf~ pqt: esse,'Centro-Oeste, que. aO hngo da --~ enfun. esse Centro-Oeste que precisa ser cultivado porque
História, representou um Sra,nde ca.minb.o no desenvolvimento ele será .o grande celeiro, o fator de crescimento, de explosão e de
deste País. TeDho dito, nobre Senador Iris Rezemle, que as compa- garantia de_ alimentação para o século vindouro. V. Ex". na sua
rações' entre o Brasil e os Estados Unidos não são feitas apenas no Pasta, chamOu a atenção do Presidente do Brasil e da imprensa nasentido de dizer que os americarios são gênios e que n6s Somos in- cionãi Dizem que não há produção agrícOla cOmo deveria haver.
competentes. Os americanos tiveram algumas vantagens e uma fa- Em priineiro lugar, tem produção, tem mais até do que os senhores
cilidade inicial com relação ao ten:it6rio e, nós, algumas dificulda- imaginam; em segundo lugar, se não bá tanto quanto poderia ser é
des, o que exigiu mais tenJP.O para ~m supetadas. Não teJ:tho ne- porque o Brasil ainda não descobriu o imenso potencial de que
nbuma dúvida com relação ao nosso futtuo; haveremos ~ _t;:hegar dispõe. Vários gaúchos saíram do meu Estado e foram para Goiás
lá, mas os nossos caminhos fotam muito mais clificeis. Nos Esta- e Mato Grosso, percorreram aquelas regiões dentro dessa nova
dos Unidos, não apenas o petróleo foi achado quando_ teD.ciVapJ ~~dade_ de produção agócOla. Certa vez, fui com-v. Ex• e o exenconttar água num poço attesiano; nós o buscamos~ com a mais MiriíStro Lázaro Barboza até sua fazenda para conhecê-la e lá vi
· moderna tecD.ologia, a milhares de metros no fundo do mar. A uma produção que me pareceu interessante em termos da dupla
~ista do- oeste; nos Esrados Unidos, com oJ\tlânti~ com o cultura que V. Ex• introduziu: arroz e soja. V. Ex• foi candidato,
Pacífico, com o Golfo do México, com o Mississipi e cOm o Mis- em uma çonvenção, ã Presidência da República; na ocasião. gascmi foi em d.ireção ao cenlro. e lá fornm ellCOiltiar as Montanhas nboo o Dr. Ulysses Guimarães. Não houve nenhum problema. V.
Rochosas. Aqui no Brasil. saindo da costa àtlâ.i::J.tica, encontra-se a Ex• m:egaçou as mangas, Senador Iris Rezende. V. Ex• foi candiSerra·do .Mar. pela qual seria feito o tr.msporte, subindo-a e des- dato ã Presidência do Senado, poderia ter ganho, mas não ganhou.
cendó-a,. para depois encontiar-se um Brasil fantástico, que estava V. Ex• é o mesmo, é um homem de idéias, de princípios e de partido lado de lá. muito mais im~te e muito mais sigo.ificativo do. Quando o nome de V. &_• esteve em jogo, diretamente ligado
que o Brasil do lado de cá, inclusive. V. Ex• está demonstrando ao povo, V. Ex.• sempre ganhou. Isso é que é importante. Por onde
que certa ou errada, a IDalCb.a para o oeste foi importanie,para o V. Ex• -passou, quer ministério, quer prefeitura, quer assembléia,
Brasil. V. Ex• e uma multidão de gente fantástica, os goianos, não quer Câmara de Vereadores, quer govemo de estado, deixou suas
apenas à espeta da vinda do homem do mar para· criar. marcas, tais como: seriedade, integridade e preocupação com o sopara desenvolver, para prospe:Cll' e pam avançar. V. Exa está fazen- cial. Os mutirões para construção de casas populares que V. Ex•
do um chamamento paxa a biografia daqueles que, ali oascendo e idealizou. o Jdmal Nacional os noticiou para todo o Brasil. Aquise desenvolvendo. ali v:ir.un e previ:ram. como é o CaSo de Goiânia lo foi uma OOfetada na NaÇão. poís nos deu uma _demonstração do
-antes do que seria Brasília - 7 o que seria. o que poderia "Ser e o que pode ser feito. Claro que simt Até hoje lá estão as casas feitasque haveria de ser isso que setá o grande e o extraordinário desen- no gOJtemo- de V. Ex•. Aí e_stá a demonstraçã_o. Com que alegria e
volvimento do B:rnsil. que passa por Goiás e que _passa pelo Cen- emoção p povo participa da construção de suas próprias casas. A
tro-Oeste. Tenho, V.&.•sabe, umcarinboiiillito grande por V. Ex•
construção é bem barata. Claro que nas casas que V. '&•construiu
O SR.lRIS REZENDE- É verdade.
não apareceu qualquer empreiteiza, qualquer organização que ga0 Sr. Pedro Simon- Tenho uma adnriração muito profun- nhasse grande forn.ma. As casas eram singelas, símples. não eram
da por V. Ex•, que é um homem de bem. é um extraon:linário chefe ~ edificios com 300!_400 ou 1000 apartamentos. Eram casas
de famllia. V. Ex• é um homem de fé. e soo um homem de fé; V.- siri:tples em que não se gastava muito dinheíro. Não havia gasto
Ex• é um homem de princípio~ e sou um homem de principias~ V.. com mão-de-obra, pois os engenheiros do seu governo orieo_taVam
Ex• é- eu não o sou -um grande politico emineritelnente popular. as pessoas. As famí_lias se ~vam e construíam aS -Cãsãs. Não
Não quero usar, nobte Senador', esta expressão; Senão no :mais pr-o- havia desvios de inateriais pois cada um fazia o seu controle de
fundo respeito: V. Ex• é o grande líder populista de Goiás. Andei, materiaL Eu mesmo andei com V. Ex• e vi a fiscalização sendo
várias vezes,. com V. Ex•
esse Estado e vi o carinho. o respeitO, exercida :POr eles._ Eles tinham a sua orientação nesse sentido:
oafetoeaadmiiaçãoqueaquelagentetemporV.Ex•.Casotípico cotíl.o é que é, quantO é, chegou, não chegou; se o material não
no Brasil de hoje, V. Ex• está invicto aqUi, é únicb; Diq_::tem~ pa- chegou; como isso 0coz:reU. A fiscalização era, deles, porque eles
reiha com_V. Ex•. Foi Vereador, Deputado, Presi~nte da A~m- estavam ali construindo seu lar, seu fub.lro, seu sonho, sua realizabléia., Prefeito em Goiás e, no arbítrio e na violêuêu, tiraram-llie o ção como família. Por isso, fiquei aqUI- eSpecialmente para assistir
mandato. Mas V. Ex• voltou pelo vçto popular. O importante é aci discurso de V. Ex• e tragoMihe o meu carinho. o meu abraço,
que, em ne.nhum outro partido ou Estado. oca::re como em Goiás: Senador Iris Rezende. na convicção de que V. Ex• é uma das pesem 1982, V. Ex• venceu as eleições. em 1986, quem V. Ex• indi- soas pelas quais temos de ter respeüo. Podemos ter várias quests>
coo; em 1990, V. Ex&; em 1994, quem era apoiado por V. Ex•. es. podemos divergir. ter pensamentos diferentes, mas temos que
Esse é um fato do qual não temos similar. do Rio Grande do Sul honrar na vida pública aqueles que ao longo do tempo vem fazenao Amazonas; é um caso atípico. Em outros Estados, temos a mes- do tudo para que sejam homados. Meu c..uinho e meu abraço a V. Ex•
ma agremiação partidária:, mas não conieguiu Vencer quatro vezes;
- O SR. IRJS REZENDE - Muito obrigado. A esse amigo
chegouMse a três, e não com a mesma pessoa apoiando o candidato. cuja amizáde se consolidou. assumindo ele e eu responsabilidades
V. Ex&, em deten:ninado momento, deixou o Governo de Goiás e administrativas em nossos :réspectivos Estados. Senador Esperiveio a ser Ministro da Agricultura. Foi muito importante a partici- dião Amin, agradeço. o aparte.
pação de V. Ex.•, pOrque, até então, os Ministros da -Agriculturã.
Gostaria de agiadecer também o apar<.e ao Senador Ademir
eram originários dos Estados do Rio Grande do Sul ou do Paraná. Andrade. esse jovem que passei a admirar desde suas lutas estudos grandes Estados agricolas, celeiros do BrasiL V. Ex•., repre- dantis. cujos princlpios- e Objetivos se confundem com os nossos
sentando o Cent.ro--deste, chamou de atenção pata-a neceSsidade · objetivos, ,com os nossos princípios.
#de a agricultma ser intensiva porque no mundo inteiro essa ativi- · _ Agradeço as palavras que, na verdade, me emocionaram
dade é cada vez mais intensiva. modema e revolucionáriit. no senti- profundameD.te _do Senador Pedro Simon, que não é ape,!J3.s um
do de. em menor quantidade de t.e:n:as, b.lsca:r maior quantidade de companheiro d_e_Parti.do. V. Ex• é muito mais do que isso. E um irprodutos., mas, ao mesmo tempo tem que ser extensiVa porque te- mão politico, irmão de lutas, inuão de fé. irmão de conftança no
mos ãreas enormes como os Estados de Goiás, Tocantins e Mato futuro do BrasiL Sempre estivemos juntos, e tenho certeza de que
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estaremos sempre juntos, até que Um dia possamos proclamar que

os nossos objetivos foram alcançados e que fiZemos deste País
uma grande Nação. Agradeço as suas palavras e quero mais uina
vez dizer que um dos motivos da minha alegrià em estar D.o SenadoéestarmuitopertodeV.Ex•.
0 Sr. Ramez Tebet- V. Ex .. penníte-me um aparte?__
O SR. m.IS REZENDE - Com muito prazer, Seoador RamezTebet.
_
__
O Sr. Ram.ez Tebet- Senador !ris Rezende, quero unir-me
às vozes dos demais Sl:s. Senadores oara saudar V. Ex... nesta tarde,
e o faço também como um home~ do Cen_tro-Oeste. Parece até
que a tarde de boje é a tarde do CenD:"O-Oeste. Não tive o prazer de
estar presente aqui quando falou o Senador José E,Qberto Anuda,
do Distrito Federal: maS quero dizer da grande a.d:nJ.4'aç_ão e do
graDde ·apreço que tenho por V. Ex.•. que f.oi meu contemporâneo,
govemando Goiás~ quando também eu, por dez meses, govemava
o Estado do Matct Grosso Oo Sul, aurindo âs lições da grande ad~
~ção que· V. Ex• realizava em Goiás~ O 110n1e de V. Ex• não
pertence s6 a Goiás: pertence ao Centro-Qe_s_te, pertence ao BrasiL
V. Ex.• teve a delicadeza - lembro-me bem -, na campaDha de
1986, de attavessar a fronteira de Goiás e chegar ao meu Estado e,
juntos, no mesmo palanque, pudemos defender os ideais da..democracia,da liberdade e da justiça social nOnõsso PaíS. Lembro-me
até da expressão de um companheiro humilde do interior, de uma.
cidade chamada Cassilândia- e V. Ex• deve lembrar àem -, quando V • .E.xa transpirava, e alguém dizia: ''Veja como O:_Govemador
Iris Rez.ende transpira!" E outro respondeu: ''Transpirã: de civismo,
transpira de patriotismo, transpira de amor ao Brasil."-Quero, portanto, saudá~lo efusivamente, se fui seu cozüemporâneo de adm.inistração, se fui seU CoD.kmportiieo também de lutas políticasrecordo-me - num instante dífícil_da vida naCional; parece que
Goiás foi o primelro Estado da Federação, ao juntat mais de 50
mil pessoas em praça pública, a gritar pelo restabelecimento da de~
mocracia em nosso País. Também. tív-e o prazer de estar lá presente
e, agoza, tenho a felicidade de cOnviver com V. ex• no Senado,
sob sua Presidência na Comissão de CoristióiiÇão, iustiçã: e Cida~
dania, trabalhando incansavelmente. Também V. Ex• demonstra
que realmente tem tudo a dar e_vai fai:ê-lo, e PS.e:nado e a Nação
brasileira esperam a grande contribuição que V. Exs vai contir:ruar
prestando para o bem-estar social da população não somente do
Centro-Oeste, mas também de todo o Brasil. De sorte que Mato
Grosso do Sul, pelo minha hu}llilde voz. se congratula com V. Ex•,
que hoje estréia na tribuna do nosso Senado.
__
."
0 SR. IRJS REZENDE - Muito obrigado. Senador Ramez
Tebec
Muito me honra e me agrada o aparte -de V. Ex•, uma vez
que aqui chegamos juntos e juntos est~emo~ m~t!'àiido ao Brasil
as potencialidades do Cent:ro-ü_este e a neces~i~de_de ~que estePais volte sua_ ate_nção para essa Região que, indiscutivelmente,
será a grande responsável pela solução dos problemas que afligem
a população brasileira.
_
Sr. Presidente, Srs. Senadores, chego ao Senado imbuído de
uma viva e determinante consciência da urgência de se__resolverem os
grnndes problemas brasileiros. Espero ajudar o Senado a contri~.
com a sabedoria da ~maturidade, para o encontro das soluções.
Assembléia dos Est;J,dos membros da F:ederação, o Senado
reúne. tradicionalmente. pessoas que bem conhecem os problemas
da sua teR'a.. ~de nós aprendemos a amá-la e a ~I;J;errle_cê-la,
mediante penoso tirocínio ni chefia do govemo de seu Estado.
O Senado é uma assembléia de representantes dos Estados.
Aqui se realiza o necessário e indispensável equih'brio da Fede-ra~
ção brasileira. Aqui não existem Estados riCos e_E§tados-pobres;
somos iguais.
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Tenciono desempenhar nesta Casa o papel de quem sabe seguir os ·melhores exemplos de comportamento. Não quero me
constituir
eXemplo, senão o de ser alguém que, com a devida
· liõ~. ~ra escolher bem seus medeies de ~portamento
pessoalepolítico.
- ----A primeirã. ·lição que procurarei pôr em prática é a daqueles
Senadores que se caracterizaram no passado - e se caracterizam
_n9 presente- por sua dedicação ao trabalho, pela assiduidade aos
deveres cotidianos. Outras lições mais difíceis do que a primeira
me nortearão: as de prOdutividade, de am.OC ao trabalho. de amor à
Nação, de patriotismo e de sabedoria política.
· Não podemos falhar às melhores e mais sadias expectativas
do JXWO brasileiro em geral e._ em particular. às do povo de cada
um dos Estados que nos elegeram.
O .Brasil inteiro nos contempla. nos examina. nos vigia. E
clama por boas. construtivas, sábias e benéficas a:ções pcn: parte
dos seus representantes no CongiesSo. Trago para o Seoàdo uma atenta e aguda consciência de que
o Poder Legislativo, juntamente -com os -demais Poderes do Estado, encontra-se em profunda crise: a crise particular do Legislativo
- a·crise dos Parlamenlos-- é uma das ca.racteiísticas de nossa época.
V. &•, Sr. Presidente- reporto-me ao Senador José Samey
-referiu-se com muita--J:nupriedade a essa grave questão no seu
discurso de posse na Presidência desta Casa. Para dirimir ou superar essa crise não basta aos Parlamentares a autoc:on:eÇão tta assiduidade e dedicação ao trabalho. Essa autocon:eção é indispensável e certamente produziria, Se realizada devidamente, salutares
eleitoS Sobie â vi_gilãnte consciência política da Nação; mas ela não é.
'emsio"bastanlepa:rn.conferiraoCoogressoaconfl3IlÇ3.daNação.
A crise do Parlamento é mais profunda. Para ;ser totalmente
útil e para desempenhar um papel determinante na clireção bistórica da vida nacional,. o Congresso precisa exeiCer seus _poderes na
'plenitude deles, sem abdicar de nenhum. Desnecessário acreScenla! que precisa exercê-los bem.
.
Além de legislar, função que deve;mos aprender a cumpnr
com a devida celeridade rec:lainada -pela urgência dos problemas,
embora sem fazer concessões a qualquer espécie de improvisação,
temos a faculdade e o dever de ser flsca.is da awação do Poder
Executivo. Nessa qualidade, nãO podemos nós, ParlamentareS, esmerecer ou nos disttair; temos de ser rigorosos, severos, ateDtíssimos. exigem.íssimos.
-- - _ As reformas que _forem precisas, devemos ter a coragem de
fazê-las, a flril de prepa.r.umos o _Estado bmsileiro para ser eficíente - com desenvoltu:nl. rapideZ e Com o menor custo possível para
a Nação.
·
.
Espero e tenciono me integrar ao esforço de todos os Senadores p3.!<l dinamizar a atuação desta Casa, que é um templo de
~-ponderaÇão e sensatez--=- -de que tanto necessita a Nação para encentrar os seus verdadeiros caminhos históricos.
. Um dos nossos objetivos deve ser o de conduzir o Parla~
mento a recuperar, mais do que recuperar, a conquistar a total cooflança do povo brasileiro. Esse desiderato é de suprema importância, pois a conÍiaD.ça. do povo em seus represenlantes ~o Parlamento é 1.Ulla- garantia da democracia. E fora da democraCia não há sal~
vação- sabemo-lo todos muito bem. . ·
Impõe-se. também. ponderar que muito do que se censura e
condena na vida cotidiana do Congresso Nacional expressa e testemunha um grave desconhecimento, JXll" grande parte da sociedade, não apenas do verdadeiro papel do Congresso, mas também do
muito de positivo que aqUi Se- realiza, Por conseguinte, é de todo
conveniente que colaboremos com as Mesas Diretoras das duas
Casas do Congresso pata que encontrem meios de tomar a sededade bem informada sobre a aruação dos Parlamentares.
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Este é um ponto i.mporta.niíssimo. Não podemos permitir
que a sociedade continue tão desinformada sobre as atividades do
Congresso. Mantend.O-ã bem infonnada, prevenii--Se-á este grande
en:o, esta grande injustiça, este grande perigo para a democracia
que é a equivocada e errônea opinião oondenatória que leva a so.ciedade, o povo brasileiro, a formar a respeito do Congresso NacionaldoBrasil.queéumadiretaemanaçãodopOVo.
Pertenço a uma geração que aprendeu a cultuar o sentimen-
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e sociais brasileiras no sentido de encont:rar as devidas e a.de<iua-

das soluções. -- O grave e antiquíssimo problema da edualÇão do povo brasileiro precisa ser atacado com coragem. decisão, ter-se definido
os sinceros propósitos. Quanto a esse ponto, devemos coníxar no
atual Governo, chefiado por um homem que conhece bem esse
problema. graças a sua vivência e éxperiêo.Cii como~professor.
Precisamos colaborar, de todos os modos e formas, com o Presi-

to e o amor da nacionalidade como um valor preponderante na dente Fernando Henrique Cardoso para que se realize um muti:rãO
vida do cidadão. Mais ainda. na dos representantes do povo, dos nacional que tenha por objeto e fmi. principalmente, a retenção do

seus agentes políticos, dos seus administradores.
O crJério da utilidade e conveniência aos interesses da preseiVação da nacionalidade brasileira será. invariavelmente, um dos
critérios das miobaS escõlhas que, certamente, s:eri.o dijÍC!!is, mas
que eftituarei sem vacilar, ap6s a devida e prévia reflexão.
·
. É também um dos meus objetivos contribuir para f"'e a mudança da Capital Federal par.< BI3Silii vénlia a completar-se o
mai(brev~mente possível. A Constituição Federal declara, em
perfeita. síntese: Brasília é -a Capital Federal. A Constituição existe
para ser cumprida; e a não ser os 6rgãos que por sua naOJreza convém continuarem no Rio de Janeiro, todos os demais devem ser
removidos imediatamente para Brasília..
O Brasil não pode e nem deve ter duas capitais.
Assinale-se, por oportuno, a.inda que incidentalmente. que a
grave crise político-administrativa que este País atravessou em
meados da década de 1960 (e que culminou no golpe político-militarde abril de 1964) se deveu, em grande parte, a um ra:r.or ainda
não devidamente estudado: a bicefalia político-adm.inisintiva em
que ficou este País a partir de 1960; durante mais de 10.anos depois de inaugurada, Bnsília pemuneceu uma capilà.l quase meramente nominal. com praticamente todos os 6rgãos federais aínda
enraizados no Rio de Janeiro. Cotrelativamente, note-se que - e
isso também ainda não foi devidamente estudado- o Br.tSil entroo
em uma fase de progressiva estabilização iil.Stifuciõriãl à medida
que a capital federal se tiansferiu para esta privilegiada situação
geográfica que é o Planalto Central
--Completar a mudança da capital fec:leral-.Para Brãsília é um
dever que deve ser cumprido, a fun de que a repartiç§o e distnOuição do desenvolvimento nacional se façam com_ equidade entre todas as Regiões de que se compõe o nosso grande País.
Brasília, além de oão ter produzido ainda todos os beneficios que é capaz de cauSar e ocasionar, gerou alguns problemas.
Os problemas do chamado entomo a mim me preocupam ~ito, e
tudo farei para ajudar a solUcioná-los.
No esforço de ajudar .a completar-se a mudança da Capital
Federal para Brasília. espero e intenciono ariiar ria: mais estreita e
leal colaboração com os nobres representantes do DistritO Federal
no Congresso Nacional, em particular com seus Senadores.
Graves são ~ problemas que nos desafi.aiD a argúCia e a ca~ __
pacidade na presente fase hisrórica atravessada pelo nosso País. Os
desafios que se apreseritam. a esta geração não são mais os de um
Brasil de p::ruco tempo atrás. A Nação tem se transfor.iilado muito
depressa. de modo que os problemas não resolvidos têm mudado
de volume e complexidade. Depois de ter crescido e se desenvolvide em uma escala'e velocidade cansadores de a.dmiraçã.o, o Bra~
sil, agora, necessita ordenar sua vida social,. política, económica e
adm.inistrativa.
A maior part~ do Brasil é ainda muito pobre e atrasada.
Nessa maior parte, urge acelerar o ~volvi.mento com ju-stiça
social. é 'claro, pois a justiça não é algo que deva ou possa ser
adiada em nome da prioridade do deSenvolvimento.
0 esforço de ordenamento na vida social -eCõnômica im~
.põe uma corajosa- e perSistente.- ação das várias rorças :Políticas-

e

homem brasileiro por meio da educação eficaz e adequa~ a qual
precisa, além de eliminar o analfabetismo, propoxcionar a oportuiúdade de formação superior, nas univerSidades públicas, à pan;ela
da nossa juvenblde economicamente desfavorecida..
Um dos graves problemas nacionais atuais, senão o mais
grave, é o da violência social. representada pelas diversas fonnas
de criminalidade, podendo ser compando à presença e à ação de
um câncer no organismo humano. Na verdade. ele é somente a
ponta- de um iceberg, se
permitem esta já- gãsta nietáfora.. As
recentes medidas governamentais de caráter_ repressivo têm-se demonstrado ineficazes.
O de que necessita o País, nesse particular, é de soluções
que JX>SS3m ir à raiz dos problemas. Elas incluem uma açãó global
e planificada, exeaitada dumnte longo prazo, com constância, a
ÍllD. de se resolverem as gtivíssímas desigualdades regicmais e toâas aS suas consequências, como a falta de emprego, causadas migrações, produzindo perigoso excesso de população nas nossas

me

grii:i:l.des cidades.

·· Urgé que o Estado inteiVeDba nas direções em que se fazem
os nossos fluxos migratórios intemos. Esse é um dos paotos em
que a inteifetência do poder público é de vital impÕrt:â.ncia, assumindo um caráter decisivo na condução dos acontecimentos, à
inércia do sistema do laissez faire, laisseZ p&Sser, com o Estado
abstendo-se de atuar, como mero e passivo espectador do atual
pioces.so de autodestruição, de autofagia, de suicídio da nossa desorientada. sociedade. isso é absenteísmo, é omissão e omissão
muita vez se constitui em crime gravíssimo.
Para solucionai tal problema, urge pã"irodne e- organize o
Estado uma nova Maicha para o Oeste -uma Marcha para o Int.erior; pois o destino do Brasil, desde o início da nackmalidade é o de
procurar, cada vez mais, o seu vastíssimõ espaço ~<r. pam. scmenteassim.,serealiza.rcomo.Nação.comocivilizaçãoecomoruhura..
Não somos daqueles que se deixam seduzir por f6trimlas
milagrosas, genéricas, que se convertetn. sem o prévio exame e
meditação, em indiscutidos slogans gov~tais. _Assim, para
dar o exemplo, a questão das privatizações das empresas estatais,
ou de economia mista., ou-públicas. A prudência recomenda que a
decisão de privatizar séja t.OiDada caso por caso, empresa por empresa. a fnn de que nãO se Cometam erros nas esColhas. A econo-mia ~cional é assunto delicado demais pant ser tratado sem os devidos cuidados dos convenientes discernimentos.
A inflação, um problema que desafia há longo tempo a nossa capacidade político-administrativa, rião se resolve apenas mediante leis, Portarias e decre_tos. A inflação não será vencida enquanto não nos empenharmos na luta pelo constante aumento da
produção agócola, fundamentalmente, e da industrial,. também importantíssim.a. Temos, nesse ponto, de compreender que se impõe
à Nação um comportamento ditado pela união, pela unidade, pela
solic:I.ariedade eD.tre todos, principalmente no momento presente,
em que os esforços, até agora tão bem sucedidos do Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. É a continuação do ttabalho por Sua Excelência iniciado ainda quando Ministro da Fazenda do Govemo a.D.terior. ESse esforços reclamam todo o apoio p:>s-
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sível dos vários sCgmentos da soCiedade brasileim, ap:rio que, da
O" Sr. Josaphat Marinho- Senador Iris Rezende. acompamioha parte, não lhe faltará, quanto a esse e quan.l9 aos demais Dheí. à distância. a ação do Govemador e do Ministro. Somem.e
pontos da sua atuação, na qual devemos t.odQs_ conÍtar.
aqui w o cooheci pesso'lJmente V. Exa t:rnzia. a fama do homem firSr. Presidente, s:n e Srs. Senadores, o povo brasileiro tem me, do homem enérgico, e eu tenho c:onfnmado essa impressão.. Mas,
sofrido demais, e imerecidamente, durante a sua hist6ria. que já- ao mesmo 1eãJpo, e.tperimeD!ei a satisf;tção de ver que, na difícil ativai deixando de ser a história de uma sociedade jovem. Sofreu vidade política. V. Ex• coosegue conciliar a :fumqueza com a delicacomo colôniat sofreu no Império, sofreu ilaS várias fases sucessi- deza, a fnmeza com a tnbanidade. E juD1a a tudo isso o equihl:rto na
vas da Ropúbtica. Nos últimos trinta e cinco anos, quantas decep- apn!ciação dos jrOblemas do País, como está demOilStcllldo no di&ções! Quantos desenganos! A traumática reillíncia do Presidente curso que vem proferindo. S6 queria, ao Dle dar este apme. por fJID..
Jâllio Quadros; a instabilidade do G<wemo João Goulart; o mais assinalar a alegria ínlima que voho a experimenbr do vo<o que de~
longo perlodo de ditadnra da nossa História; a morte de Tancredo nesta Casa, no Regime Militar, Coo!1a a inlecvençio no estado de V.
Neves;. a frustração trazida pelo Govemo de Fen;tAD.do_ Collor de _ Ex•. Ao vê-lo
boje, cem. a fmne:za democrática com que o faz.
Mello; o fracasso de sucessivos planos eoonômicos.
sinto-me repbilado per terconespondido à grandeza de seu estado.
-- Este· País precisâ começar a dar completamente certo.
O SR.
REZENDE - Muito obrigado, Senador JosapDeveuios deixar de ser o País do futuro, como denominou Ste- hat Marinho. E para mim motivo de emoção receber o aparte de V.
fan Zweig. Temos de antecipar para hoje a. nossa vivência do Ex•, · que acaba de enriquecer o meu prooililciamento, principalfunu-o.
· ·
meDte por ser eu um dos seus admiradores de há muito tempo,
: Para tanto, precisamos de união, de coragem, de ordem, de desde quando freqüentava os bancos da Fàcu!&de de Direito da
autodisciplina, de metas definidas por uma clara concepção cb - Universidade Federal de Goiás, bJscmio nos seus conhecimentos
tipo de sociedade que tencionamos ser, como bem dú:ia o nOsso 9 ejSellCÍa]. para realizar um ban curso.
digno Senador por Brasília. José Roberto Amlda, no seu pronnnHoje, lenho o privilégio de estar aqui, de mãos dadas oom
ciamento de boje. Precisamos trabalhar com denodo~ com perseve- V. Ex•. principalmente. na Comissão de Constituição, Justiça e Cirança, com entllsiasmo.
dadaDia. na luta para fazer com que esta Casa. tealmente, COireS0 Sr. Jo,<é Roberto Arruda- Pemrite-me_V. Ex'umapar- ponde às aspirações e anseios de nosso povo. Agmdeço a V. Ex'.
te, nobre Senador'?
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a Nação está madnra
- ·O SR.IRIS REZENDE- Com nwita honra, nobie Senador.
para reali= esses requisitos e alcançar eSses objeüvos. Confio na
O Sr. José Roberto- Arruda- Nobre Senadoi- !ris Rezen- Nação blllsileira. CooÍieiilOS todos. E, unidos. tmbalbemos fumede, eu gostaria apenas"de registrar a miDha felicidade' Pessoal por menre. Conciamemos a Nação. e em especial a sua camada de repver V. Ex• emprestar o seu nome, a sua experiência de vida públi- resen:tantes reunidos no Congresso Nacional, a fazer um mutirão,
caem beneficio dessa cansa, fundamental para o País, que V. Ex• um imenso mut:irãó, o maior mutirão da hist6ria. a ínn de cooschamou de marcha para o oeste. Trata-se de resgatar os ideais de truimlos o gamde Btasil das nossas melhores aspixaÇões.
Juscelino Kubitscbek, a venladeira idéia da construção de Goiânia
· O Sr. Mauro Miranda- V. Ex' me pennite um aparte?
O SR.IRIS REZENDE- Com p!1IZ01" ouço V. Ex'.
e da construção de Brasília. Antes dos anos 50, os mapas demogoífico e econômico do Bzasil exam litorâneos. Vivíamos todos os
ô Sr. Mauro Miranda - Nobre Senada:, falo em meu
brnsileiros numa faixa de terra às margens do Oceano Atlântico, nOme e em nome do Senadcr -Oriofre Quinan- ho~ internado no
como que olhando os navios portugueses que voltavam do periodo hospital por motivo de uma ciruigia - para extemar~ não como
pós-colonização ou os navios negreiióS que não viriham mais. V. companheiro de V. Ex• de Senado Federal. mas como seu lidetado
Ex• mostra, com muita propriedade, que é fuildamental para o País em Goiás, que estllii'It)s orgulhosos desse Líder que sai de Goiás
que tenhamos modelos de desenvolvimento regional que privile- com a história de quem veio como t:ra.balhadol- de oleiro~ setveme
giem regiões como a Região Centro-Oeste, qtié: tem água abundan- de pe<heiro, líder estudantil, vereador mais votado de Goiânia.
te, solo fértil, estradas concluídas. altisSimos 1Ddices de produtivi- prefeho dà capital, deputado estadnal mais votado, presidente da
dade e que precisa ser, a partir de agora, a sede de um novo mode- assembl~ govemaclol:. por duas vezes e ministro da superssafra.
lo de desenvolvimento nacional. Fico muito feliz também..fX'Dl.O N6s estamos orgulhosos de V. ma hoje, porque peteebemos nas
Senador eleito por Brasilia, ao ver que a liderança politica de V. vozes dos Compailbeiros do Senado o mesmo cariDbo que toda
Ex• e a sua experiência oão estão mais a serviçó apenas de Goiás, GOiás tem por V. Ex•. Estou grato de pertencer ao Senádo e de esmas também em_ favor de uma causa maior que aquela do seu esta- tar ao lado desse grande líder do meu estado, líder inconteste de
do, que é a do desenvolvimento regional do centro-oeste brasilei- Goiás, que o povo sempre coloca em destaque. Agradeço por estar
ro. Felicito-o ~lo seu pronunciamento.
__
_ _
nesta~ cxm V. Ex•. E estru IIIlito feliz em petceber que o; SenaO SR. íRis REZENDE - Muito obrigado, Senador José dores, tal qual o povo goilino, coohecem as snas grandes qualidades
Roberto Amlda.
. O SR. ÍlÜS REZENDE - Obrigado, Senado< Mauro Miran0 Sr. Josaphat Marioho- Permite-me V. &.• um aparte?
da. Estou comcienle de clue a voz de V. Ex• é a voz. do coração. FazO SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Solicito a me nmito feliz, porque tenho encootmdo em V. Ex' .aquele ccmpoV. Ex• que não conceda mais apartes.-pOfs 6 seu teii:ipo está nheirolealefleldetodasashltasembeueficiodeGoiásedoBiaSil..
esgotado.
.·
. .. ~
_
.
ASr"JuniaMarise-V.Ex'mepenniteumaparte?
O SR. íRIS REZENDE -Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR.IRIS REZENDE- Ouço o aparte da nobre SenadoEu sabia que V. Ex', Senador José Amlda. grande conhece- . ra Junla Marise.
dor dos problemas dp centro-oeste brasileiro, seria - e setá - um
A sr-- Junia Marise- Nobre Senador Iris Rezende. venho
insttumento vivo na defesa dos interesses desta região, fazendo aCompanhando desde o iDício O prr«]nnciamento de V. Ex•. Serei
·com que todos nós nesta Casa. unidos, façamos com que o Poder breve, poiqUe vejo outros Senaclore& querendo aparteá-lo. Todos.
volte suas atenções para esta região e busque nela, como dizia há hoje, temos mna grande convit:çãb:- a de que somos responsáveis
pouco. a solução definitiva para os pi"oblemas nacionais.
por nossas próprias biografias. ou seja, pela. coostrução do nosso
Permita-me, Sr. Presidente. conceder o último aparte ao cu:o:fculo. Vejo V. Exa na tribuna e recordo-me dos tempos em
nosso grande lidere mestre, Senador Josapbat Marinho.
que, juntos, refO!:Çávamos a trincheira da resistência democritica,
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ao lado de grandes homens públiCos que ftzeram a-HiStória deste
País.,'como Olysses Guimarães e Tancredo Neves. V. Ex• teve um
papel im.JX)rtantíssimo na transição democrática. levada ao Pais
pelas mãos de Tancredo Neves e com a participação de todos os
bt:asileiros. Vejo V. &• não como um Senador da República que
chega a esta Casa depois de uma eleição consagradora no seu estado. Vejo-o como um homem público que optou pela vida pública
para servir ao seu estado, servir ao seu povo, servir ao· Brasil. Por
isso, quero cumprimentá~IO. O seu pronunciamento de estréia na
tribuna do Senado Federal. que m=r.l, sem dúvida alguma, os
Anais desta Casa, é dos mais importi.nteS. Quem Sabe muitos não
tenham a oporblnidade de centtar a sua observação e a sua atenção
nos fatos preponderantes da rn.a.ni.(estaçào de V. Ex•? É preciso fa.
zer dõ pronunciaminto dé V. Ex• úm eco pala todo o BI:aSiJ. Neste
momento em que estamos consolidando a ·vida democrática é preciso se refletir sobte as palavras de quem, como V. Ex•, pontue; o
destino e o futt.tro desta: Nação tom a siriéeiidade da sua exJ)eriênciã e pom a :honestidade de quem aprendeu a conviver com todas
as dificuldades do nosso povo. V. Ex• conclama a um mutirão.
Mais do que ao mutirão da casa própria. ao mutirão da nacionalidade, para o envolvimento de toda a sociedade. É com esta cezte...
~ Senador Iris Rezende, que invoco ac.pi neste momellto as cumprimentos não apenas ao Senador que estréia na tribuna, mas também a este homem que soube conslruir a sua biografia ajudando
aos pobres. construindo o seu estado? o desenvolvimento econôm.ico e social da sua região? e que chega a esta Casa dispQsto dar a
sua coDlnÕUição ao Bnt.Sil: Da experiência extraída de V. _Exa, o
Governo certamente pte<:isa muito dela, porque é do cqticliano do
nosso povo que extraímos as melhores lições, os exemplos magoíficos, a experiência e, certam.en~ as soluções fundamentais que
buscamos pam o nosso povo e pa13. o :oosso País. Meus annprimentos
a V. Ex• pelo seu grnnde promnciameDio nesta laitle de hoje.

O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senadota Júnia
Marise. Tenho certe:m de que as pa!aVI:aS de V. Ex" niio repre·
sentam apenas homa para ~

mas..

sobretudo, incentivo para

que eu seja realmente leal e fiel aos princípios que o Senado Fede-ral tem procullldo defender.
.
Estarei ao lado de V. Ex'" e de todos os Seniuiotes C Senadoras, de mãos dadas, nós, goianos e mWeiros. que nos identificamos
tanto, que temos os mesmos problemas, vivemos as mesmas dificuldades, lutando por um Bxasil melhor.
Tenho certeza de que, na realização de um grande mntirão
nacional, no qual não existam divergências dcutrináriis, ~!igio
sasy partidárias, mas pensando exclusivamente no Brasil, esta gera-:
ção política, hoje presente no Senado da República e na Câmara
dos Deputados, não enlr.ltá pala a História como uma geração
vencida. fracassa.da. inas como uma geração que soobe enfrentar e
vencer os problemas, os grandes percalços, as maiores dificulda-

des e fazer do BI:aSil uma gi11Ilde Nação.
O Sr. ValmirCampelo- V.Exame permiteumaparte,Senador his Rezende?
O SR. IRIS REZENDE- Com muito pxazer, Senador Val·
mir Campelo.
·
O Sr. Valmir Campelo - Nobre Senador his Rezende,
cheguei em Bxasília. em 1962. Desde essa época. já ouvia falar em
Iris Rezende, pelo trabalho que realizava no seu- estado, Goíás. Comecei a acompanhm;: os passos de V. Exa. Ao exeiCer as minhas
funções públicas em Brasília, sempre me espelhei na figura daquele político jovem. que realizava oom muila dignidade o seu traba·
lho político. Aqui não havia política partidária, não havia eleições
no Distrito Federal Entretanto, aquilo conia no meu sangue.
Como líder estudantil que fui, na Escola Elefame Branco, na Uni·
versidade de Bmsília, inspizava-me n.as suas ações, no seu com-
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portamento. Revoltei-me quando V. Exa perdeu seu mandato, que
o povo lhe havia concedido, no auge da sua C3IIcira política. Depois de muito tempõ;V. Ex• voltcu com a mesma gana, assumindo
todos os cargos políticos que o nosso eminente Senador Mamo Miranda aqui delineou. Pala minha alegria. quando houve as prim~
eleições no Distrito Federal, tive a felicidade de acompa!lbar V. Ex"
em campanhas políticas na região do Enlomo, região com que V. Ex"
também se preocupa e cujo povo defende com tanto enblsiasmo. Parecia um sonho estar ao lado de V. Ex•, o meu ídolo !ris Rezende.
aqu_ela- figura política (iue. por muito tempO, admirei com tanto eD.tusiasmo. Hoje sou seu colega. Senador da República. Quanto não vou
aprender com V_ Exa, como aprendi com t.aD1os ootros Senadores nos
quatro anos que passei nesta Casa! Com seu canlter, sua honestidade,
sua integridade moral e política, V. Ex.a tem muito a oferecer e a ensinar, principalmente a nós. os mais jovens ~ Casa. Por isso, Senador Jris Rezende, quero palabenizar V. Ex• pelo prommciamemo que
faz nesta Casa. V. Ex" traz algumas ahemativas pala resolver os problemas da nossa Nação. demonstra o caminho e pede a compreensão
de todos nós, pede que apoiemos os Presidelltes, as Mesas Diretoras
das doas Casas do Col>gresso, o Presidente da República. O povo de
Goiás é um povo feliz, polQUe teve o comando do estado nas mãos de
V. Ex_•,·como Governador. por duas vezes. V. Ex_• nãó é um homem
populista. Absolutamente. Se tem o apreço e a devoção do povo de
Goiás, é pori:jue soube conquistá-lo pelo seu trabalbo. V. Ex" passou
pelas fronteiras de Goiás e foi além do Centro-Oeste. Devido ao tra·
balbo prestado no Ministério da Agric:uluua, V. Ex" hoje é um homem respeitado por todo o Brnsil. Grnças a Deus, neste País, temos
homens como·v. Ex•. nos quais. pelo txabalho digno e honesto, p::xlemos nos espelhar para que possamos ter, num futuro bem próximo,
um Brasil mais justo pa.rn: os nossos filhos e netos.
.
O SR. ffilS REZENDE - Obrigado, Senador Valmir Campelo. V. Ex• sabe da admiração. da amizade e do respeito que "dispenso a sua pessoa.
Como berii lembrou, freqüentamos os mesmos palanques
nO entorno de Brasília: V. Ex•buscando o voto para Senador e eu.
o voto para Governador, em 1990. Naqueles momentos? sentia que
a presença de V. &• no mesmo palanque era motivo de privilégio
para todos nós que ali nos encontrávanios, levando a nossa mensa-

gem ã:o povo da nossa- região.
O aparte de V. fu.•, na verdade, torna-se um ponto marcante
e alto do meu pronunciamento. Jamais esquecerei as expressões
tão elogiosas e tão amá'Y,.eis usa,da.s por V. Exa a meu respeito.
· O Sr. Gilberto Miranda- Permite-me V. Ex.a um aparte?
O SR. ffilS REZENDE -Concedo o aparte ao Dobre SenãdÕr Gilberto Mir.mda.

O Sr. Gilberto Miranda·- Senador his Rezende. desde o
começo desta Legislatura não se vê tantos apartes num discurso. A
Casa e a Nação esperavam o proJlUDciam.ento de V. Exa, homem
público que, no Executivo, já exerCeu quase -todos os cargos, s6
falta.a Presidência da República. Tenho certeza de que o nosso
Partido espera que, nesses próximos anos, V. Exa seja um dos pos~
tulantes a esse Cargo.
Exa foi prefeito, governador, ministro de
estado. bem como de!'llado estadual e, hoje, Senador da Repúbli·
ca. Dezenove de abril marca. pa.r.l os próximos 8 anos. a conduta
do Legislativo de V. Ex_•. Senador his Rezende. V. Exa _está sendo
brifuante esta noite. É uma honra conviver com V. Exa. político sério, honesto. íntegro. direito. Ouve-se apenas elogios ao nome de •
V. fu.• na imprensa. V. Exaéumexemplo ehoma a classe política
no mais elevado nível. Na época estudantil, como líder que era,
acompaimava. no EstAdo de São Paulo. o envolvimento de V. Exa
em todo aquela luta de 64. Tenho certeza de que V. Ex_• trará con-

v:

tribuições ao Governo do Presidente Fernando Henrique. Espero
que Sua Excelência venha a contar com seus conselhos e vivência,
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ajudando na interiorização- do desenvolvimento do Brasil._ Muito

além de um Senador: que já comprovoo., em tão pouco tempo, a

obrigado.
.
·
O SR. !RIS REZENDE - Muito obrigado pelas pa!avms
de V. Ex".
Sei que não sou digno de cllegar a tanto, conforme dizia V.

· sua competência, o seu ideal a sua fooça. oocfiana que foi também um .grande Deputado Federal, conseguindo convencer as autoridades federais quanto à necessidade de investimentos na área

Exa em suas primeixas palavras.
O Sr. Gilberto Miranda- Não é vetdade.
O SR. IR1S REZENDE -Tenha certeza de que aqui !"tarei ao lado de V. Ex•, no_sentido_dehomar_e dignificar esta Casa,
lutando por um Brasil cada vez mellior.
_ __
O Sr. Lúcio Alcântara- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. !RIS REZENDE- Com muito prazer.
O Sr. Lúcio Aldin~ - Semdor !ris Rezoode, serei bnwe.
~ao j)oderia silenciai-no J:ÕorJ:iCnt.Oem que V.

e

Ex: ~az~ ~Cla

memo :recebe a verdadeira coosagração do Plenano, pelo numero de
apartes. Trago neste instante a miDba palavm de recoob<cimento !:"lo
t:mbalho de V. Exa como homem píblico. El.í, como ootros que Ja se
proD1!bciaram aqui. comecei a oovii: falar de V. Ex" quando er.o prefeito de -Goiânia, fazendo IWliriles, erguendo casas populares, OJidando,
sobretudo, daquela faixa mais pobre e sofrida da população. Nessa
sua identidade com. esse contingente humano - que infelizmente está
aumentado DO BtasiJ, pelas difiOJldades por que passa a nossa_econe>mia- é que V. Ex• se consolidou como homem p.íblico dos mais :respeitáveis. Tem tido tanto sucesso, tanto êxito eleitoral. :Mesmo quando
amputada. de maneira violenta e inaceitável, sua caneira po!jti~ V.
Ex"-retomou, pelo voiD popular, com tr.mqüilidade, oom seremdade;
sem amaxgnra sem ressentimento. V. Ex" teve essa gran.dça e por
isso mesmo tem tido tanto recoohecimento popular. Tive, ao chegar
ao Senãdo. a felicidade e a homa de ter o meu nome indicado ~ a
Comissão de Constitnição, Justiça e Cidadania e lá ter sido escolh1do
Vice-Presidente. aproximando-me mais ainda de V. Ex", de quem,.,_
nho recebido taotas lições de prudência, de equih'brio, de serenidade,
de fliiDeza de atitudes, mas sobretndo dessa maneira simples e desptotensiosa com a qual V. Ex" se ~Se_o ~~Já ti'
vesse tido uma presença políb.ca ID3lS forte oo nosso cenan-º ;o,a_çi.Onal
- e amda não teve; não porque Dão teDha tantos homeDS de vaJ~
como é o caso de V. Ex•. mas porque é uma fronteira relativam.ente
nova. do pon1.0 de vista econômico, do ~ de v~ do desenvol~i
menlo-, V. Ex• já teria alçado pa!aiDai'eS nnnto maiS ~le...:ados na vida
pública do País. Concluo prestaDdo um depoimento do qual V. Ex"
talvez nem se lembre. Eta eu Ilej:utado Federal e V, Ex" Ministro da
Agõ.cul~ e. certa vez. fui ao seu gab~ete para uma ~~ência. U:
vava um pleito do meu Estado, que era jUstamente a cnaçao e ~
zaçio. no Ceará, de um centro d>. EMBRAPA, destinado ao estndo do
desenvolvimemo da tecnologia da cajucultura. alguma COJSa mutto
restrita a detemJ.inados Estados do Nordeste- inclusive o Rio Grande
do Norte -, mas que tem o Cem como principal Estado produtor.
EVidentemente as plantações desenvolvidas em larga escala. os problemas genétioos, de CO!l:l<Icialização. de produtividade etc., su~
ram a necessidade de que se desenvolvessem esmdOs tecpO~~cos
que deveriam estar a =go da EMBRAPA. empresa de dotninio de
aha tecnologia na área da agricultura. V. Ex•, com a D.'Wor ~e
rapidez. decidiu em favor da instalação daquele C(::ntro, que hoJe está
lá, em Pacajus. nas proximidades de Fortaleza. prestando grandes serviços ao Nonleste, aO Ceará e ao Bxasil, porque esse é ~ dos itens

em que tão bem representava.
O SR. PRESIDENTE (Lucidio ParteUa)- Semdor !ris Re=de, peço liceoça a V. Ex" e ao Pleoário, para prorrogar o Expedieme
por mais !OmÍmltoS, para que V. Ex"teanine o seu JnlDlllCÍa!D"""'0 SR. IR1S REZENDE - Sr. Presidente, muito obrisado
pela generosidade.

O Sr. Geraldo Melo- Permite-me V.Ex•umaparte?

O SR. IR1S REZENDE- Concédo o aparte a V. Ex", oom

muito prazer.
.
O Sr. Geraldo Melo- Senador !ris Rezende, sinte>-me beneficiado pela prorrogação desta sessão, pois ela diminui o meu drama de
oonsciência ao intenumperodiscursode V. Ex". Sei que minhas pala.,.. nada acrescelll>Ião ao brilho de quantDs antes já ie manifestaram·
e ao brillro próprio de V. Ex", que está marcando. de tl:m!a tão expressiva, a sua pémeira presença oa tribuna do Senado. Quero, . . taDto, acrescentar a rudo que foi dito o depoimellto de alguém que
coD.viveu com V. Ex• quando da 503 presença no Ministério da Agriculturâ e da minha passagem pelo GovetnO do meu -~· o Rio
. Gr.mde do Norte. Muitas vezes, trouxe ao seu gabinete pedaços dos
sonhos que eu thoe com a miDba gente do Rio Gr.mde do Norte, das
aspirações e dos peojetos, os quajs, dentro da dimensão Daciooal e dos
problemas gerenciados por V. Ex" com tanta lucidez.= pequenos,
mas capazes de alterar os rumos, a história. o processo de desenvolvi·
mento de um Estado que ainda contri.b.rirá muito para_ o deseuvolvimentb nacional O meu testemunho é o de que sempre encontrei um
goi.mo do tamanho do BtaSil naquele Ministério. alguém que, sem
pett1ec a .ugamassa que o liga tão profundamente ao seu Estado,. tinha
a capacidade de abrir o peito e a inleligência para?" problemas.~e.o
B:rnsil. inteiro .lhe trazia. Conversava com. este gotanO. no Ministério
da Agricultura. como se estivesse COIIVerSândo CQm JliD. .conterrâneo
meu. Alguém que sempre teve a disponibilidade, o tempo, a aleDÇão.
o carinho e sobretndo a lucidez. o senso de responsabilidade, o seDSO
da dimensão da sua tarefa de ministro. Não um ministro de Goiás. um
ministro do Centro-Oeste. mas um miDistro do Brasil. V. Ex•, como
Ministro da Agricultnra. foi um ministro do meu Estodo. Digo;meu
caro e eminente Senador Iris Rez:ende. que chego a esta Casa e me
sinto profundamente honrado em saber, todos os dias. que soo companheiro e colega de tanta gente tão importante e tão ilu_stre como os
Senadores que homam esta Casa. Mas me sfuto particularmente envaidecido por poder di.= que soo colega de V.Ex".
O SR.lRIS REZENDE - Muito ol:rigado, Senador. Agradeço também as palavras de V. Ex•. Na _verdade, procurei ser o ministro de todo_ o Brasil. Se fui bom :Ministro da Agricultu:ra no seu
Estado, deve-se ao fato _de ter $ido Y. Ex• um dos governadores

_deste País que mais se dedicou à agricultu.:ra. Lembro-me bem que
quando defendíamos a política de empréstimos equivalentes· em
produto. V. Ex• já implantava essa política no seu EStado com recursos próprios. As palavras de V. Ex•- realmente n:.te tocam. Com?
dizia f;!á poucos instante~ é mais um aparte que faz aumentar a minha responsabilidade diante dos meus Pares do Senado Federnl.
O Sr4 Ronaldo Cunha Lima- V. fu.• me permite um aparte. nobre Senador?
O SR. IR1S REZENDE - Com muita satisfação concedo
um aparte ao nosso digníssimo Seoador RonalJo Cunha Lima.
O Sr. Ronál<io Cunha Lima - Semdor !ris Rezende. não
queria carregar comigo a frustiação de não participar desta festa de

que mais tem se desenvolvido na nossa pauta de exportaçao. Ao ftm
do meu aparte. presto também este testemunho, de que somos c:re<Jo.
res. o Ceará e os políticos. hanens píbliros, os JrO(Dtores ~
não só por esse, mas por vários motivos, do trabalho que V. Ex" já desenvolveu quando à fieme do ~o da AgriOJltnra.
O SR. IR1S REZENDE - Muito obrigado, nobre Semdor
Lúcio Alcântara. pelas suas palavras, que anmentam extremamente ã. espírito em que se .tiliDSforma a sessão do Senado hoje. Digo festa de
miDha responsabilidade nesta Casa.. Isso veio~ que V. &•, espi:rit.o, porque ouvimos da tribuna um homem com a sua grandeza.
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com a beleza e a fortaleia da sua· alma.. Festa do espírito, porque com suas presenças. Mas não foram apenas as presençaS. foram as
assistindo da tribuna um homem da sua estab:lia faz com que nós, palavras, os á.pãrte_s,_ tocantes, emocionantes, que vão marc:ar nab:zque estamos no plenário, possamos aparteá-lo, cada um tzazendo ralmente o meu comportamento nesta Casa.
um depoimell!o, uma visão, um penll. mosttando IOdas as virtuAgradeço amda a Deus pelo privilégio de estar nesta tribuna e
des, 011 parte delas, do homem público que ocgulba esta Casa, · de ter sido tão homado, tão contemplado pelos meus Colegas. Peço a
Goiás e Õ Brasil. Tenho proclamado. de fonna até enfática, a ad- Deus que me dê a sabedoria necessária paxa que eu realmente conesmiração que nutro pelo seu comportameolo político, pela &Ia bis- ponda a todos os anseios e a todas as manifestações de apreço, apoio e
t6ria, pela sua vida, pelos seus exeinplos: V. Ex' traz a humildade amizade por parte de dezenas de Senadores nesta tarde.
elos simples e a simplicidades elos bons. Digo isso, J'Ol1llle, âtzavés
O Sr: Eduardo Supücy- Senador !ris Rezende, pemúte V.
dos COD!alos, ao lcogo da vida e das infamações que recolhi. posso fa- Ex' um aparte?
~esse jllg;unento aga:a. Pennito-rre até lembrar, Senador, a opOrnmiO SR. IRIS REZENDE.- Com satisfação, Senador Eduardade em que V • .E.x- visitava o meu Estado, dur.mte a última campao.ba do Suplicy.
· eieitaal, já no segundo tumo, pai-a levar, com a sua ~ a força da
O Sr. Eduardo Suplicy - SeDador Iris Rezende. cumprisua palavra ao nosso-candidato, e rude saudá-lo em versos oo meio da mento-o pelo discurso inaugural que faz da tnõuna do Senado, trapaça píblica. com a multidão cuvindo-o e aplaudin:Jo..o, 00 êstilo em zendo o testemunho de sua trajetória em Goiás. Mas gostaria que
que~ ~i a falar aos pai3lõanos. Hoje. não sei se a soleoidade nesta: tarde nós não ficássemos sem a discuss_ão_de um tema polítidesta Casa peunitir-me-ia.tetta:r, da mesma fc.'lllli cantar um poema pua co de grande relevância. Se V. Ex• encerrar -aS suis--palavras, tala sua vida.jáqueesta..inspirar-IOO--iaagora ump:x:ma.. Meus a.tilitril:nen- - Vez este assunto não seja objeto da noss,1. atenção. V. Ex• é Senatos a V. Ei•
dor pelo PMDD e considero importante comentarmos o fato poliO SR.IRIS REZENDE ~ Agradeço, nobre Sen3da.' Ronaldo ·,tiro ocorrido ontem, durante a reunião do Mizllstro das ConrunicaOmha Lima, as palav:taS de v. Ex_•, que se constitilem sempre num ções com membros do seu Partido. O Ministro Sérgio Motta teceu
poema e, como tal. emocionam-DOS sempre. Realmente, o aparte de consideraçêies críticas ao próprio Governo_ que tanto conhece. e
V. Ex,• me toca, {XXl)Ue jumos, ao longo da vida pública. temos soo:i- conhece por -dCDLro. Mencionou que o Govemo ainda não consedo, chorado. e. sobretudo, hltadoporeste País.
guiu, sobretudo na área social. .resolver problemas, não apresentou medidas concretas e estão faltando iniciativas mínimas.
O Sr. Hugo Napoleão- Pemllt.e V. &•um aparte?· bisse ainda que na área-SOcial o Governo tem tido uma atuação
'o SR..IRIS REZENDE- Com prazer, ooço V. Ex~.
tímida; e usou até de algumas expressões fortes para assim ca0 Sr. Hugo Napoleão- Nolxe Senador IriS Rezende. presen- réi.cterizar sua impressão.--A relevância do comentário do Minlsteou-me o destino de ser colega de V. &• por três vezes. A primeira. tro Sérgio Motta decorre principalmente de estar falando de
quando do seu anterior Govemo no glorioso Estado de Goiás, de dentro do Governo. Trata-se de um dos Minisu:os que maior
1983 em diante, Estados vizinhos que eram. à épxa. 0
Piiwí e aEnidaCie tem com o próprio Presidente Fernai:ldo Henrique
Goiás. hoje Tcx:anti.ns; a segunda. coino Miriistros de Estado, V. Ex• Cardoso. Na verdade, o Ministro Sérgio Motta expressou um
na Pasta da Agricultura e eu no Mnistério da Educação;- e a terceira. sentimento de quem está colocando o que percebe nos quase
agora. no plenário desta Casa. onde V. Ex• faz briThante estréia, na- quatro primeiros meses de governo. Gostaria apenas de regiszendo, no início do discurso, o Estado de Goiás- de seu coração parn trar que seria importante que isso fosse considerado seriam.enos pulmões. do Brasil através de um histórico do exemplo do que e te, não apenas pelo Poder Executivo. mas pelo próprio partido
goiano represeDtou ein tOdo o seU passado. ~ta D.õ presente e que teve _a oportunidade de ouvir essas palavras. Avalio quecontinuará representaDdo no futuro. Desde já. V. Ex• ~ssuiD.e a pre- por isso faço o registro - essas palavras devam soar como uma
sidência da importantíssima. fundamental e indispenSável Comis- advertência para todos n6s do Congresso Nacional.
são de Constib.Jição. Justiça e Cidadania. Em todas as -oportur:iida- O Sr. Pedro Piva- Cone~ me V. Ex• um aparte?
des, recolhi de V. Ex• o gesto atento. exemplar. azreno, fnme e seO SR.IRIS REZENDE- Com muito prazer.
O Si". Pedro Piva - Ilustre Senador Iris Rezende. como
guro. dedicado às melhores causas de Goiás, do Centro-Oeste e do
BI3Sil. V. Ex•, sem dúvida alguma, há de trilhar os bons caminhos estreante nesta Casa. Dão tive a oportunidade dos demais coleda cidadania segun.. Pennitiria: dizer que vi no lançamento dÕ, livro gas que· o saudaram, de conhecê-lo há mais tempo~ mas tendo a
''Remando contra. a Maré''. do Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior, 0 honra de conhecê-lo mais inti.m.ailiente, não queria que São
seguinte parágrafo. em -que ele -SiriietiZa ãTgõ de extremamente i:Die--- Paulo deixasse de homenagear V. Ex•. De São Paulo partiram
ressante: "Nesses tempos em que as utopias se esgotam, e por falta as Bandeiras que atravessaram o seu Estado. Lá f"mcaram as
de mmos, valores e refetências, a sociedade se Canibaliza. dedico -suas raízes, juntando-se ao povo goiano, que é o orgulho de
este livro ao Congresso Nacional e, portanto, ao contraditório Brasil todo o Brasil. Essa tarde foi a do Centro-Oeste. Pronunciaramque ele representa." E este Brasil também é representado. por v. se aqui os Senadores Valmir Campelo, José Roberto Arruda.
fu•. de maneira brilhante.
ilusttes Senadores jovens,-que terão ainda serviços inestimáveis
O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, nobre Senador a prestar a este PaíS. mirando-se no espelho de sua atuação parHugo Napoleão.
lamentar, durante toda a sua vida. Quero, Senador Iris Rezende,
A emoção passa a consumir as minhas palavras que deve:- dizer do orgulho que tenho de privar com V. Ex•, de estar na
riam ser Pm[~ridas 3_gradecendo aos apartes de V. ~·e dos Q.e- mesma Casa que V. Ex•. Saúdo-o em nome do PSDB e de São
mais Senadores.
Paulo. Para terminar. peço-licença ao Senador Eduardo SupliAo encerrar ~as palavras, agradeço primeiramente a V. cy, já que S. Ex• falou em Sérgio Motta. Tenho algumas crítiEx•. Sr. Presidente, pela generosidade e benevolência de dilatar cas a fazer e gostaria de dizer que é uma questão de opinião.
nosso tempo na tribuna e, em segundo lugar, aos meus Colegas. Outros Parlamentares do PSDB, do PMDB e de toda a Casa
Na ven:lade, é motivo de emoção saber que os Srs. S.enadOres per- louvam o Ministro Sérgio Motta por sua atuação franca e decimaneceram durante tanto tempo no·pienário, já con:l--6 tempO da ~ida na defesa de seus ideais e no que S. Ex• pensa estar certo.
sessão esgotado e na hora de se começar a sessão do Congresso Mas não vamos falar de Sérgio Motla. A tarde é de V. Ex•. Sr.
Nacional no recinto da Câmara dos Deprtados, para nos honrar Ministro; é de um par<lbéns pela atuação de toda sua vida.

-

meu-
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O SR. IRJS REZENDE --Muito obrigado. Agradeço profundamente os gestos de V. Ex's, colocando mn ponto final no
meu discurso com os apartes dos ilustres Senadores do maior Estado desta República. Sio Paulo? Estado com o qual Goiás se- alma
muito.
A antiga capital de Goiás, a cidade de Goiás, como disse,
foi fundada por mn panlista, Bartolomeu Bueno. No centro de
Goiânia está um monumento ao Bandeirante, homenageando São

Paulo. Os afartes de V. Ex-s coroam meu prommciamento 110 seu
encemunento.
Sr. Presidente, como dizia, este foi meu primeiro dia ~sta
tribuna. Esteja certo V. Ex" de que será o grande dia da minha pre-

. sença nesta Casa, tendo recebido gestos de tamanha con~ ·.-~.eração
por parte dos iluslres Senadores que pennaneceram nest~ recinto
até estábma.
. Muito. obrigado. (Palmas)

rJTJTarite o disc"urso do Sr. Iris R'ezende, o Sr. José

·sãmey, Presüknte, deixa a cadeira da prl:sidincia~· que
é oc_,Ja pelo Sr. lader Barbalho.

-

Durante o discurso do Sr. /ris Rezende, o Sr. Jader Barballro~ deixa a cadeira da presidência, c que ~
ocupada pelo Sr. Lucídio PorteUa.
_-:..
O Sr. José Robe"? Arruda_- Sr. Presi~nt.; pêço a
palav~ para uma comumcação, em nome da L1de~ça do
Governo.
_
._. .. _. __
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Tem V. Ex" a

III

quando inclusive um sistema prevideUciário deveria dispor. no mi~
olmo, de :reservas superiores a seis meses de arrecadação
4. Reaf~ que o saldo de ~a de 94 não impediu que a
Previdência fechasse o exercíciO com déficit operacional As entradas foram inferi~s ·às saídas, tendo sido supridas por recursos
do Tesoo.ro. fato amplamente divulgado.
5. Reafirmar que a fonte 354 (folha de salários) há muito
deixou de ser capaz de cobrir todas as despesas da Previdência.
Em 93. o Govemo cortou os 15% destinados à Saúde e, em 94, o
Governo teve que tr.msferir recursos do-Tesouro pata cobertw:a
das despesas com pessoal da Previdência.

6. Esclarecer que as despesas considera.das "de responsabilidade do Tesouro" pelo :relat6rio do TCU, e que foram cobertas
por meio de reclassificação de recursos mecadados pela Previdên·
cia e integrantes do Ftnido Social de Emergência são despesas típi·
cas áe custeio do próprio INSS. como ahlguéis, conta de luz e serviços de vigilância, limpeza e conservação? não havendo nada de
espúrio no seu fmancia.mento com recursos pxóprios. Isto sempre
aconteceu na história da Previdência.
7. Reafirmar que o saldo operacional não impediu que tivesse que ser parcelado em 30 meses o débito de 3,7 bilhões de
reais do pagamento dos atrasados relativos a.o Art. 201 da. Constiblição, aos aposei11ados e pensionistas que receberam menos de
. um mínimo entre 88 a 91. Os recursos Dão dariam cóD:lO não deram para antecipar os prazos de pagamento, como não seriam sufi.:
cientes pam pagar todos os demais passivos legais.
___
S. ReafinDar (pie a concessão do salário mínimo de R$
-100,00 comô aprovoo 0 Congresso. em janeiro de 95, explodiria 0

pala~ SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Como Lí- :X!!=~R=n~u:~~ 7~~~
der. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, passo à Mesa
des';' Casa a nota ~ficial de hoje do Min"!t~rio da Previdência
Social, que ~alifica os resu1tado~_pa.ICiars e il~galmen~ vazados do Tnb~ ~ Contas da Umao, no que diz respello ãs
contas da Prevtdêncta.

reais/mês 110 restante do ano' perfazendo 4;3' bilh~ de reais nas
despesas de 1995. praticame~te sem contrapartida. o Governo não
aceitou e não aceita discutir fmanciamentos inflacionários.
9 • Estranhar que representaD1eS do órgão encarregado de "'lar
pela legalidade dos atos da adminismoção desconsiderem o princípio

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. RO'BERTO ARRUDA EM SEU PRONUNCIAMENTO:

mais elementar da bos técnica açauu,árii quer seja o cooservadorismo nas projeções das receitas, e apontem como inconsistência o
fàto de se trabalhar com a p=pectiva de inflação zero, cenário este
implicilonaLein•8.980,del995,(0Içamento_O=idaUnião~
10. Esclarecer que as projeções no MiniStério da Previdên·
cia e Assistência Social envolvem todas as áreas do Ministério que
produzem ou coletam as. informações relevantes, não sendo de maneira algu~ fru~ da intuição individual~ Secretário Executivo.
O que existe é a exclusividade de manifestação exteim daquela autoridade sobre o assunto, determinação esta que extinguiu a "'mdUstria
da fonte'' no MPAS, que tantos tr.mstomoscausou no passado.
11. Esclarecer que os pressupostos de modelo utilizado
t~m garantido uma margem de erro inferior a 0,5% nas projeções de arrecadação mensal, e têM se mostrado peifCitamente
coD.4áveis. A introdução de novas· informações como evoluçã.o
do nível de emprego ou dos salários nOininais ·somente será
possível quando alguma instituição passar a produzi-los com

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR JOSÉ ROBERTO ARRUDA
IMPRENSA
MINISTÉRIO DA PREVIDI!NCJA SOCIAL
Gabiuete do Ministro

As&essoria de Comunicação Social
COMUNICADO N.'
!8-4-95

O Ministério da Previdência e Assistência Social, considerando o vazamentO de informações de uma "auditoria" do Tribunal
de Contas da União ) TCU nas "contas da Previdência" vem a pú-

blico para:
1. Lamentar o vazamento de informações que compõem le- periodicidade e detalhamento compatíveiS .com ã. necessidade
vantamentos de auditores que ainda não foram objeto de julga-_ de atualização das .projeções. Quanto à distribuição dos. traba·
lhadores por mês de data-base, não cabe à Previdência produzir
mento conclusivo pelo Tribunal.
..
2. Lamentar uma vez mais a manipulação- e divulgação dos este tipo de informação, e sim utilizar a melhor informação dis- ·
dados tal como acon..teceu em 1992, com base em pressupostos e ponivel ~o Governo.
12. Reafiilllar que a Previdência, desde 92, vem intensifiilações pretensa e intempestivameDte definitivas.
3. Reafirmai que ao fiDa1 de 94. como foi amplamente divulga· cando a cobrança efetiva dos débitos públicos e privados. A
Unilo, Estados e Municípios vem pagando ·e quem não paga deido, o Ministério da PrevidéJ;lcia Social apresentoo mn saldo de
positivo de 1,8 bilbão de reais, resu1tàdo da maillltenção do saldo de xou de ter acesso a recursos pdblicos, nos termos da Lei.. Os débi1993 e de ganhos finaoceirós. Este saldo representam= de mn mês tos privados igualmente vêm sendo cobrados. Isto representou
de arn=dação e de despesa. N'ao pode ser considetado superavit. crescimento real de 40% nas receitas da Previdência.
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13. Reaínmar que a Previdência em nenhum momento dei· que tem acesso a nma comunicação rápida com o vice-Pres:i-

xou de cumprir o seu papel de cobrar mais dos sonegadores e devedores. Tanto é verdade que foram encaminhados à Justiça, de 92
a 31 de janeif9 de 95·, 43 mí~ 977 processos de execução fiscal no
valor de 2,6 bilhões de reais e 7 mil, 69 processos de apropriação
indébita no valtt de 792 milhões de reais.
14. Reaíii'lllllt que em jaueiro de 95 a Previdência ampliou
o saldo de caixa, o mesmo acontecendo em fevereiro e ma.J:ÇO e
que se pretende um crescimenJ.o de 10% nas receitas em-95, a flm
de cobrir principalmente a expansão das- deSpesas com o aumento
do salário m.ínimo, à concessão de novos benef"1Cios e ao pagamOIJto do passivo legal de sentenças transitadas em julgado.
15. Esclarecer que qualquer proposta de utilização do saldo
de caixa pm:a fmanciar despesas permanentes reveste-se de grande
irrespon.sabilidade, uma vez que a repetição mês ap6s rilêS de despesas .supe:rioxes às receitas fatalmente reduziria este saldo a zero,
levando a I'Íevidêucia à condição de prodetOr primário de déficit
público e de inflação.
- - ·• 16. Reafirmar que a Previdência aceita até uma auditoria in·
dependeD1e que se utilizando de metodologias uníversais possa
contribuir para o diálogo comtrutivo com os setores responsáveis
da sociedade e com o Congresso.
...
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Não havendo
objeções do plenário. concedemos a palavra, por cinco minutos., ao
Senador Eduanlo Suplicy.

- .O SR. EDUARDO SUPLICY (PI'-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr-s e
Srs. Senadores, a imppensa anuncia hoje que o Presidente da República em exercício, Marco Maciel. resolveu Sustar a extinção da
Superintendência da Caixa Económica Federal, ato que nos parece
bastaD!e preocupante.
A Superintendência da Caiu Econômica Federal. nos últimos anos. tem sido objeto de indicações políticas da_base partidária que ap6ia o Govemo. No Govemo passado, pdncipilmente no
periodo Collor, esse processo de iDdicação por vezes levou à eclosão de casos de aplicação incarreta de recursos por aquela instituição. Por exemplo, na carteira do FUDdo de Garantia do Tempo de
Serviço houve inúmeros casOs -de obras fuiãríciadas com valores
superfaturados. que até hoje a Caixa Econômica mmltéiil praticamente suspensas e que levaram a Caixa Econômica,. até hoje, a
suspender novos financiamentos.
Em alguns casos, como na Superintendência do Acre. a
obra do Canal da Maternidade está acompanhada de suspeitas que
acabaram envolvendo, inclusive, o episódio da morte do GoVemador do Estado, Edmundo Pinto, e, recentemente, de um engenheiro
da CaiXa Econômica Federal. ·
Mesmo a Carteira Comercial da CaiXa Econômica Federal
apresentou problemas nos últimos anos. Nas Superintendências do
Amazonas, de Alagoas, segundo a CPI do Otçamento, foram identificados empxéstimos a pariã.menta:reS na le~slatura passada.
A situação fmanceita da Caixa Econômíca Fede<al uão é confortáveL Ela cootiraJa a ser beneficiária de exeepcíoualidade do ConselllO Mooetário Nacional sobre aédit.o de recebimento duvidoso, o
que pemlite a publicação de ciotr.msttação con!ábil que, nem sempre.
apresenta resulta.do& adequados oo: minimamente razoáveis.
•
Será importante que se reflita sobre a sustação da medida
por parte do v ice-Presidente Man:o MacieL
O Sr. GilbertO Miranda- V. Ex• me concede um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Com muita honra, Senador Gilberto Miranda.
O Sr. Gilberto Miranda - Nobre Senador Eduardo Supli·
cy, penso que já. está na hora de Dão acteditarmos em tudo o que
os jornais dizem, principalmente nos jornais brasileiros. V. Exa

dente Marc.Q _Maciel, que na semana que passou teve oportunidade de: jantar com S. Ex•. V. Ex~ que conviveu com ele quatro
anos nesta Casa. sabe que ele está na Presidência da República
enquantO o Presidente Fernando Henrique viaja aos Estados
Unidos, acredita, como eu, que o Presidente em exercício, Mar~
co Maciel. não tomaria nma decisão de mandar sustar, ou de
ptofe-ger, ou âe fazer alguma coisa sem a anuência do Senhor
Presidente da República. Acredito que é muito cedo ainda para
fazermos essa afumação no plenário do Senado. Com todo o
respeito que tenho por V. -Ex •• eu o aconselharia que entrasse
em contato com o Senhor Presidente da República em exercí~
cio. para perguntar se, efetivamente, Sua Excelência tomou
essa decisão, como está publicado no jornal de hoje. NãO acre~
dito que o Presidente em exercício tenha feito isso. Sua Exce~
lência é Um homem sério e competente, seguindo a orientação
do Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e não daria margens a es~e tipo de notícia em uma semana
que o Presidente está fC?ra do País. Seria muito llp.portante que,
ainda hoje, V. Ex• entrasse em contato com ·o Pa1ácio do Planalto, para que, na sessão de amanhã, pudesse explorar muito
mais essa matéria, se assim fosse confirmada pelo Presidente
em exercício. Muito obrigado.
,
O SR. EDUARDO SUPLICY- E possível que, diante das
informações da imprensa, o Presidente em exercíciO. Ma..n:::o Maciel. não leve adiante a sua intenção de suspender a reforma da
Caixa Econômica Federal. Mas aqui estou-me louvando na principal matéria de hoje do jornal Folha de S. Paqlo~
.-Por OOtro lado, é importam.e registrar que. hoje, toda a imprensa dedicou matérias a respeito das criticis do Sr.-Ministro das
ComuniCações;-Sérgió Motta, com relação à timideZ do Governo
no que diz respeito à forma de se solucionar o problema social
brasileiro. principalmente a miséria.
Temos aqui alertado que se faz necessário que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso dedique muito inais energía, tempo,
os Seus Ministros. o seu Governo à resolução do problema social.
Faz-se necessário que os Ministros da área econômica. sobretudo,
venham a criar instrumentos: de política econômica visando à erradicação da miséria no País.
Com respeito a c:Sk: assunto, dirigi na tarde de hoje, o seguinte oficio ao Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que foi encaminhado à embaixada do Brasil nos Estados Unidos
da América, onde Sua EXcelência se encontra:
·
"Venho reiterar a Y.~ssa Excelência sugestão que_ formulei
por ocasião do encontro que tivemos na residê-ncia do vice-Presidence da República, Marco _Maciel, Do último dia 11. no sentido de
aproveitar a oportunidade desta visita aos EUA para obter informações: e a mais completa avaliação por parte do Presidente Bill
Clinton, do vice-Presidente Albert Gore, do Secretário de Trabafuo Robert Reich, do Secretário de Finanças. Robert Rubin., parlamentãres democratas e republicanos sobre o instrumento de politica econômi<:a Eari:J.ed Income Tax Credit - EITC, o qual-se constitui numa forma de imposto de renda negativo.
O EITC. Créqito F'lSCal por Remuneração Recebida. foi instituído nos EUA em março de 1975, por formulação do falecido
Senador democrata Russel B. Long depois de mais de uma década
de discussão sobre formas diversas de suplementação e garantia de
renda aos mais pobres. como as propostas da War on Poverty do
Presidente Lindon Jolms:on e do Family Assistance Plan do Presidente Richard Nixon. Foi principalmente o Presidente Bill Clinton, sob os lemas de "Puttiug People First" e "Makiug Work
Pay" que ampliou significativamente o EITC. programa que em
1994 beneficiou mais de 15 milhões de famílias e que não tem
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sido objeto dos cortes que atualmente têm sido discutidos no Congresso Norte·Americano.
_ _
=
O EITC gt,Jarda relação com o Programa de Garantia de__
Renda Mínima, e seus obje-úVos coincidem com os de _se _alcançar
maior justiça social e melhor distribuição da renda. Acredito seja
importante que o Govemo de V.
venha a colocar em ação. o_
quanto antes, instrumentos de política econômica na direção de
construirmos um Brasil mais civilizado, onde, de fato. possa a miséria ser erradicada.
Respeitosamente,

113

mos pobreza há 400 aDos. A resolução desses problemas vai demomr, será uma obra pam dez goVernos. Se começ:armos ·agor:a a
investir em saúde, educação, naquilo_ que for básico, conseguire-

mos atin.gir

!).OSSOS --objetivos:--Não

selft _o

~-F~do

Hemique Cardoso oo qualquer outro Ptosidente da Repúblk:a que
em 200 dias_ de govemo resolverá essas _questões. Temos que dar
nossa conin.Ouição. Senador Eduardo Suplicy. conto com o apoio
de V. Ex• ao Govemo do Presidente Fernando Hemique Cardoso.
O SR. EDUARDO SuPLICY - Para concluir, Sr. Presidente, se tivéssemos Luiz Ignacio Lula da Silva na Presidência da
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
República e visitando o governo dos Estados Unidos, eu estaria fa0 Sr. Gilberto Miranda- V. &• me concede toaiS um _zendoamesmarecomendação.Naverdade,naúltimaquinta-feira,
aparte, nobre Senador?
além da conversa com o Presidente Fernando Henrique- Cardoso,
.. O SR. EDU"ARDO SUPLICY -Com muita honra. Sena-- também conversei com o Minislro Pedro Malan., recomendando
dor Gilberto Miranda.
. .
que, ne~a viagem, etD.' que S._ Ex."' açompaoha o Presidente da Re. O SE".__ Gilberto Miranda - Senador __Eduardo Suplicy, V. pública, verificasse a av-aliaçãO positiva que as aút6ridades ameri·
Ex• acredita que. se Luiz Ignacio Lula da Silva tivesse sido eleito canas têm feito sobre esse instrumento que guarda relação com o
Presiden~ da República, em 100 dias de governo, já teria resolvi·
projeto de garantia de renda mínima.
_
do oü tomado tantas medidas quantas necessárias -Tossem para re·
Esse projeto tem sido objeto de análise do próprio Ex.ecuti·
solver -e erradicar o problema da pobreza? V. Ex• ~dita que o_ vo? que tem realizado esrudos sobre a sua viabilidade operacional.
Presidente da República. com uma agenda que está nos jornais de A ·idéia da introdução desse mecanismo está amadurecendo e, em
todos os dias - de oito da manhã ã meia-noite -, vai ter COJ;ldições verdade, ao lado dos problemas da política cambial, dos problemas
de receber. ler, tomar providências e tentar conversar com essas das patentes. considero que a erradicação da miséria, assim como
pessoas sobre a exigência que V. Ex• faz. passando esseJax para a a estabilização dos preços da economia btasileira., de!am ser cenEmbaixada do Brasil? V. Ex•, Senador Su_plicy, é um :professor tro maior de nossas atenções.
univet:Sitário. um homem capaz, brilhante, inteligente. :Acho neA relevância dos comentários, Ontem. do Ministro Sérgio
cessário que V. Ex• também tnl.ga ao Plenário desta C~ proble· Mott:a decorre justamente de ele ter tocado nessa ferida: a não remas mais de médio e longo prazo, que aflijam este País. Ql.l.al será solução, até~o presente; dos problemas de miséria, dos problemas
o futuro? Quais serão _os próximos passOs das bandas çambiais, s_oc~ mOstrando que ainda são tímidos os passos e, portanto, faque V. Ex• tão bem aborda? O_que continuará acontecendo com a lando algo que aqui temos colocado também. Daí ~que a imporinflação brasileira? Qual a política econômica_ industrial para os tância desse registro.
próximos anos? Ta.Iílbém poderiamos discutir marcas e patentes
Jlduito obrigado, Sr. Presidente.
- __ _
~no plenário do Senad.Q Federal. Mas V. Ex• há de compreender
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- Concedo a palaque 100 dias de Governo não significam pratiC3lÍlente na&. -É Ia- via ao nobre Senador José IgDácio Ferreira.
mentável que oo dia de hoje os jomaiS somente transmjtam, em.
..
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Pronun·
forma de manchete, as declarações do Ministro das Comunie2~.
c~-o seit,ti.D.te "aiscufsô.) --Sr. Pi'esidente, Sr"s e Srs. Senadores. viSérgio Motta. Muito mais do que isso, efetivameiJie, temos que dar vendo nos anos cinqUenta de uma produção eminentemente agríimportância à visita do Presidente da República 'aos Estados UniOOs.
cola. 0 Espírito Santo conheceu nas três últimas décadas um exSe Sua Excelência conseguir -tnins:olifir ã midia, às _antDridades e ao
traordinário surto de desenvolvimento através de uma vigorosa
empresariado americanos. a segurança de uma polítiCa econãm.ica. in·
economia ind.ustiial e de prestação de serviços.
dusttial. a certeza para as regras do jogo, ganmtir que o Congresso
No periodo 1970/1994 a economia btasi~eira_ cresce~
Nacional efetuará mudanças e puder contar com o partido de V. Ex•.- 1.067%, enquanto o E§pírito Santo apresentou um índice de cresaÍ sim. ajo daremos a erradicar es_sa pobreza e esse desnjvel ~ por·
cimento da ordem de 1870%. tornan&>se uma das mais florescenque teremos mais investimentos e empregos no País. E muito importes regiões do País, com uma renda per capita de US$ 2.758,00,
tante que V. Ex•, pessoa muito bem ouvida no Pártido dos Trabalha- _ superior ã média nacionaL
dores. leve ao PT esse tipo de mensagem. O seu partido que tão bem
Esse crescimento econômico d.ecorrou de vários fatores;
tem assessorado os seus Senadores e :~Je?Jtados. nas duas CaSas Lecom destaque para a sua localização geográfiCa e a existência de
gislativas, traga paxa este plenário esse tipo de discussão, contrib.riçõum eficiente sistema de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. O
es. esttJ.dos e os remeta aos demais Srs. Senadores, para que possamos_ grande segredo do sucesso econômico do Espfri!--0 Sap.to concententar construir mais devagar e solidrup.ente uma Nação oferecendo
troo·se sobretudo,_ no inCremento e no aprimoramento do interemprego e tudo aquilo que V. Ex•, o seu Partido e o meu querem: me- - ~bi~ co~ercial Com o exterior, urila rendosa e profícua atividalhores salários e empregos ínais estáveis. Creio ser importante inangu·
de empresarial sob o pálio do FUNDAP. o Fundo de Desenvolvi=- ratmos uma nova era e dannos um pmzo ao Senhor Presidente daRemento das Ativ idades Portuárias, um mecanismo de incentivos que
p.lblica e à sua equipe de pelo menos 6 meses QU 1 ano. Sabe V. ~· _ tran_s[Qrmou o nosso Estado no pólo predileto para as-importações.
que a máquina governamental é lerda. é um caminhã9 difícil de fazer__ Com isso. observou-se uma extraordinária eVoluçãO do complexo
curva. Conto rom a compreensão de V. Ex.•. Espero que V. Ex•, como
portuário do ESpliito Smo. composto de seis modernos terminais
professor da Fundação Getúlio Vargas- acredito que ainda o sejamarítimos e que, só e:m 1994, movimentaram 87 ~õe~_ de tonetenha oontribuições a dar. tanto à Comissão de Econotaia, .qtiaDto ao
13.das. Esses números fazeÍn do noSso Estado um dos prinCipais
Plenário desta. Casa e à Nação. Creio que V. Ex• ~-se engajar
dentros do comércio exterior do País, responsável por 25% da tonesta luta do Presidente Fernando Henrique Caidoso pai3. tentar menelagem moviriientãdã e por 15% da receita cambial.
Também sob a ética das importações. o complexo portuário
lhorar essas condições de vida do nosso }XWO. que era um dos pontos
de sua campaoba. Sem dúvida alguma. acredito que se tomará realiçapixaba apresenta resultados mais do que expressivos: só em
dade. mas não em quatro anos. nobre Senac;lpr Eduardo Suplicy. Te1994 as importações por Vitória alcançaram 9.3 milhões de tone·
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ladas, gerando consideráveis recursos para ~s tesooros esta~aL
municipal e federal.
A notória evolução do comércio exterioc brasileiro por Vitória resulta de vários fatores~ entre os quais se destacam o menor
tempo de espera dos navios para atracação, a gmnde capacidade de
embarque ~ ?eseml?ar~e, menores tarifas portuárias, colaboração
dos sindicatos porblários na operacioiúlização dos terminais c os
incentivos fiscaiS: oferecidos pelo Govemo do Estado através do

FUNDAP.•
Desgmçadam.ente. no Cmtanto, forças estranhas ao nosso Es~
tado e ainda não corretameote identificadas, iniciaram
campanha solerte objetivando a desmor.ilização do complexo portuário
do Espírito Santo. A partir de unlincidente burocrático que envolveu à" Receita Federal. de um lad.o. e firmas importadoras sediadas
em Vitória, de Outro, onruestrou-se uma ~a difarilatória e
discrip:W:latória contra os portos capixabas, ameaçando inviaQilizar
uma das mais robustas .ecou.omias do País. É evidente que. no rastro dessa maquiavélica maquinação, encon.tram-Se interesses contrariãdos de outros Estados que. embora economicamente mais poderosos, não lograram o mesmo êxito do EspíritO Santo na atividade portuária e no ió.tercliD.bio comercial Com o exterior.
No fmaJ da semana passada, a mídia nacional ncticiru
raque inusitado uma ação desenvolvida pela Receita Fecl=l no porto
de Vitóri.i- e da qual resulto.I a intetdiçáo de
de 4.400 veiculos
nos pátios. Esses veículos faam ~ ·pir fimias baseadas em
Vttócia. as quais r=lheram aos cofres públicos a alíquota de-32%. A
Receita suspeita do envolvimento de algtlllS de seus funcionários. os
quais. JntenSamenle mancomunados com as impataclOras. Iibet= a
documentação em tempó """"""'· fugindo, ao ap>gar das h=S. dos rigores de nova tributação. Em seu favor. a Receita Federal alega que os
impostos forun recolhidos à rede baneária Iocii ap6s o fe<bamenlo do
expediente noanal. AI> deteclar a possível irregularidade. Receita Fedem! inslalou uma sindicância. a fiill di: apurar responsabilidades, e
suspendal a nacionalização dos veículos. manleDdo-os nos pátios.
Ressalte-se que nem este orador e nem as autoridades do
nosso Estado compactuam com imoralidades de qualquer origem.
Ao contrário, exigimos que as investigações se prOcesSem sob a
égide do rigor e da isenção e que os responsáVeis pela ilicitude, se
houver, sejam punidos com os rigores da lei. Acontece. porém,.

uma

"''"'de&-

=

a

que o Governo Fedeial aindã nãO flxOO posição-defmil.ivã. sobre a
tributação a ser aplicada à importação de VeíCulos já -embarcados
ou estivados no porto ou em áreas alfandeg_adas -do Estado, se de
32 ou 70%. Ora. é eviderite que, enquanto oSt canos não
nacionalizados, eles permanecerão no_ porto de Vitória, ou nâs tais
áreas alfandegadas, congestionando o local e impedindo o processo normal de exportação e importação de oUil:QS produtos. Ou seja,
o porto de Vitória está corigest.ionado, com suãS- atiylda~es prejudicadas, trazendo vultOSOS prejuízos à economia do Espírito Santo.
•
É claro que, se essa obstrução do porto de Vitória permanecer por tempo indeterminado, os embarques e desembarques previstos para o Espírito Santo terão que ser feitos em OOtroS terminaisno Rio, Santos ou Parnoaguá -,porqueDCDhW:n anDador que se pre~
irá manter indefinidamente os
navios em alto mar.
Observe-se, Sr. Presidente, St"s e Srs. SenadoreS qUe, embora não seja réu nessa pendênCia. o Espírito Santo pod.erá sCi- gr.ivemente prejudicado por essa conjugação sinistta de má-fé OOJlta nas
sombras, com qualquer evenrual retaido na "!'113ÇÍÍO de IOdas as culpas e na defmiçã.o de' todos os ônus- tii00-tái16s -cãbi:Vels. A pena não
recair.í sobre nós, mas o processo já nos a.tiiJse de modo selvagem.
O que estamos pleiteando é que. -paralelaiDeiiliaObom êxito das investigações que apontarãO respocsabilidãdes no episódio
da importação, o Govemo Federal-acelera a sua decisão quanto à
alíquota que deverá ser cobrada sobre cada veículo estacionado no

forem

seus
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pátio - não impóitando se- de 32% ou 70% -, procedendo a sua
nacionalização e promovendo o descongestionamento do porto de
Vrt6iia, pennitindo, assim, que ele retome à sua função non:nal.
que é a de gerar recursos· para um Estado que já convive com problemas de i.oanição orçamentária.
Quaiquer delonga na adoção dessa medida nos levaria à
eonjectura, justifieada oo não. de que o Governo Federal !ambém
estariã Conivente com o canibalismo que alguns setores políticos e
empresariais do País desejam praticar contra o já combalido patrimônio capixaba, reduzindo-o~ pela insolvência artificialmente provocada. à con<fição de primo ma!dilo da Federação.
O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Portella)- Coneedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR. Protruncia o seguinle
discurso.)- Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, estamos vivendo
um perlodo de prenúncios alvissareiros quanto ao equacionamento
dos problemas educacionais brasileiros. Afinal. temos à frente dos
deStinos do País um_ sociólogo e educador dos mais respeitados,
nacional e internacionalmente, que tanto na campanha eleitoral
comO após a sUa Põsse. elegeu como prioridade absoluta de seu
govemo uma intensa mobilização-no ·sentido de dar melhor estrutura a esse setor de fundamental importância ao desenvolvimento
de toda e qualquer nação que busque a igualdade de oporllmídades
para seus filhos..
_
Assegurar educação a todos é. essencialmente, uma decisão
política que tem tardado entre n6s, apesar do reconhecimento de
Sua imprescindibilidade par.1 a democracia.
Tarefa ·gígantesca para um telrit6rio tão grande e tão incrustado .de deseqUilibrios regionais! Nenhum homem, por maiores
que se~ os seus méritos e por maior cjue seja a sua tenacidade,
consegtiirá'":realizá-la sozinho. A nós congressistas Cabe, portanto.
cerrar flleir.ls em tomo desse ambicioso projeto governamental. de
cujo êxito depende o anseado salto do Brasil para uma posição de
destaque no cenário mundiaL
Dentro dessas perspectivas gerais. em que, tenho certeza,
não lhe será negado apoio, penso ser importante trazer a lume as
dificuldades particularmenle encoJJIIadas nos Estados, principalmente nos mais pobres. sem a solução das quais não haverá projeto nacional que alcance o êxito desejado.
É por isso mesmo que tmgo à tribma desta Casa a minha
preocupação pelo fato de ter sido decretada greve dos Servidores
Públicos Estaduais e Fe;derais da Educação em Roraima. por tempo inâelermínado, a partir do dia 17 do com:nle.
Através de fax a mim envíado pelo Sindicato dessas categorias - SINTER. tomei conhecimento das reivindicações que origio movimento paralisante. cujos malefícios para os nossos
jovens,---:ae tão óbvios, dispensam a sua enumeração.
Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. não VOO entrar no mérito do que está sendo pleiteado, pois, pela sua regiooalidade. descabido seria analisá-las integralmente nesta Câmara Alta. Peço, no
ent3.ri:to. que o documento citado faça parte integrante deste meu
pronunciamenro, que objetiva chamar a atenção das autoridades
quanto às desastrosas conseqüências desse fato.
Devo entretanto ressaltllr que, basicamente, as reivindicações ali expostas não ·diferem das carências encontradas em outras
regiões. de resto também sofrendo as agruras do abandono. da deterioração e da histórica falta de seriedade no ttato dos problemas
educacionais.
A Condição de ex·território talvez traga. no caso de Roraima. a peculiaridade de um sindicato que congrega no seu seio tanto os servidores estaduais como os federais ligados ã educação. Mas a
verdade é que, embora partam deles reivindicações divididas em razão da diversidade de in.stâDCias compelellleS par.1 decidir. elas reve-

naram
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q,.,,ro

· Iam, no tcido, inareilâvel
gemi da educaçl!o, seja ao Estado, seja da Federnção, em que os servidotes do seur são adúncalhados pela retlllliiei1IÇã vil, po< planos de cmeiía oo malfeitos, pelo desrespeito às leis que os amparam. pelas difi~ do seu aped'eiçoamento. pela falta de material didátioo,
etc.

Ora, Sr. Presidente, o Estado de Ror.tíma está assobeibado
por problemas cruciantes: os comuns a todo novo Estado que se
cria e, no seu caso particular, agravados pelos inqilíeta:iites conflitos gerados pela não demaicaçllo das terras indlgeuas e pela desordenada explosão demogcifica ali ocorrida. Roraima. tnetd de
Deus. tem um potencial de riqueza que precisa ser apioVeitado
para o bem da Nação! Mas para isso precisa de paz social e do in-
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2- Reajuste únediaro de 22,95% para servidores do EsÍado,
retroativo ajaneiro/95.
. 3 ~ Definição da data-base dos servidores públicos do Estado.
4- Cumprimento da RJU (L.C.. 10, de 31-12-94), levando
em conta todas as providências necessárias dentro do prazo que
estabelece a pxópria lei.
5 - Garantir no Plano de Carrefra do Magistéiio a incoJ:poração do tempo de =ViÇO irabalhado anteriormente ao concurso.
6- Defmir prazos para as comissões concluírem os projeros
do Plano de Carreira do Magistério e Instituto de Previdência Social do Estado.
7 - Defmição de critérios claroS para atender aos professores que fazem cursos de licenciatura na UFRR.
8- Abono do pomo dos grevistas.
9 .,- Eleições diietas para dire<a= das escolas.
. 10 -Suprir a deficiência de professores e material didático
nas escolas, para garantir a melhoria da qualidade do ensino.
Antonio Fl'llllâsco Besetra Marques, Presidente do SINTER.

cisivo iritetesse d.onnandatários na solução de seus problemas.
Posso entender que nem.todas as reivindicaçiies dós ttabalhadores.em educaçl!o de Roraima sejam passiveis de~. não
obstante sejam elas justas. O .País está em dificii fase de reorgaDização
ecooômica o ímanoeira e o nosso Estado, semelbamem.ente. está procuraúdo Saídas para problemas dessa mesma narureza. É preciso pôr
amem na casa e isso não se faz sem uma paxcela de sacrifício de todos. Nesse saaificio não se pode. todavia. exigir a imc>làçãó total de
TRABALf!AI)QRES EM EDUCAÇAO
um segmemo, mO!I!lente quando ele representa 0 veírulo de d\stribuiSERVIÇO PUBLICO FEDERAL
ção do que mais essencial existe para a cidadania. a instrução, sem a
O1 _ Reposição das perdas salariais.
qualjamaisseviabifuaiáoseu exerciciopleoo.
,
Nossas perdas de 1°-l-94à 1•-1-95 chegam a 213%
Faço assim desta tribuna dois apelos: um ao Sr. -~stro da
O governo concedeu apenas umreaj.Jste de 22.CJ7%.
&incação, a quem encaminbatei a pauta reivindicat6ii1: dos servi02 -Reajuste mensal de salários, de acordo com o índice de
dores federais, para que examine-a com a necessá:rirurgência e inflação. -,. ~
tome prontamente as medidas necessárias ao atendimeD.to de pelo
03 _ Jsonomia salarial entre os três poderes da União, conmenos parte deles; outro ao Sr. Goverrtador do Estado, para que forme relaiório aprovado pela comiSsão delsonomla em 17-5-94.
abra entendinunnos com o Sindicato e prorure, num louvável es04-Extensãodorejuste de45% (oumbrd91) e de 8,86% (iaforço público, pelo menos o equacionamento parcial das reivindi~ neiro'93) concedido ã.os militaies. retrtoativci á data da concessiio
28..86%
cações desses abnegados traballiadores em educação, que, sob as
OS_ Pagamento das perdas dt:correntes -do Plano Bresser
condições mais advexsas, vêm. há longo tempo. carregando, heroicamentc, o pesado fardo do ensino no Estado de Roraima.
. (26,06% julho de 1987) do Plano Vetão (26,08% fevereiro de
Era o que tinha a dizer.
19gg), do Plano Collor (84,32% de márço de 1990).
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. R O'·
06 - Extensão dos beueficios cilados nos. itens 4 e 5 aos
MERO JUCÁEM SEU DISCURSO::
: aposentados.
07- Correção dós saldos do FGTS.
SINDICATO DOS TRABALHADORES
08 _ Pagamento da Ação Judicial Proc. 0541900 _ JCJJBV
EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA- SINIER
transitada em julgado, referente ao reltoalfvo dos beuef!Cios conOf. SJNTER n• 64/95
seguidos pelo enquadrameuto na lei n• 7.596/87.
Boa Vista- RR, 16 de abril de 1995
· . 09- Euquadramento dos servidores dos ex-te!ritórios, nos
Senhor Senadot,
.
Millist.érios -conforine sua função cu ptoíiSsão assemelhada.
Ao cumprimentar V. Ex•, vimos através desta informar qu_e,
No nosso caso o MEC.
conforme delibemção da Assembléia Geral do Sindicato dos Tra10- P~gamento aos senridores dos ex-tetrit6rios dos bene
balhadores em Educação de Roraima- SINTER., realizada no dia ficios percebidos pelos demaiS- servidores públicos fedexais. con10 de abril de 1995, foi decretada a greve aos Servidores Públicos fonne Lei D0 8.460.
Estaduais e Federais de Educação, a partir do dia 17-4 (seguudaDeixamos de receber desde 1993.
feira), por tempo indeterminado.
-Auxílio-alimeutação,
Na oportunidade, encamiobamos em anexo a pauta de rei. - V ale. transporte,
v indicações do:> estaduais e federais para que V. Ex• JX>S5a conhe- Auxílio creche.
cer e, ao mesmo tempo~ interceder por nossa categoria junto às au11 - Pagamento dos 60 dias de férias dos docentes.. acumntoridades competentes.
lados e não pagos em função do enquadramento confomie ProcesSendo o que tichamos para o momento, agradecemos ante.- so n• 28.850.0029ll93-90/05()'50 HCJIBV
cipadamentc.
·
12- Publicação no Diário OfiCial das progressões.
Atenciosamente. - Antônio Beserra - Titonho, Presidente
13 - Liquidação das a.ções judiciais (2) ações que referemdo SINlER.
se ao retroativo dos beneficies adquiridos pelo enquadramento a
SINDICATO DOS TRABALHADORES
Lei n• 7.596/87
EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA- SJNTER
14- Pagamento de gratif>Caçãó de localidade aos ínativos.
15 - Representação do M..A.R.E. em Roraima com antono1 - Implementação de dedicaÇão exclusiva aos professores mia para resolver os problemas dos S/E.
_
que optarem pela referida dedicação, como condição primordial
16-Reposição aos !57 funcionários agente de portaria da
para melhoria-da qualidade de ensio.o.
1• ação da isonomia que encontram-se prejudicados.
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17- AdidõD.al lÍotumo para os vigias.
Antonio Besen-a- TitoDho, Presiden"' do Sinter.
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lação, mas sobremdo simOOliza <' força incontida. a pujança e a frrmeza de propósitos do desbrava ·
~ Calderaro.

A Rede Calderaro de C
deve hoje regozíjarO SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Concedo a palase, pois são 46 anos de trabalb.
co da melhor qualidavra ao nobre Senador Lúcio Alcântaia.
de, informando ao povo do Am
.esde o firial da década
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE. Prommcia o de 40, passando pois pelas clive.
pa.s: do desenvolvimento
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SJ.'s e Srs. Senadores, eu gostaria
brasileiro.
de comentar boje a propósito da edição da Medida Provisória n• 951,
A Critica é cc-partícipe do
>ee">SO de desenvolvimento
que dispõe sobre o valor do salário mínimo (R$70,00- setenta reais a do Amazonas, vazando as décadas
n· , .m jornalismo responsápartir de J• de selemlro do ano passado) e alteta di<posições das Leis
vel, que viu nascer a industtializaçao du Estit.dá, com a criação da
n• 8.212en•8.2J3, ambas de 24.dejunhode 1991.
Zona Franca de Manaus.
__
O assunto que me leva a fazer este proml.IlCia:tne:ot:o, nãO-é o
Imaginem Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que representa
valo.- do salário mínimo defiiiÍdo na Medida Provisória 951. este ser pioneiro em um Esrado das dimensões do Amazonas, há 46
já c:JeV~ ser a1teradÕ para" um patamar mais adequado com. as reais anos, sem os meios de ttansport.~, comunicações e energía..
necessidades do povo brasileiro. O que me traz aqui para neste
Imaginem as dificuldades de um empreendimento pioneiro
momento suscitar a discussão das sn e Srs. Senadores são as alte- onde ·o produto final é a informação, sem os ingredientes moderIl!ÇÕes das disposições da ui n• 8.212 de.1991:
nos de fac-símile, rede telex, telefone via microondas, comunica; Essa Lei trata da 01pllização da Seguridade Social, institui ção por satélite, telefoto e tantos outros recursos tecnológicos boje
o Plano de Custeio e dá outras providências, entre elas a compro- dispJníveis.
vação do exerclcio da atividade rural.
O que realmente movia o desejo de empreender com tantas
Efetivamen"' faam alterados 4 (qualro) incisos, do Pará- adVetsidades,- raro nos homens de visão de boje - era a vontade
gmfo único, do art. 106, do suprncitado diploma legal. Todos eles incontrolável de Umberto Calderaro de ser inovador, de coletar os
cuidam da comprovação do exerclcio da atividade :ruraL
dados e transformá-los em informações_ preciosas, disponíveis à
O trabalhador rural, acjue1e que meoos en~ desse ema- linguagem popular, fazendo de fato, o exercício pleno da demoranhado legal, não pode mais comprovar o seu tempo de ~ço ctacia da infonnação. ·
.
median"' declaração do Ministério Público, item N da Lei, supriHoje, após 46 anos de jornalismo, A Critica simboliza
mido na Medida Provisória 951. O IIabalbador rural Dão Pode para nós do .. Amazonas, o desejo continuado de estar a~ento e
mais comprovar o tenipo de serviço valendo-se de outrOS meios aos interesses regionais e Daciona:is, informando com responsadefiiiÍdos pelo CNPS, item VII da Lei. também suprinlldo na Me- bilidAde e isenção, na busca sempre crescente de aprimoramendida provisória. o trabalhador rural não pode mais fazer uso da to das ações democráticas, de crescimento econôriiico e de jusidentificação específica emitida pela Previdência Social. porque o tiça social.
item VI da Lei foi juntamen"' supriiiiÍdo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Se algum SenaAlém dessas supressões que difirultam. sobremaneira a expectativa de aposentadoria do trabalhador rural, foi alterado o item dor não votou para a eleição da Comissão de Ética e Decoro Parlaill, da Lei, obrigando que a ~laração do Sindicato de Tr.obalba- mentar. solicito que o faça. (Pausa)
dores rurais deva ser homologada pelo IN'SS, ao contiário do que
Encerrada a votação.
ames podia ser feito pelo Ministério Público QU_ por outtas autoriVOTARAM OS SRS. SENADORES:
dades constituídas pelo CNPS.
·
Ora, St"s e Srs. Senadores. parece-me que grande pa<"' dos
trabalhadores nnais- aqueles pala quem foi criada a apOSemadoAdemir Andrade - Antônio Carlos Valladares - Arlindo
ria mral- e que é a base da economia primária neste PaíS, mesmo Porto- Artur da Távola- Benedita da Silva - Beni V eras depois de anos de trabalho, de sol-a-sol labutando na lavoura. não Carlos Bezena - Carloi Patrocínio - Carlos Wilson - Coutinho
~ usufruir do clireito elemeritar de apOsentadoria concedido a Jorge - Edison Lobão - Bduardo Suplicy - Élcio Álvares todos: os trabalhadores.
Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim É realmente lamentável se aprovannos essa Medida Provi- Esperidião Amin - Fernando Bezerra - Flaviano Melo - Fransória sem a supressão do seu artigo 3•. A Medida Provisória 951 celina Pereira- Freitas Neto- Gerald-o Melo- Gilberto Mirantem sua votação prevista no item 6 da Otdem do Dia de boje na da - Gilvam Borges - Guilerme Palmeira - Hugo Napoleão Sessão do Congresso, e por isso trago o aSSUllto ao descortino de Humberto Lucena- Íris Rezende- Jáder Barbalho- Jefferson
Vossas Excelências.
-Peres- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Sn: e Srs. Senado- - José Abreu Bianc_o - José Agripino - José Alves - José
res, pedindo qu~ em nome dessa classe tão sofrida, procuremos Eduardo Dutta- José Roberto Arruda -José Samey- Júnia
modificar esse tipo de tiatamento que é extremamente injJ.Sto.
Marise- Levy Dias- Luc;ídio Porte lia- ~cio Alcântara- Lú~
Muito obrigado.
dio Coelho- Marina Silva- Marluce Pinto- Mauro Miranda O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a pala' NãOor Júnior- Osrilar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Rames Tebet- Roberto Re_quião- Romero Jucá - Rooã.ido O.mba _
vra ao nobre Senador Gilberto Mixanda.
Lima- Sebastião Rocha ---Sérgio Machado- Valmir Campelo
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Proouncia o - Vilson Kleinubing- Waldek Ornelas.
seguinte discurso.) -·sr. Presidente, srs e Srs. Senadoies7 subo a
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella)- Concluída avoesta liiOurlãíiõ dia de hoje, 19 de abril de 1995, pala pa~abeoizar
tação. vai-se proceder à apuração.
os 46 anos de existência do jornal A Critica, da_ Rede Calderaro
Designo os nobres Senadores Gilberto Miranda e Robeno
de Comunicação.
·
Requião para escru:unadores.
Para o Estado do Amazonas, Sr. Presidente e Srs. Sena.cto..
res, o jornal A Critica representa, não só o maior veículo de circu(Procede-se à apuração).
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O SR. PRESIDENTE (l:Uddio Portella) ::: I:oram enoon~
tradas na uma sesseo.ta sobrecartas, oúmero que não coincide com

É o seguiilte o projeto aprovado: PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 48, DE 1995.

o de votantes, porque houve um voto em b~co.
Passa-se à contagem dos votos.

Suspende a execução da expressão • avulsos,

Foram contados 59 votos, um em btanco.

autônomos e administradores," contida no iociso I
do art.3°da Lei n°7.787/89.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Proclam9 elei· ~

tos os seguintes Senadc::zJ;:es
De_coro Parlamentar.
Titulares

CQID.o

me!I!bros do Conselho de Etica e
Suplentes

PMDB
Onofre Quinan
Gerson Camata
Flaviano Melo
Coutiilho Jorge

Casildo Maldaner

RamezTebet
Nabor Júoiof
Ney Suassuna

O Senado Federal resolve:
-Art. 1° Fica suspensa a -eXecução da expressão ••avulsos, autõnomos e administradores', contida no inciso .J do art. 3° da lei n°
7.787/89, declarada inconstitucional por decisão defmiti~a do Supremo Tnõunal Federal no recurso extraord.ínário n° 177.2964/210, conforme cOmunicação feita pela Corte. nos termos do Oficiou• 130-P/MC, StF, de 23 de setembro de 1994.
A):t.
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai enc:enar a sessão, designando
para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

zo

!'FL
Élcio. Álvar~

José Agripino ·

Francelina Pereira
Waldeck Omelas
José Alves

Carlos Patrocinio
Vilson Klenúbing
José Bianco

ORDEM DO DIA

PSDB

-lJefferson Peres

Lúcio Alcântara

OFÍCIO W S/12, DE 1995

__

(Em regime de urgência, nos termos

José Ignácio Femi:I:rã-

Pedro Piva

-.
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PPR

do art. 336, b, do Regimento Intemo)

Lucídio Portella

Epitácio Cafeteírii.

PTB
Emília Femandes
PP
Antônio Carlos V aladares

OsmarDias
PT

Lauro Campos

Marina Silva

Ofició n° S/12, de 1995, através do qual o Banco Central
do Bras_il encaminha solicitaçãO da Prefeitura- Mun~cipal do Rio
de Jan~iro para contratar operaçã~ de crédito ext~mo ~ ser realizada junto ao Banco Interamencano de Dese~volvrmento BID, no valor de vinte e cinco milhões. ttezentós e cinqüenta
--mil reais, equivalentes a trinta milhões de dólares, em 30-1194. cujos recursos serão destinados ao Programa de MapeamentO Digital e Drenagem Urbana _para o Município do Rio de Janeiro (Baía da Guanabara).
(Dependendo de parecer da· Comis_são de Assuntos Econômicos)

PDT

-ZDarcy Ribeiro

Sebastião Rocha

A Presidência comunica ao PlenáriO- que o Senador Romeu Tuma, Corregedor do Senado, integrará a re_feri~a_ Ç.omis-·

são como membro nato, de acordo com o aztigo-25 da Resoluçãon•2Q~de

1993.
~. ,-~.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A Prestdenc!a
comunica ao Plenário que. uma vez findo' o prazo fuado no parágrafo úniCo do art.-254 do Regin:iento Jntemo. Sem io.~:P"sição do
recurso ali previsto~ determinou o arquivamento -d_efl.D.lt!VO do
jeto de Lei da Câmara n° 3. de 1994 (n° 3?W91. na Casa~.~
gem). que dispõe sobre o processo de questionamento da leglllmldad.e das contas dos municípios (Constituição Federal. art. 31. §
3~ e dá outras providencias.
Será feita a devida Comunicação à Câmara dos Oeputados.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Porte lia)- Esgotou-se. a
presente sessão. no prazo previsto no art. 91, § 3°, do Re~imen
to Interno, sem que tenha sido interposto recurso. no sentido de
0
iriclusão em Ordem do Dia do Projeto de -~_esolução D 48. de
1995.
~
··~·~
A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva pela Comissão cie ConstitUição. Justiça e Cidadania.
O Projeto vai à promulgação.

Prc:

PROIETO DE LEI DA CÂMARA
N• 13, DE 1991- COMPLEMENTAR
Votação. em tumo úniCO.: do Projeto de Lei da Câmara n°
!3, de 1991- Comp!emeiJ!ar (n• 223/90- Complementar, na Casa
de origem), que dispõe sobre a edição e o processo legislativo das
medidas provisórias previstas no art. 62 da Constituição Federal. e
dá outras providências, tendo
· -Pareceres, sobn's 49 e 88, de 1991, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, 1° pronunciamento: favorável ao Projeto, com as Emehdas de D.0 S 1 a 4- CCJ,
que apresenta.; 2° pronunciamento: contririo às E_mendas de D.0S 5
a 17. de Plenário.

-'3REQUER!MENTO W 163. DE 1995
(Inclnído em Ordem do Dia. nos termos
do art. 222, § 2°, do Regimento Intemo)
Votação, em turno único, do Requerimeri.to n• !63.de 1995,

do Senador Lourival Bâptista., solicitando, nos termos regimentais,
seja submetido ao Plenário desta Casa Voto de Aplauso ao escritor
Jorge Amado, tendo
Parecer favoráveL sob n"-225; de f995, da Comissão

--------------
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-de Constituição, Justiça i:: Cidadania.

-4REDAÇÂO FINAL _ ..
PROJETO DE DECRETO LEG!Sl.ATIVO N'65, bE !994.

Parecer favorável, sob no 181, de 1995, da Comissão
- de Rdações Exteriores e Defesa NacionaL

-lO-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W98, DE 1994
Discussão,- erii tumo· único, da Redação Final (oferecida
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislatipela Comissão Diretora em seu Patecer D.0 188, de 1995) do Proje- vo D.0 98, de 1994 (n° 438/94, na_Câmara dos Deputados), que
to de Decreto Legislativo n• 65, de 1994 (n• 427/94, na Cãmara aprova o texto do Acordo sobre Comércio e Cooperação Econôm.idos Deputados), que aprova o texto da Convenção sobre CoOpera- ca. celebrado entre o Governo da República Federativa do Bmsil e
ção Intemacional e Proteção de Crianças e Adolescentes em Maté- o Governo da Roménia, em 23 de fevereiro de 1994. tendo.
ria de Adoção Internacional. concluída em Haia, em 29 de maio de
Parecer favor.ível, sob n•!82, de 1995, da Comissão
!993.
"":'-~e Relações Exteriores e Defesa NacionaL

-5-

. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•9, DE 199f

-11-

· Discussão, ·em turno único, do J7ojeto de Lei da Câmara
n° 9. de 1991 (n°'4.787/90~ na-Casa de origem), de iniciativa do
Presidente da República, que autoriza o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - lAPAS
a doar ao Governo do Estado do Rio de Janeiro o imóVel que especifica, tendo
Parecer favor.ível, sob n• 124, de 1995, da Comissão'
~Constituição, Justiça e Cidadania.

MENSAGEMN-48, DE 1995
Escolha de Chefe de Missão Diplomática

-6- • PROlETODELElDACÂMARAN•ss,DE 199f

Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem n°
48, de 1995 (n°149/95. na origem). de 30 de janeiro do conente .imo, pela qual o senhor Presidente da República submete à
delibeiação do Senado o nome do Senhor Luíz Antonio Jardim
Gagliardi, Ministro de PriMeira Classe da Caneira de Diplomata, para exercer a função de Embaíxador do Brasil junto à República da Turquia.

-12-

Discussão, em 'um.o úniCo, do Projeto de Lei da..Câmara
MENSAGEM W 70, DE 1995
n° 58, de 1991 (n° 81/81, na Casa de origem), de iniciàtiVa do
Escolha de Chefe de Missão Diplomática
Presidente da República, que autoriza o Instituto Nacioiial de Co-Il:icussão, em tumo único, do Parecer da Coniissão de Relalo.aização e Reforma Agrária- IN'CRA a doar o imóvel que menções Exteriores e Defesa Naciona1 sobre a Mensagem n° 70, de
ciona. tendo
1995 (n° 260/95, na origem), de 2 de março-do COITeDle ano, pela
Parecer favor.ível, sob n°125, de 1995, c!:- Comissão
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
Senado o nome do senhor Cyro Gabriel do Espírito-Santo Cardo-7so, pa131 exercer a funçã~ de Embaixador do Brasil junto aos Emirados Arabes Unidos.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N-82, DE 1992

-13Discussão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
82, de !992 (n• 969/9!, na Casa de origem). que acresoenta par.í-. MENSAGEM W 80, DE 1995
grafo aoart. 45 da Lein• 5.869, de !1 de janeiro de !973- Código
. Escolha de Chefe de Missão Diplonfáti~
de Processo Civil, tendo
DiScussão, em tumo·Unico, do Parecer da Comissão
Parecer favor.ível. sob n•I27, de 1995, da Comissão
Relações Exteriores e ""Defesa Nacional sobre a Mensagem n°
-de Constituição, Justiça e Cidadania.
80, de 1995 (n• 278/95. na origem), de !O de março do corrente
-ano, pela qual o Se.ilb.or Presidente da República submete à de-8liberação do Senado o nome do Senhor Romeo Zero, Ministro
PROJETO DE DECRETOTEGISLA'I:IVO NO 52, DE !994
de Primeira Classe da Carreira .de .Diplomata, para exercer a
Discussão. em tumo -W:ik:o, do Projeto de Decreto Legislati- função de Embaixador do Brasil junto à República de Cabo
vo n• 52, de 1994 (n• 1!8/91, ria Cãmara dos Deputados). que Verde.
O SR. PRESIDENTE (l.ucídio Portella)- Está encerrada
aprova o Acordo-Quadro de Cooperação celebrado entre o Governo da República Federaúva do Brasil.e o Governo da República a sesSão.
Portuguesa. em Brnsilia.em 7 de maio de !99l,tendo
{Leva~·se a sessão às 19h18min..)
Parecer favorãvel, sob n• !87, de 1995, da Comissão
ATA
DA
39"
SESSÃO,
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE
-de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
.
1995
-9(PublicadanoDCN, Seçãoll, de 13 de abril de !995)
PROJETO DE DECRETO LEG!Sl.ATIVO N" 89, DE 1994

de

Discussão, em tumo único, do Projeto de DecretO"ÇegislatiREI1FICAÇÃO
vo n• 89, de 1994 (n• 280/93, na Cãmara dos Deputados), que
aprova o texto das Emendas à Convenção Constitutiva da Orga.Dização Mariúma Internacional (IMO), adotadas pela Resolução A.
Na página 5120, I" coluna. na ementa do Projeto de Lei do
724 (17). durante a XVH Sessão Regular da IMO. em Londres, em Senado n• 120. de 1995
7denovembrode !991, tendo.
Onde se lê:
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Ata da 438 Sessão, em 20 de abril de 1995
1aSessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura

Presidência dm Srs. José Samey, Renan Calheiros, Levy Dias,
José Eduardo Dutra e Antônio Carlos Valadores

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM·SE PRESENTES
Art. 2• A Lei n•.S.212. de 24 de julho de 1991, passa a vigOiar com as seguintes alterações:
. OS SRS. SENADORES:
''Art.l2. -·--c--·-·----·-·-··-··----··---·· · Ademir And<ade - Antônio Valada= - Arlindo Porto ..Artur da Távola - Benedita da Silva- Beni Veras- Carlos Bezer·
§ 4• O aposentado pelo Regime Geral de Previrn- Carlos Palrocinio- Carlos Wilson- Casildo Maldaner- Cou·
dência Social- RGPS que estiver exercendo ou que voltinho Jorge-' D.,.;y Rilleim- Edison Lobão- Eduardo Suplicy tar a exercer atividade abrangida por este Regime é seEJcio-Aivares- .Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira- Emandes
gurado obrigatório em relação a-e-ssa· àtiviãade, fiêafuio .
Amotim:.. Esperidião Amin -Fernando Be7erra -Francelina Pe~jeito às contribuições de que tnlta esta lei, para fms de
reita - Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilvam ·
custeio da Seguridade Social.
Jloiges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena- Iris Rezende - Jadcr Baibalbo- João França- João Rocha
Art. 20. A contrii>tição db empregado. inclusive o
- Joel de Hollanda -Jonas Pinheiro.- Josa!'hat Marinho'- José
domésticO. e a do trabalhador avulso é cakulada mediante
Agripino- José Alves- José Anuda- José Bianco -José Outraa aplicação da ooaespondeDte alíquota sobre o seu salárioJosé Samey - Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Q<>intanide-contnl:::uição mensal, de fonna não CUJIIU1ativa, observalha::- I,evy Dias- Luc!<fio Portela- LúciO Alcântara c. Lúdio Coedoo disposto no art. 28. de acordo rom. a seguinte tabela:
lho - Marina Silva - Marl,uce Pinto - Mauro Miranda - Osmar
Salário de Contribuição
Aliquota em %
Dias- Pedro Piva- Pedro Simon-RamezTebet- Rewm Calheiros - Roberto Freire - Roberto Requião- Romero Jucá- Romeu alé R$249,80
8.00
Tuma- Ronaldo C. Lima- Sebastião Rocha - V almir Carnpelo·de
RS249,81
até
R$416.30
9,00
V!lson Kleinubing- Waldeok Omelas.
de R$4!6,31 até R$836,90
11,00
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- A lista de presença acusa o c:omparecimento de 6S Sxs. Senadores. Havendo nú·
Art. 29 .......... ----·---.. - - · - - - - - ··-·mero regimental. declaro aberta a sessão.
Sob a~ de Deus, iniciamos nosSos trabahos.
§ 9• O aposenlado por idade ou por tempo de serO Sr. 1o Seaetário em eXeiclcio. Senador Esperidião Amiõ.
viço
pelo
Regime Geral de Previdéucia Social- RGPS,
procederá ã.leitw:a do expe<fiente.
que estiver exercendo ou que voltar a exercer atividade
Oficio do 1• Secretário da CimaJ:a dos Deputados encamiabrangida por este Regime e sujeita á salário-base. devenhando a revisão do Senado Autógrafo dos seguintes projetes:
rá enquadJ:ar-se na classe cujo vaklr seja o mais próximo
Projeto de Lei da Câmara n• 48, de 1995
do valor de sua remuneração.
·
(N" 199!95, na casa de origem)
(de iniciativa do PresideDte da República)
Dispõe Sob,re o valor do salário mlnimo, altera
dispositivos das Leis D0 8.212 e n° 8.213, ambos de 24
de julho de 1991, e dá outras p_rovidências.
O Congresso Nacional deaeta:
Art. 1° Em l 0 de maio de 1995. ap6s a-aplicação do reajuste previsto no § 3° do art.. 29 da Lei n° 8.880, de 27 de maio de
1994, solne o valor de R$70,00 (setenta reaisT ósalário minimo
será elevado parn R$100,00 (cem reais), a tftulo de aumento real.
§!'Em viittide do disposto no caput, a partir de !'de maio
de 1995. o valor di.\rio do salário minimo corresponde a R$3,33

(tres reais e trinta e três centavos) e o seu valor horário a-R$0.45
(quarenta e cinco centavos).
§ '2:' O percentllal de aumento real referido no alput aplica-se,
igualmente, aos beueficios mantidos pela Previdência Social iJ.os termoo da Lei n• 8.213. de 24 de julbo de 1991. bem como aos valares
expressos em cruzeiros as Leis n"s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, sem prejuíro dos reajustes de que tratam.. o§ 3' do art. 21
e os§§ 3'e 4• do art. 29 o:la Lein°8.880, de27 de lT)•io de 1994.

··-----------·---·-------

Art. 31. - - - - - · - - - - - - · · - · - -

§ '2:' Fntende-se <XllDO cessão de mâo:>.de-obm a colocação à disposição do rm""'""'"• em suas clepe:od&eias
ou nas de terceiros, de segumdos que realizem serviços
conrirmos :reJaciooadoç direta ru ind.iretameme com as ati- VlâiidOi; ·llOID!iis da empresa. tais cano construção civil
limpeza e COilSI:l:VliÇão Dllllllltmção. vigil8ncia e ootros. inaepem.,rtenrnte da na.turezae da fama. de oonttatação
§ 3~ A =peosabi1idade solidária de que tmta este
artigo someDte será elidida se for comprovado pelo exe<:Utor o reoolbim<nto prévio das CO!llril>riçlles incidentes sobre a ""'"""'"""o dos segurados inc1ulda em nota fiscal oo
fatura ~ aos seMços "'""'tados. quando da
quitaçilo da I<fedda nota fiscal oo fatum.
§ 4' Pam efeilo do ponlgmfo anterior, o cedeDte da
JJlão.de.<Jh:a deverá elaboclr folhas de p!gamento e guia
de reoolbim<nto distintas pora eada empresa tanada:a de
.serviço, devendo esta exigiido exeart<X, quando da quita·

Abril de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

120

-mio.

ção da 1101a fiscal cu falma, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de

Art. 45. -----------·-'----~

§ I' No caso de segumdo empresário oo auiÕJlomo equÍpai1UlOS, o direito de a Seguridade Social apurar
e constituir seus cré<fitos, para fms de comprovação do
exen:icio de atividade, para obtenção de beneflCÍos, extmgu&-se em 30 (trinta) anos.
§ 2' Para a ._w e constituição dos C1édilos a
que se xofere o po!Iágrafo anterior, a Seguridade Social
utilizani 00100 base de incidência o valor da m&lia aritmética simples dos 36 (trinta e seis) úhimos salários-deccntribui&io do segurado.
·
· § 3' NQ caso de indenizaçiri para fins da contagezn n:dpcca. de que tratam os arts. 94 a 99 da Lei n°
8.213, de 24 de jllho de 191}1, a base de jncjdêncja S<tá a
rermmemçio solxe a qual incidem as conln"buições para o
regime espocffico de~ social a que estiver filiado
o interessado,. ccofoonc dispuser o regnhmrnro, obsenrado
O lilllU máximopmOsto DO art. 28 desta lei.:
'

------------------··-

Art. 47. É exigida Certidão Negativa de Débito·
-CND, fornecida pelo órgão competente, nos seguintes casos:

§ 5" O pmzo de validade da Certidão Negativa de
Débito.- CND 6 de 6 (seis) meses, contados da data de

s•

§ Observado o clisposto no § 3', o saldo remanescente em favor do C'X'J!ltnbninte, que não CCIIIlp(Xte compensação de uma s6 vez, seci. aruaHzado J1Y'!DI"fariamente
§ 6o- A &h'aHzação monetária de que tratam os §§
4° e 5° deste artigo observará os mesmos critérios utilizados na cobrança da piépria contribuição.
§ 7' Não será pemritida ao beneficiário a antecipação do pogameDlo de .contn'buições para efeito de",._

cebimento de beneficios. 11
n' 8.213, de 24 de julho de 199I, pasSa i vigorar com as seguintes altemções:
Art. 3' A Lei

IIArt.

11. - - - - - - - - - - - - · - - · - - -

§ 3• O aposentado pelo Regime Geill! de Previ. dência Social- RGPS que estiver exercendo oo que voltar a exerxer atividadc aha!J8ida por este Regime é segurado ollrigaláio em relação a essa atividade, ficando sujeito
às conlnlluições de clue lr.lla a Lei n• 8.212, de 24 de )Ilho
de 1991, para fins de custeio de Seguridade Social

··------------

- Art.16.-------·-··-----------··I.,. o cdnjlge, a companheira, o companheiro e o
filho não emancipado, de qualquer condição, meoor de
- -21 (vinte e um) anos ou inválido;_

rn- o irmão não eiDancipado, de qualquer condição. meDOl" de 21 {vinte e um) anos ru inválido
Art.18-~-------------·---

sua emissão.

§ 8" No caso de poreelamenlo, a Certidão Negativa de Débito - CND semente S<tá emitida mediante a
ap<esertação de gai1IIllia, ressalvada a hipótese prevista na
alinea a do inciso I deste artigo.

----·---------------'-··--·

Art. 11--------------------Panígrnfo único- Será cabível a concessão de liminar nas ações ~ e revisional, pua SDspender a
execução do julgado rescinclendo oo revisando,em caso
de fraude oo eao material comprovado.

§ 1' Somemo poderio beneficiar-se do auxilioacidente os segurados incluídos nos incisos I. VI e VII
do ar1. 11 desta lei.
§ Z' O "P""""•do pelo Regime Gemi de Previdência. Social- RGPS que permat'WT!r em atividade sujeita a
este Regime, ru a ela retanar, não fará jJs a Jll"s!açio alguma da Previdêncja Social em deooa€ncia do exemcio
dessa atividade, exceto ao saJário. famflia à reabilitação profissicmal e ao anxílio-acideme, quando empregado.
Art., 28 O valor do beneflCÍo de prestação cooti-

- .unada. inclusiVe o regido por norma especial e o decorArt. 89 Somente podeni ser restituí'da. ou oompen·

sada contribuição para a Seguridade Social amcadada
pelo Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, na hipótese de pagamento ou :mcolhimento indevido.
§ 1° Admitir-se.-á apenas a icSUtu.iÇii'o ou a compensação de cootribuição a CII!P da empresa. recolhida
ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, que, por

sua natureza. não tenha sido transferida ao custo de bem

ou·serviço oferecido Asociedade.
.
§ Z' Somem podedi ser ~ ru CXY!JP""'''do,
nas c:ootrilluições ~pelo Instituto NaciCilal doS&guro Social- INSS, vala: decaomte das pm:elas teferidas
nas aJincas a, b, e c do poligiBfo únioo do art. 11 desta lei.
§ 3' Em qualquer caso. a compensação não poderá ser supedor a 25% (vinte e cinco por cemo) do valor
a serrecolb:ido em cada com.petêo.cia.
§ 4' Na hipótese ·de recolhimento indevido, as
coo.tn'buições seria restituídas ou compensadas, atnali·
zadas monetariamente.

rente de acidente do tnlbaib.o, exceto o salário-familia e
o salário-matemidade, sem calculado com base no salá-

rio-de-beneficio.
Art. 34 No cála>lo do valor da tencla mensal do
beneficio, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão compltados: .
I - para o segurado empregado e trahalhador
avulso, os salários-de--contrib.J.ição referentes aos meses
de contribuições devidas, ainda que não :recolhidas pela
empresa, sem prejuízo da respectiva colmmça e da aplicação das penalidades cabíveis;
n - pan os demais segurados, somente sêrão
ca:nputados os salários-de-contnlri.ção refexentes aos
meses de_ contribuições efetivamente recolhidas.
Art. 43. ------------·-·---------

§ 1o concluindo a perleúi -médica inicial pela existêrlCÍa de incapacidade total e defmitiva para o traha!ho,
a aposentadoria por-invalidez será devida:
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·------·------·-··-·------··Art. 44. A aposeutadoria por invalidez, inclusive
a decon'ente de acidente do tr.lbalho, consistirá numa
renda mensal COil:OSJlOndente a 100% (cem por cento)
do saJário.de-beneficio, observado o disposto na Seção
m, espccialmente no art. 33 desta lei.
Art. 48. A aposentadOOa por idade será devida ao

segwado que, cumprida a catEncia exigida nesta le~
completar 6S (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessent.a), se mulher•
.§ 1• Os limites fixados no <aput são reduzidos
pata 60 (sessenta) e 55 (cinqi!e!lla e cinco) anos no-caso
dos que exe=m atividades rurais, exceto se empres&io,
•respectivaménle hom<;ns ~ mulh=. referidos na alínea a
• dos inçisos lo IV e nos incisos VI e
do art. 11 desta lei.

vn

§ 2" Pata os efeitos do disposto no par.lgrafo anterior, o trabalhador roral deve comprovar o efetivo exercido de ativida.derural. ainda. que de forma descontím1a,
no pedo:lo jmedia•anJeD'e antetiol:" ao~ do.. beneficio, por tempo igual ao mímero de meses de cootribuição cos:respondente à caiência do beneficio pretendido.
Art. 55. _______________..____ _

m - o tempo ·de contribuição efetnada como segwado facultativo;
Art. õ/. A aposettadoria especial seri devida. uma
vez cumpdda a cm:ência exigida nesta lei. ao segtll3do que
tiver trahalhado sujeito a condições especiais que prejldi-

quema saúde ou a integridade l!Sica, àmmte15 (quin2l'), 20
(vime) ou 25 (vinte e cinoo) anos, ooofOJIDe dispuser a lei.
.
§ 1• A _.,k>ia especial, ohsezvado o disposto-·
no art. 33 desta lei. c:oosistirá D1lllll' ~ mensal equivalente a 100% (cem por =to) do salário-de-beneficio.
'

---------------·-·----aposellladOriii
§ 3• A CCIIlCOSsão da

especial dependerá de comprovaçao pelo segutado, pei3Ilte o,Insti-·
tuto Nacional do Seguro Social-INSS, do tempo de txa-

balho

permanente, não

ocasional nem intermitente, êm

C<llldições especiais que pzejldiquem a saúde ou a integridade Í!Sica, durante o penodo mínimo fiXado.
§ 4• O segurado deverá comprovar, além do tem-

po de txa.balho, exposição aos agentes nocivos químicos,
f!Sicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais
à saúde ou à integridade f!SÍca, pelo perlodo equivalente
ao exigido para a concessão do beneficio. -- § s• o tempo de trabalho exen:ido sob condições
especiais que sejam ou venbam a ser consideiadas prejldiciais à saúde ou ã: integridade física ou à integridade física
será somado, àp6s a respectiva convetSão ao tempo de àabàlho .,.,;oo em atiVidade oommn. seguodo critmos estabelecidos pelo Ministédo da Previdência e Assist&cia Social, pata efeito'dê ooocessão de qualquer beclícío.

§ 6•~F~edado ao segurndo aposentado nos termos
deste artigo continuar no exercíciO de atividade ou operações que sujeitem aos: agentes i}.ocivos c:onStanres da
relação referida no ax:. 58 desta lei.
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Art. 61 O auxílio-doença. inclusive o decorrente
de acidente do trabalho. consistirá numã renda mendal
correspondente a 91% (noventa e poE" cento) do saláriode-benefício. observado o disposto na Seção m. especialmente no art. 33 desta lei.

Art. 75. O valor mensal da pensão po< ma:te, in·
clusive a decorrente de acidente- do trabalho, eoosistiiá
numa renda mensal correspondente a 100% (ceril por
cento) do saláJ:io.<le.benefteio, observado o disposto na
Seção m, especialmente no art. 33 desta lei.
ii: Art. 77. A pensão por ínone, havendo máis de um
pensionista. será tatea.da entre todos em partes igüais.
§ 1° Reverterá em favor dos demais a parte da-

quele cujo direito à pensão cessar.
§ 2• A parte individual da pensão extingue-se:
I- pela morte do pensionista;
n- pata o filho, a pessoa a ele equiparada ou innão,
de ambos "" sexos, pela emancipação oo ao ccmpJet:tr 21
(vinte e um) anos de idade,. salVo se for inválido;
m- para o pensionista inválido, pela cessação da
invalidez.
§ 3• Com a extinção da parte do último pensionista- a.penSão extinguir-se-á.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, cam.o
indenizaçáo, ao segundo quando, após ; consolidação
das lesões decotrentes de acidente de qualquer naru.reza
que impliquem redução da capacidade funciooal.
§ 1o O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponder.í a 50% (cinqüenta po!' cento) do salário-de-beneficio do segurado.

-·-··----------··-··-----·----

Art. 101 O segurndo em gow de auxilio-doença,

aposentadoria por invalidez e pensionista ínválido estão
obrigados, sob pena de suspensão do beneficio, a submeter-se_ a exame médico a cargo da Previdência Social,
processo de reãbilitação proflSSÍOOai por elaprescrito e ru ..
teado, e tratamento dispensado gtatuitameme, exceto o citúrgico e a transfusão de sangue, que são farullativos.
Art. 124.•·--·-----··--·----·-----

··------·----

II- mais de um aposentadoria;

IV- salário-matemida.de e auxílio-doença.;
V- mais de um auxílio-acidente;.
VI- mais de uma pensão deixada por cônjuge ou
companheiro, =salvad9 o cfueilo de opção pela mais
vantajosa.
Parãgmfotinico. É vedado oRCebimeDto conjlnto do seguro-desemprego can qualquer beneficio de
prestação continuada da ~idência Social, exceto pensão po!' morta ou aux!Jió.acidente.
Art. 128. As demandas judiciais que tivemn por
objeto as quesrões reguladas nesta lei e cujo valor da

execução, por aut<r, não for superior a R$4.988,57 (qua--
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reais e cinqUenta e
de pagamento de custas e
quitadas imediatamente, Dia se. lhes apliamdo O disposto nos arts. 730 e 731 do Código de Processo CiviL
tro mil,. novecentos c oitenta e oito

§ I" A inadimplência do contmto com referência
aos encargos tnlbalhistas. flsca.is e comerciais não transfere à Administração Plibliea a responsapilidade por seu
pagaJl"e"to, nem poderá. onemr o objcto 00 COLo\Iato oo
restringir a regu!arizaçõo e o uso das obm e edilieaçõos,
inclusive perante o registro de imóveis.
§ Z' A administração Plibliea n:sponde solidariamente com o <:aKmtado pelos """"l!DS I>m'idenciários
resultantes da execução do conttato. nos tcimos do art.

sete centavos), setio isentas

Art. 142. Pam o seg1lilldo inscrito Da Previd&Jcia
Social tJzbma at6 24 de julho de 1991, bem como pom o
e o empregador11IDII cobertos pela Previd&Jcia
Social Rural, a cax&cia das _.adorios per idade, per
1m1po de serviço e especial obed<cexá à seguinte 1abe1a, levaJido."" OJil ""'l'& o ano em que o seg1lilldo implcmelltou
todaS .. ronrtiçõos necessárias à obtenção do belle!Icio;

"""""'•dor

..

AnÕ delniplemeutaçio das
c:oodições
1991

60meses

1992
1993

60meses
66meses

1994

72meses

1995
1996

78meses
90meses

1997

96meses

1998

!02meses

1999

fosmes<s

2000

114meses

2001

!20meses

2002

126 meses

2003
2004
2005

132meses
· 138 meses

2006

!#meSes
ISO meses

2007

156meses

2008

162meses

2009
2010

.168 meses
!74meses

2011

ISO meses

Art. !43. o tiabalhador rum! <ra enquadrado
como segurado obriga16rio no Regime Geni de I'Ievi·
ciência Social na forma da alínea a dos incisos I e IV e
nos incisos VI e Vll do art. ll desta lei, pode requ=r
aposentadoria por idade, no valor de I (hum) salário mf.
nimo, durante 15 (quinze) anos, contados a portirda data
de vigência desta le~ desde que comprove o ex=leio de
atividade rural, ainda que desamtúwa, DO periodo imediatamente ·antericr ao :requa:imento do beucficio. em mímc:rode meses idemicos à can:ncia do referido benefício.11
Art. 4" Os §§ I • e Z' do m:t. 71 da Lei n• 8.666, de 21 de jlnho de 1993, possam a vig(mrcoai a seguinte redação:
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31 daLein"8.212,de24dejulhode 1991."
Art. 5" o Instimto Nacional do Seguro Social INSS iniciar.í a
partir de 60 (sessema) dias e CCilCluiiá no praw de at6 dois anos, a
.-ar da dala da publicação desta lei, progmmade revisão d a =
silo e da inamttmç<o dos belleficlos da PrevidEncia Social, coocedidos àm base em 1m1po de exezáciode atividade 111D11 a partir da data
de vigência daLein•8.2!3, de 24 de jllho de !99I,a fim de !a= diligências e apurar fmudes. inrgnhnü'ades e falhas existentes
§ I" FICa autaizado o Instiluto Nacional do Seguro Social INSS. pomos fins do dispooto no <apUI deste artigo. a efetuar COJJira.
tação de pessoo! poc tempu ""mninado, mediante COJJirato de locação de =viços, at6 o limite de 865 ~de serviço, pelo p<a20
de 24 (vinte e quaJro) meses, e a puxrogar em at6 (dezoito) meses as
coottatações celebmdas can base no§ I" do art. 17 da Lei!'" 8.620,
de 5 de janeiro de 1993, poraa c:oosecução dos fins nele JrOVislo<.
§ Z' Aplica-se o dispooto nos §§ 3" e 4" do art 17 da Le! n•
8.620, de 5 de janeiro de 1\193. ãs mnlralaçi'iM de que lr.!la este artigO.
. Art.c 6" No praw de 30 (lrillta) dias a .-ar da vigência desta
lei, Poder Exemtivo prcmOy.d a publi<:ação ~a dos tmm
das leisil"s 8.212 e 8.213, de 24de jlllode 1991, e suas ait=ções pa;tem.s; ressa!vadasasdecareues das ModilasProvisórias em vig<r.
Art. 7" Esta lei eniia em vigor na data de sua publicação.
Art. 8" Revogam-se o § 10 do art. 6" e § I • do art. 30 da Lei
n• 8.212, de 24 de jllho de 1991, e, ainda, o inciso IV do art. 16, a
alínea "a" do inciso do art.l&,. os§§ 1°. 2°. 3°e 4°doart. 28.o
art. 30, § 3"do art. 43,o § Z'doart.60,osarts. 64, 82.83 e 85, os
§§ 4" e 5" do art. 86, o paxágrafo único do art. !18, e os arts. 122 e
123 daLein"8.2!3, de24dejulhode 1991.
Câmaia dos Deputados, de abril de 1995
(À Comissão ck A.stuntos Econômicos.)

o

m

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 35, DE 1995
(N" 41!1194, na Câmara dos Deputados)

Aprova o texto do acordo sobre Serviços Aé.
..,.. celebrado entre o Governo da Rep6bHca Federativa do Brasa e a Rcpúb6ca Federal da Áustria em
Viena, em 16 de julho de 1993.
O Congresso Nacional deereta:
Art. 1° Fica aprovado o texto do Acordo sobre Setv.iços Aéreos, eelebmdo emre.o Govemo da República Federativa do Brasil e a

RepúblicaFed=l da Áustria, em VICJia, cm 16 dejllhode 1993.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
Naciooal quaisquer atoo que impliquem revisão do referido acordo. assim como quaiSqUer ajustes coinplerilentares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da C'"""timição Fedexal, acarretem eru:aigOS

ou compromissos gravosos: ... opatrimônio 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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MENSAGEM N° 669, DE !993
(Do Poder EXecutivo)

Senhores Membros_ do Congresso Nacional.

De conformidade com o disposto no anigo 49. illCiso I. da COnsti!Uiçlo Fed=l.
submeui l elevada c:oasidenlçlo de Vassas Ex<:eJeDcias. acompanhado de Exposiçlo de Motivos
do Senhor Mútisao de Estado. Interino. daS Rdaçees Extmo:es. o

texto do AA:oR1o som 5eMçoa

Amos. celetndo entre o Gow:mo da Repdblica FcderUiva do Brasil e o Governo Federal da
• ÁusaiL em Vtena. em 16 de julbo de 1993.

BruOia.

8 ~ de

:......-,

.

...

""""""

de 1993.

'-;_.,i t_i \
EM n•

388

/MRE.

Brasilia,

.28 de

set.embro

Excelen~~ss~mo Senhor Pres~den~e da ·Re~u~lica.

submeto a alta
Acordo so:bre serviços
Federa ti v a do Brasil e o
celebrado em Viena, em 16
2.

o

ins'Cru.men't.o

consideração de Vossa Excelência o anexo
Aereos entre o Governo da. RepUblica
Governo Federal da
Austria, o qual foi
de julho de· 199J.
vial:liliZará,

nos

seus aspae"t.os

tctenicos,

operacionais e ecCnõmicos. o estabelecimeneo de serviços aereos
regulares e diretos, do passageiros, carc;a. e correio, entre o
Brasil e a Austria, a serem explorados por transporeadores
nacionais desiqnaàos palas Partes Con~ratantes.
J.
o Acordo, qUe ··formaliza as relações brasileiroaus-erl.acas no campo aeronautico; devera facili""..ar a intensificação
do intercâmbio bila~eral nas areas comercial, cultural e de
turismo, bem como permitir o estrei"t.amen'Co dos con'Catos e dos
conhecimentos entre os povos brasileiro • aus~riaco.
~.
o documento reafirma os princl.pios e as disposiçóes
constantes da convenção de Aviação Civil Internacional, concluiàa
em Chicago, em 7 dG dezemcro de 1944, ratificada pelo Governo
. brasileiro, et:t a de junho de 194·5.

Nos ~ldes dos instrumentos sobra aviação civil firmados
5.
"pelo Brasil. o Acordo define os direitos • os deveres das Part:es
contratant:es para a 'exploração de serviços aêreos regulares
internacio~is, inclusive no tocante a navegação aêrea, designação
da e..npresas, regulamentação da capacidade, tarifas, eransferincia
de receitas e segurança da aviação.
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6.

A11exo

do

Acorde

estabelece

os

Quadros· de

deverào balizar as operacões dos transportadores
Pa~es

Rotas,

des~gnados

que

pelas

Co~tratantes.

vist:a

E:n

do

"-.:t't.eresse

de

polJ..t.l.ca

externa

ern

se

formall.z:ar o lntercârnbJ..o com a AUstria no setor de transporte
aéreo come-rcial, submeto a '.'essa Excelenc~a o anexo proje't.c de
ao Congresso Nacion-al,
para encaminhamem:o desse
internacional a necessaria aprecJ..acão do Poder Legislativo.

mensagem

ato

--~EfSpeit:osamenee,

~)t.·. fl(;tiL·.

L"

ROBERTO ABDENUR
Ml.n::.s'l:ro de EstaCo, interJ..nc, das Relações Ex't.eriores

~

cor.-n r. uTS:NTfCA

~.;.;-:,::;·;- _·.s::

\_

~-~ ;::;.s; ADO C' A .O: F.E't.AÇ'~E"~ ZXIJ:RTORi:8
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~
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ACORDO SOBRE SERVIÇOS A!REOS ENTRE O GOVERNO DA REPOBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO ~~DERAL DA AUSTRIA
O Governo da Rep6blica Federativa do Brasil

•
O Governo Federal da Austria
(doraVante referido• como •parte~ Contratantea•),

Sendo Partea da Convencão sobre Aviação Civil Internacional,
aberta para aaainatura ea Chicago, no dia 7 de dezembro de l944J

Dea•jando contribuir
~:temacional

Para o desenvolvt..nto da aviação civiL

r

Deaej&ndo concluir ua Acordo cow o propôaito de eat&belecer
. .rviçoa aéreoa entre aeua reapectivoa territ6rioa • alia,
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__ ARTIGO 1_

Definiçõea

.auir&t
a) o ter..o •autoridades aeroniuticaa• ai9nifica, DO eaao do
Governo 4a República Federativa 'do Brasil, o MiDiatro 4a
Aeronáutica, e, no e&ao do Go~erno Pederal da Auatria, o
Kini~tro para ~ S~~noaia Pública e ~anaporte ou, . . aaboa
o a ~i.\-iWa, qua lqu.1u j!fl:llso& ou õrqio autoriaado a ex~tar
qo..laiui:{'Jí:lr ~~mçÕ-"1'11 ;;o pr~ae~te · exercida• pelas aut:ori4&4ea
a.c;l:». Mnc lOnada• ~
·b) o termo •Acordo• aignifica este AcOrdO,
quaisquer emenda• ao Acordo ou ao AneXOI

aeu

Anexo

•

c) o termo •serviçoS acordados• .significa •erviçoa aireoa nas
rotas especificadas para o transporte de paaaaqeiroa,
carq& e mala postal~ separadamente ou ea ca.binaçiOJ

j)

termo '"tarifa aeronáutica• sign-ifica o preço cobrado ia
de instalações e
pelo forhecimento
empresas aéreas
de~ navegaçÃo
aérea ou
de
serviços aeroportuârios~
segurança de aviaçãoo

0

k) o termo
i)

~capacidade"

significa:

em relação a uma- aeron-ave, o espace útil daquela
aeronave disponível em uma rota ou seçio de uma rota;

ii) em relação· ~-a uln-- serviç-o aéreo especificado, a
capacidade da aero"'•\'e utilizada em t&l serviço,
multiplicada pela freqdência com que a meaaa aeronave
é operada, num dado período, em uma rota ou •eçio da
uma rota.

ARTIGO 2

Concessão d8 Direitos

1.
Cada Parte Contratante concede à outra Parte Contratante
os direitos a seguir especificadôa neste Acordo, a f~ da operar
s•rviçoa aéreos intern&cionais numa rota ~specificada. Enquanto eativer
operando um serviço __a~ord~:..C:~ num?~- rota especificada, a ..presa aérea
deaiq.nada de cada Parte Contratante gozar~:
a) do direito de sobrevoar
Parte Contratanter

sem pouso

o território da outra
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b) do direito

de pousar

no referido

território, para

fins

não-comerciais r
direito
de embarcar
e
desembarcar
no referido
território,
pontos
das
rotas
no•
eapecificadaa,
passageiros, bagagens, carga e mala poat~l, aeparad...nte
ou •• coabinaçio,· destinados a ou oriqlnadoa . . poQtoa DO
território da outra Parte ContratanteJ

c) do

d) do direito de embarcar e desembarCai noa territ9r~o• d•
terceiros pa!aea.,·. noa pontos daa rotas eapecificac!aa,.
pasaa~éiroa, baqageia,
carq~- e ·mala postal, aep~ad. . .nte
ou - · c01ábin.5:çio~ destinados a ou ori-qinadoa território da outra Parte Con~ratante.

po-ntoa no

Nenhum diapositivo
2.
do pariqra fo
1 deste · artiqo será
considerado como eonceaaio a uma empresa 'aérea desíqnad& de uaa Parte
Contratante do direito de embarcar, no território da outra P&rte
Contratante, paaaaqeiroa, bagagens, carga e mala postal, transportados
-.diante pagamento ou retribuição e .destinado• a outro ponto no
ter.ritório daquela Parte Contratante.

3.
O exer~Ieio 4o direito contido no parágrafo 1, letra (4),
deste artigo, estará aujeito ia diapoaiçõea do Anexo a este Acordo.
ARTIGO 3
Doaiqnação e Autorização

1.
Cada Parte Contratante teri a direito, por noittica~io
eacrita i
outra Parte Contratante pelos canaia dipl~ticoa, de'
deaiqnar u.a ~eapraaa aérea ou empreaas aéreas para operar oa aervi;oa
acordados.

Ao receber tal notiticaçio, as autoridades aeroniutieaa de
Contr&taDte concederia, . . . demora, i(a) empreaa(a) airea(a)
deaiqnada(a) pela outra Parte Contratante a autorizaçio operaciona1

2.

uaa Parte

apropriada, sujeita ia condições do preae~te artiqo.

3.
Cada Parte Contratante terÁ o direito de recusar-a• a
caneeder a autorização operaci~~a1 referida no P.ráqrato 2 deste
artigo,. 011 de eoDcecler eaaa autotiz.ãçio sob con41çõea que . ., . .
co~ideradaa naceaairiaa paZa o exercício,
por uaa AaPr••• airea
~algn&da, doa direito& eapecificado& no artigo 2 deate Acordo, no caso
• qa.e aio eateja convancick de que parte aub•t&ncial da propriedade e
o controle efetivo daquela eapreaa pertençam i Parte Contratante que a
deai9DOQ ou a aeua nacionais ou a amboa~
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4.
Aa autoridade& . . roniucicAa.de uma Parte Contratante pod. .
·eziiJir que_ a(a) eapreaa(at airea(a) deaignAd&(a) pela outra .Parte
Coa.Uatant• deaonatr•(a) que eati(io) haLi lita~(a) para atender àa

COII4içõ4..

~terw;inad&a

raaoave~nte aplicados

aequndo a.a

leis e

oa

requlallentoa

nor.al

•

ia opÓra;õea de serviços aireoa internacionais

poc taia autoridades.

5.
Quando uaa eapreaa aérea tiver sido designada • aQtorizada,
ela pode iniciar a operaçi~ doa serviços acor4«doa. daada.que cuap~a oa
dispoaiti_voa aplicive.ia deste: Acordo.

ARTIGO 4

R.Vo9.&ção ·ou Suspenaio de Autorização

1.
Aa autoridade• aeroniuticaa·de cada Parta Contratante teria a
direito da revogar ou suspender uma autorização operacional, para o
exerc!cio•doa

direitos

eapeci~icadoa

no artiqo 2

dea~ Aco~4o

por uaa

.-presa airea
deaiqnada pela outra Parte Contratante, o~ iapor
,GODdlç~s que aej . . c:on.ldOra~a neceSsárias para o exerc:lelo deaaea
!!Sireltoa1

&) eaao tal empresa aérea dei~e de cumprir as
reguL&.entoa daquela Parte Con~ratanteJ

leia

•· os

b) caso aq~elas autoridades nio esteja. convencidas da que
uaa parte aubatiUlCial da propriedade • o controle efet'iwo
da eepreaa airea pertença. ã Parte Contratante que a

deaiqnou ou a seus nacionais ou a aaboar e·
c) caso a empresa aérea deixe de operar conforme as condições
estabe.lecidas s-:qundo este Acordo.

2.
A menos que seja essencial a imediata revogAção ou auapenaio
da autorização operacional men~ionada no pariqrafo 1 deste artiqo ou a

imposição de condições 1 para prevenir violações posteriores de leia ou
requlamentoa, tal .direito será exercido somente apôs consulta i outra
Parte Contratante.
ARTIGO 5

Aplicação de Leia e Regulamentos

As leia e oa requlamento~ de uma Parte Contratante, relativos
ou i
saída de seu territóriO de aeronave• enqaj&4aa na
nayeq~ão aérea
internacional ou i operação e naveq&çio de tâia
aer~ave3 enquanto ea •eu território. serão aplicado• i• aeronave•
da(a) empreaa(s) aérea(a) designada(•• pela outra Parte Contratante . . .
1.

ao inqreaso

quan~o
i nacionalidade
na entiada, na saída ou durante
prt.eira Parte Contratante.

diatinçio

o serão cumprido• por taia aerona•••
sua permanência no territ6rio da

-- ANAIS DO SENADO FEDERAL

128

Abril de 1995

2.
A8 leia • oa regulamento• de uma Parte Contrataa~, relativo•
ao ingrea.a ou i aa!da de aeu territõr~o de paaaaqeiroa,. tripulaça.a,
carga • .ála postal, taia coao regulamentos aobre entrada, libaraçlo,
iaigra~io,

apreaa(at

paaaaportea, ··alfinctega • quarentena, aerio cu.pridoa pela(aJ
airea(a) deaiqnada.(a). pela out:Za 'parte .êontra'tui.U- oa

cu.pridoa ea na.e de taia paaaaqeiroa • tripulaDC.a • aer.1o aplioadoa I
carga· • i aala poatal na entradA, na aa!da ou durante aua per.aalacia
DO terri~rio da prt.eira Parte ContràtaDto.

.t.

Na aplicação das leia · e dca :çequlamentoa . referi~,.
i(aJ
,empreaa(a) airea(a) · de:siqnada(a)
da
outra' ·.,P~ ~
Contratante, uma Parte Co~trat&nte nio 4ar& trata~to aaia ~avor vel
ifa) -própri:a(a) ~reSa(a~ aérea('a).
3. .

.;tiq~-

ARTIGO 6

Reconhect..Rto de Certificados •

Lice~caa -.

Cert±~icadaa
de
~aeronav09abilidada,
cerci~icadoa
4e.
J:Labilitaçio •
licençaa, oai.tidoa ou convalidaclo• por · Ulll& Parca
Contratante •. ainda _vig:Qr, aerio .. r.econhecidoa ç:a.o v'l.idoa pela :
outra P.arte Contratante p.ara oa objetivoa ele_ operaçio doa ~icOe
ac:orda.~a naa . rotaa .eapecificadaa. , deade que Uia certificado.•. ou.
licença• Mj• - •itidoa ou convalidado•. mediul.u ~ - conforai~.. cc:a .
oa padrõea eat&helecS.doa aegundo a Convenc~ •. cada Parte Coa.U&t&Jlte~
todavia, reaerva-H o direito de recuaar-•• a rac:onb.cer, ~ sob%ev!ct
4a aeu · própl-io território, certificado• de habilitaçio •
liceaçaa
concedido& aoa ~êipJ"ioa nacionais pe~a outra Parte Coa.t:.r~~te oa por
outro l:atado.
ARTIGO 1

Segur4nça de Aviação
1.
Direito Iaternacional.
aa Parte• Contratantes reafiraa. que aua
obrigaçlo .ütua
da proteger
• aviação
ei~il contra
atoa de
Laterrerincia il!cita con.atitui parte integrante do preaente Acordo •
. . . liaitar a validade geral de aeua direitos • obri9açõea reaultantea
do Direito
Internacional, ••
Parte• Contratante&
atuario,
..
particular, .aguD4o •• diapoaiçõea da Conven.çio aobre Infraçõea ·e
Certoa Oa.troa Atoa Praticado• a Bordo de·Aeronavea, aaainad& - 'l'óquJ.o
•
14
de . . t~ro 4e 1'63, da Convençio para a Repreaaio ao
a.fa' ~Dto Illcito de Aerouvea, aaain..da na Raia - 1' de 4ezabro
de 1170 • 4a CODYeDçio para a Repr•a•iO aoâ Atoa· Illcitoa coatrA a
legaraaoa da AYia~lo CiYil, uaiuda ea Montreal - 23 da • • - o da
1171.

J:.
Aa, •utea COntratutea foraecerio, Mcllant.e aoliCi'taçio, toda
• uaiat.ln.cia .-itua nece••lria • para a prennçio coaua· ato. de
·apodet~ta illc\to de aeronaves civia • outro• &toa 1llc1toa contra a
-..rança clea-• urouav~. aeua paaaageiroa • ~~pulaca.a, aeroportoa
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• :lDatalaP.

a.

navagaçio airea, • qualquer outra --.oa .à

~aac:a

da uiaçlo ciYil ~

3.

·h

aapnclo aa

Partea

Contratantes

diapoaic;ãea sobre

aqirão,

segurança da

suas relac;õea ~tu'ip_,·:
a.viac;io estabelecida~

ea

Orgaaiaac;io de Aviac;io Civil Internacional • dena.inadaa Anexos i
Convanc;lo aobre Aviação Civil Internacional, na medida ea que taia
diapoaic;õaa Sobre segurança sejam apliCãveía la Partas, • exiqirio que
a. operador•• de ·aeronaves por elat matricul&doa,,oa operadores de
~ron~v•• que tenhaa aua aâde comercial prineipál ou reaidlncia
pa:raartente
aeu território • oa operadores de aeroportos aituadoa con:foraidade coa. aS referidas diapoaic;õea sobre
MU territór:t.o
a Hg\IRDG'a 4& aViãc;io •.

e.

•j- -

C.da Parte cdntratante.concorda . . exigir que tais operadores
ob. .rv_ aa diapoaic;õea ·•obre a . ••guranca 4a &Yiacio
MDC:ioudaa Do . .rl9rafo · ~ ~ aciaa • requer14aa · pela ouua Parte
coouaunte para entrada, •aid&, ou perzaaninci.a no te:rr1t6rio c!e. .a
•aree Coatrataate. cada Parte Contratante •••equrari que .edidaa
eleqaadaa a•jaa efettY...nte aplicada• ea aeu território para proteqer
aa áezaDaYea· e tn.pecionar os pasaaqeiroa, ·~- tripulaclea, •• ba9a9en•
da -.,, •• baq&9~• a·· c&r9a· e •• provisões 4e bordo, ante•· • durante o
~ ou carreg..-atO. Cada Parte ~tratante exe•tn•r' ~~ 4a
.adO·fa.orlY-1. ~ 8oliêit.çio da outra Parte Contratante, coa viataa
4 ·adot:az'· ·M4idaa· eapec'iaia e razoáveis de •ec;aranca para cc.tNtter uaa
4.

de ••~•••

...aça ••pacifica. ·
QgaD4o ela ocorrincia de ~ incidente, ou. de .... ça de
incidute da apadera.ento il!cito de aeronaves ci~ia, oa: outro• ato•
Íl!citoa contra a sequranç~ de tais aeronaves, de seus paaaaqeiroa e
tripulações, de aeroportos ou instalaç-ões de navegação aérea, as Partes
Contratantes assistir-se-io ·mutuamente~ facilitando as cõmúfttC&Çõea e
outras medidas apropriadas, destinadas a pôr termo, de forma ripida e
segura, a tal incidente ou amea.ea.

.5.

6.
caso uaa Parte Contratante deixe da cumprir as disposições
sobre segurança da aviação contida• neste artiqo, as autoridades
aeronáuticas da outra ·parte Contratante podem solicitar consultas
im.ed.ia.taa ia autoridades aeronáuticas daquela Pa.rte Contratante.

ARTIGO 8

Iaençio de Direitos e Taxas
1.
cada Parte contratante isentará, na baae da reciprocidade,
acà' eapreaal•t ai~. . (a) deaignada(s) da outra Parte Contratante, na
aaior extenaio poa•ível, segundo •ua leqislaçio nacional, de reatricõea
a iaportaçio,, direitos alfandeqirioa, deapeaaa da inapeçio e outros
grava.ea a ... tbantea o encarqos aobre aeronaves, ca-buatlveia,~
lubrificantea, suprimentos ticnicos de consumo, partes aobresaalantea

Abril de 1995

ANAIS DO SENAIX> FEDERAL

130

.ülc:luindo 110torea, equipuseatoa- comuna de aeronaves, aant.i-.ntoa para
aaronavea (~ncluindo bebidas, fu.o • outros produtos destinados I v.nda
para passageiros ea quantidades limitadas durante o vôo) • outroa itens
a-atinados ao uso ou usados apenas em conexio com a operãçio ou
atead~nto das
aeronaves d&(a) empreaa(aJ airea(a) deaiqn&da(a) da
outra Parte Contratante operando os serviços acordados, como t&abia
••toques de bilhetes ~reaaoa, conhecimentos aireoa, qualquer aaterial
t.preaao que leva grava~& a insígnia da(s) empreaa(a) e aaterial.oo.ua
de publiei~de diatribu{do . . . cobrança pela(a) empreaa(a)
airea(aJ

~·t9J!adA(a).

J.
~ iaençá.~ concedida& S09Uftd~ eate artigo
aoa itena cit&doa' nO P.ri~ra~o i deste artigo, quando1

aerio &plic&d&a

at introduaidoa no território de uaa Parta-eoatratante por oa
. . n~ da(a) ~reaa(a) .aérea(a) deaign&daC•• ~ oatra
Parte Contrat&DU 1,
b)

.-nti~

a

bo~

dàa

aeronavea 4a(a)

~eaa(a)

a'rea(a)

dêai9JlAd&(a) de uaa Parte Contratante, desde a chagada ati·

• aa!da.do território da outra Parte Contratante,
c) introcluaidoa · a

aér.aCa)

4aaignada(a)

t:.:eritÕZ'io ·da

~
Parte Contratante
COntratante • deatinadoa: ao

de

outra Parte

no
UIJO

na operacio doa aen1çoa acord.adoata
.. jaa ou nio t&ia itena usaJoa ou conau•idoa totalmente dentro do
território da Parte CoDtr.atante que concedeu a iaençio, deade que taia
itena nio aeja. alienado• e/ou vendido• no territõrio da referida Parte
Contratante.

4••

DO:r.&l
aeronaves,. ca.o tUlbó o -terial e
3.
o aup.t:!=ntc nor.u-lUnt.e -o..a.etcto-& DoNo àaa aercmavea d&(a) a.prea.a(a)
de qualquer
Parte Contrata~te poderá . .r
território ela outra Parte Contr&t.ante,. aoaente coa •
,apzoY&çio daa a'utoridadea alfandegârilla
daquele territõrio. &a tal
ceao, po4erlo ••r colocado• aob auperviaio dila -ncion&4aa &utoridade~,.
•ti que . .jaa reeXportados ou alienadoa, de conforaidade coa oa

dellellbarc:ado

DO

-~w• alfaDd~irioa.

All'nGO 9

Operaçio doa Servlçoa Acordac!Da
1.

..Yeea GpOJ:tuaidade

cte..i9uda• daa

roca.

justa •

Partas Coat:ratut:.ea
eapecificadaa.

2.

Ha

deaign&da (•)

inter•••••

o~raçio

de

cl&(aJ

lqu&l pazoa

op~r•re.

oa

u

.-pJ:eau

Mrvi~

.ar...

acordadcNI a..

do• •erviçoa acordado•, a(a) empr•••f•J airea(aJ
cacl& Parte
Contra.tunte levar i (io) ea conU o.
. .preaa(a) airea(a) de8iqnada(a) da outrA Parte
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Contratante, a
fia de
não afetar
indevidamente
oa
. .rvtçoa
proporcionado& pela última •• toda ou em·parte daa meamaa rotas.

Os aerviçoa acordados proporcionados pel~a .-presas air•••
3.
· dAa Pa_;taa Contratantes terjo coao caracterútic• ~ relaç_io estrita
caa aa
naceaaidadea do
público para
o transporte
naa rotas
a.pecific&daa • terio como objetivo prüairio a prov1aio,. . . nivela
razoivaia de aprovai tamento, de capacidade adequad& para atender ia
neceaaid&dea atuaia • i8 razoavet.enta ~ravla!veia para o tranaporta de
paaaaqairoa • carga, incluindo aala postal, originadoã . . ou destinados
io te.rr i tório da PUte Contrat_&Jlt& que tenha daaiqn.ado a elip.:aaa airaa.
_A proviaio para o transporta da pasaa_qarroa • carga, i.Jw::.Luindo a&la
,postal,.

-.barc&doa ·

• -·dilae.b&rcadoa

-

pontos

outros

M.&

rotas

eapecificadaa que nio no território da Parte Contratante que deaiqDOu a
.-praaa aérea, ..ri detar.ainada de oonforai4ade
gerais de que a capacidade aeri rel&cionada ca.z

coa

oa

psiftc!pioa

a) a deaand& de trifeqo de e para o território da
Contratante que tenha designado a .-preaa &iraa1

Parta

b) a d ...nda de triLeqo da -reqlio atravla da qual ~·· o
..rviGO ac:ordado, levando e. conta outroa ~1-=oa &ireoa
locaia • region&iat

c) oa reqaiaitoa de oper&Gio dlreta 4& .-preaa aérea.
4.
A capacidade A ser propore ionada na. a rotas especi~i'c:adu aeri
a que :fo.r deterainad&,. do tempos em. tempos, conjuntu.ente palaa
auto.ridad.u ca.pet.an.tea.
ARTIGO 10

Trifeqo e. Trânsito ntreto
1.

Pa•-gairoa, baqagea,

carga o mal& postal-- trinaito dire'to

atrayia do tea:"ri.tório d.e wu PArte C~ntra.tante, • que nio aa.t.a. 4a &..:
4o aeEOPQZto naarvad& cc. t&l propõalto. eat.Ario aujeitaa
a ta
oaaa:ole dapll~icado, exc:eto ciuanto a ..,d tdaa de aeguraaoa coatra a
1Aterfea:"iac1& J.l.icita, violincta • contrabando de clrog. . controladae.
2:
Bai•q•, carga • mal& poat~l a. trinait:o d:l.reto \àatliW
iaGtoa de direitos alfand:eCJirioa • out~oa t.poatoa· siailarea. ~

•s-oa•

AR'l'IGO 11
Tarifa.~

1~
Aa tari~aa a ••r• aPlicada~ para o · tranaporta eoa urwicoa
acordadoa eatre
oa te~ritõrioa · das Par'tea
Contrat&Dtae
urio
atabelecidaa n!veia raZoiveia, levando-. . ea cona:l.deracio todo• o•
fatores pertinentes, incluaive o .interesse doa uauirioa, o cuato ·a.
operação, .lucro
razoável,.. cara.cteristieaa
do serviço e, quando
adequado, &a t&~ifaa cobrada• por outras eaprea&s aireaa oper&Ddo . .
toda ou . . parte d& me ama rota.
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A8 tarifas mencionada• no parágrafo 1 desta artigo aerio
poaa!vel, ~-ntre aa empresas aéreas deaiqn&daa daa Partas
Cootrataatea. Salvo detãra~naçio em contrário na aplicaçio do parivrafo
4 deste artigo, cada emproa& aérea designada . .rã raaponaivel aa.enta
perante n.aa au.~ridadea aeronáueica.-;- pelA . juatifJ.cativa a pelo
carátar rasoivel 4aa tarifas como tal acordadas.

acor4acsai,· ••

l..

Aa tarifas

la autori4Ãdea
(. .aMJlta) 4iaa

asaia acordada.• ~erã.o -aut.et-idaa, para aP,rovacior

aeroniuticaa das
antes da

Partes Contratantes,

data. paropoata

Pelo . .DOa

60

para aua introducio . . . caaoa

.-p.claia, esta prazo pode;i. aar reduzido, sujeito a acordo da tala
aatoridadea. Ao receber. . a apresentação da tarifas, aa autoridades
~ro.du~i~a azaainario ••••~ tarifas aeà atraso injustificado. JleDhUIIá
tarifa entrarl • viqor •• aa autoridades aeroniuticaa ele cac!& Parte
Coatratante nlo
e ati ver- de
acordo coa
ela. As
autoridadea
aaronluticaa poderio eoaunicar ia outras autoridades aeronÁuticas da
PRJ:J:09&çio da data de introd~çio de uma. tarifa propot~ta.
4.
S. ~ · tarifa nio puder ser fixada c::onforaJ.4ade cc. as
dlapo.iça.s do ~riqr~fo 2 deste artigo, ou, •• no perlodo previato 110
parl;ra~o 3 deste artigo, ua.. notificação de deacon~t...nta tiv.r
aido apresentada,· aa autor.id~dea aeronáuticas daa Partes Contratantes
• esforçaria para fixar a tarifa de comua acordo. Conaultaa eDt.re aa
autoridades aeroaiuticaa aeri~ realizadaa,~a. conf'ora.i4a4e ~o artigo
15 deate Acordo.
Se as autoridades aeroniutic.aa não puderem chegar a ua acordo
a respeito da tarifa que lhes t~nha sido aubaetida, ftoa ter.aa do
pariqrafo 3 deste artiqo, nem sobre a fixaçio de qualquér tarifa, noa
te~• do parágrafo ·4 deste artigo, a diverqincia seri solucionada, ea
conforaidade coa aa di•J?O~iç.õea do artigo 17 deste Acordo.
5..

6'.
~) .N•nhuaa t~rif& -vigorará •• aa autoridades aeroni\~~c~ c!.j.
qualquer u.a das Parte& Contratantes estivera. ea ~••acordo~
..... , salvo aob aa · diapoaicõea previstas no parágrafo 4 do arti90 17
deate Acordo.
b) Quando aa tarif~a tiVerem sido eat&belecidaa contar.. aa
41apoaiçÕea cSo prea~t• artigo, ••••• tarifas pe~cerio - vi9or &ti
qae novaa tarifas aej . . eatabelecidaa, noa ter.os daa disPosições de.te
artigo ou 4o arti90 17 4eat:e Acordo ..

Se as au.toricSade• aeroniuticaa de uaa das Partea CoDt.ra~te•
eativer4e acordo coa u.a tarifa fixada, aa autoridade•
ae~Diuticas 4a outra Parte. Contratante serão notificadaa·e . . a.presaa
eh._ 'l!eaiqna4aa procuraria, •• 'neceaairio, chegar a Ull entendiAea.to.

7.
nio

Se~ no prazo de 90 (noventa) diaa a contar da data do recebimento da
not.ificaçio, uaa nova tarifa nio puder ser fixada, ea conforaidade coa
as cUapoa.içõea. previataa noa pariqrafos 2 e 3 deste .artiqo, oa
procedimentos indicados noa parãqrafos 4 e 5 deste artigo serão
aplicadoa.
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Aa autoridades

8.
••

eaforçari~.para

aeronáuticas de

ambas as Partea Contratantea,

aaaequrar que:

a) •• tarifas Cobrada• e recebidas ~orreapondaa ia tarifas
acordadAs por ambas as autoriaadea aeroniuticaa1 ~

b) nanhuaa

empreaa

aárea

conceda

aDatimento

sobre

tais

tarifas de neohuoa forma.
ARTIGO 12

Atividadaa Comerciais
A(~) -p~eaa(a)
airaa(a)
"CieSiqna.d&(a)
a. wu. Parte
·Contrat:&a.te d.aveí:'"(ió» ter igual oportunidade 4e. aujei.ta(a) ia le~a e

.1.

aoa regUl...ntoa
•

~rego,

peaaoa1

da outra Parte Contratante .abre entrada, r••14ine1a
traaer • manter no território da outra Parta CQnU'atante,

41Xac~tivo,

ea~c1al~ataa

de vendas,
·técnico.
o~raci:onal.
:•
neceaairioa à oparaçio dos serYiçoa acordados~

2.'
A(a) ~reaa(a)
aérea(a) de~iqnada(a)
de
cada
Parte
Contratante driari(io) ter tambia igual oportunida.cif:,, coa baH .. na
uciprocid&d.e, para coaercializar o ;ransporte a.ireo .. no. t_~~,;ó~~q da
outra Parte contratante • ea .~a moeda co~rante ou, sujeital•t. ia, !•i•
e c6á ragul-ntoa nacionais da. outra Parte Contratante,.,-- ~·

1-inaaa:nte ecnva:ro:tvcia- da-'outi"as

paiass"-.- -~-e -eJlP~'••••~~rn: ~

ter igua.1 oportunidade para fazer publicidade
território da outra Parte Contratante.

e promover

vend&a

no

ARTIGO 13

Convoraio e Reaesaa de Receitaa
1.
A(a) empreaa(a) aãrea(al de uma Parte Contratante teri(io) o
direito de converter • remeter para seu pata, a pedido, receitas lacaia
escedentea ia aa.aa locais desembolsadas.

:.
reatriçio n- deaora, - moeda livremente convera!vel i taxa de cillbio
aplicivel a •••••·. tranaaçõea • que esteja ea vigor na ipoca ea que taia
receitas for- apresentada• para conversão e r . . .aaa, e nio eatario
sujeitas a quaisquer enc:arqoa, oxceto oa noraalaente cobra4oa peloa
baDcoa na eXecuçio de tais conversões e ·remeaaaa.

ARTIGO l:C

Tarifas Aeronáuticas
1 •.

uma Parte Contratante não cobrará ou pe,;.itiri que
cobra.daa da (a)
emprea.a (a)
aérea (a)
designada(a) ela outra
Contratante tarifÁá
aeronáuticas auperiorea ia cobrac!aa ia

.

pr6priaa cmpr••••

semelhantes.

' aireaa,

qu•

operem •erv!çoa

intern«ci.onaia

.._ ·
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2.
cada Parte contratante encorajará a r . .~izaçio de conault&a
.obre tarifas aeronãuticaa entre auaa au~oridadea .- compet:eDtaa e . .

-~•••• air••• que •• utiliza. doa aervlço. e daa tacilidade~
Proporcionadas pqr aqu.ela8 autoridade.i', quando fact!vel pOr i.nte.aMcUo

d.aa orqaniz:ac;õea representativas c!.aa empresas aireaa. PropoaUa dll
alteração naa tarifa& aeroniutic&a deverão aer comunicadas a tais
u.uirioa coa razoivel antecedincia, para peraitir-lhea axpreaaar aaua
pontos de vista antes que •• alteraçõea aaj.. feitas. Cada Parte
Contratante, alia diaao, encorajará cauaa autoridades competente& e
uauirioa a. trocar. . informações relativa• ia tarifaa aeroniuticaa.
ARTIGO 15

Conaultaa

1.
Ea
aeroniutieaa

aapirito
de
estreita
Cooperação,
as
autoridadeS
daa
Partes Contratantes
faria oonault&a entre ai,

perLodLc. . .nte. ca.

objeti~o

o

assegurar a iapl. . .ntaçio e o
deate Acordo. ou para diacutir
qualquer probl. . . rel.&cion.ado com eate.

cu.prt.ento •atiaratôrio

2.

TaJ.a

con.ultaa

de

da• proviaõea

co.eçario

dentro

ua per!o4o de 60
aolicitaçio. exceto . .
acordado diferenc..ente pelaa Partea Conlratantea.
CLa cSan ', cJe recebimento

de

da t&l

ARTIGO 16

Emendas

Qualquer em~nda ou modificação deste Acordo eatabelecida
1.
pelas Partes Contratantes entrará em vigor em data a ser determinada eã
troca de Nota• diplomiticas, indicando que todoa oa procediaentoa
internos necesaãr:ioa .foram concluidos por ambaa •• Partea C<M.tra"t:anC.s.
Qualquer emenda ou .mQdific.!~;ção do Anexo a eate Acordo aeri
2.
acertada entre aa autoridade& aeroniuticaa. • entrari . . viqor quando
confirmada por troca de Notaa diplomáticas.

ARTIGO 17

Solução de Controv.éraiaa

Se qualquer divergência aurgir entre •• Partea Contratante•
1.
coa relação i interpretação ou i. aplicação desta. Acordo, aa Partes
Contratantea envidario, em primeiro lugar. eaforçoa para aolucioni-la
mediante negociaÇão. Se aa · Piü·taa Contratantes não obtiver_, por

negociação, uma sol~S~o para a diverqên~ia, elaa poderio concordar ea
submeti-~a à
àecisio de alguma peaao~ ou orq~ni•mo• Se aa Partea
Contratan'tea não concordarem com tal procedimento, a disputa aerl, por
aolic~tação
de
qualquer daa
Partes Contratante•,
auD.etida
a
arbitraqem, em confo~idade com oa procedimento• abaixo.
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2. .
A arbitragem será efetuada por um tribunal de tria irbitroa a
ser, assim, constituído:
a) dentro

de

30

solicitllçio de

(trinta)

dias

«póa

o

recebiaento

da

arbitraqerii; cadlt.-Parte Contratã.i:t.te-nõile"ari

um irbitro. Dentro de 60 (s~aaental diaa apóa ••••• doia
árbitros terem sido nomeados, eles deverão, -.diante
acordo, designar um terceiro árbitro, que deverá atuar

como presidente do tribunal arbitral1

b} se uma daa Pártea Contrataptea deixar de no.aar ua
árbitro, ou •• o terceiro·arbitro ·nio for designado de
acordo cOm o aU.b{>ar~q'ra~~ (a.t 'deste- - p.il.i:'igrafo, uaa das
Partes Contratantes poderá solicitar ao presidente do
Aviacão · Civil

Int~rnacioftal

Conselho da

Organização de

para nom.ar

o. árbitro'. ..oQ árb:Ltra.·..neceaa&iH; .deQt.ro de

JO (trintJ.)
·~~··· ~. ·. ~~. P:r:•~.t.d.nb.· ~·~fo~ ~ .: - na.cionalida.do dé uma da.a Partes· Contratante•; o ·Yice-·
presidente,. hierarquicamente maí•. antigo,.: que nio ••teja
desqualificado pelo m~•~ mo~j."?"o, · fari a- indic:'a•io. ·• ·
3.
Exeeto quando acorda.4o e. contrário, o tribunal arbi\(ai
determinará oa 1imitea de sua jurisdição em conaÓninc~a c~ eate Aco~
e eatabeleceri aeu próprio procedimento.
·
·

4.
Cada Parte Contratante c!evàri, conaoant.• ~om sua legia.laeio
nacional, acatar inteqrat..nte qualquer deciaão ou aentença do tribunal
arbitral.

5.
As. de•pe~a• do tribunal arbitral, incluindo encargoa •
despesas e~ oa 'rbitroa, Serão coapartilhadaa iqua~nte pela• Pàrtea
Contratantes.
ARTIGO 18

Denúnci.a
Cada Parte Contratant. poderi,. a qualquer mo.ento, apóa a
entrada . . vigor deste Acordo, notificar i outr~ Parte Contratante, por
eacrito, por -1o 4o• canaia .4iploa.iticoa,. aua deciaio de denunciar
Acordo. Tal notificação •~ri feita simultane...nte i Orq&nil&çio
do Aviaeio Civil Internacional e, se a outra Parte Contratante julgar
nOceaairio, ao Secretariado das Na;õe• Unidas. o Acordo deixar& de
vigor 1 (ua} ano após a data do recebimento da notificação pela outra
Pàr~e Contratante, a Z.nõa que aeja retirada, de cOMum acordo, anta• de
··explt'ik' eaae" perlocló·~ Se o reee.bimant.o da" noti.ficação não for acusado
pela outra . Parte Contratante, eaaa notificaçpo seri considerada
recebida 14 (catorze) diaa apóa aeu recebimento pela Orqanizaçio da
Aviação Civil Internacional.

••te
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A!!IGO t• ·
..,iatro na OACI

&ate Acordo • qualqv.er . ...-:sda a ele -riO
OrganisaÇio de Ariaçlo ClYil Inten4lcional e, H

rqiatradaa u
a outra Parte
Contratante.julqar neceaairio, jun~ ao Secretariado daa
Ufti4aa.

••QÕe•

AR'l'IGO 20

Eat:racla -

Vigor

hte AcordO ...«:rad vi90r no dia praeiro do H9Wido III•
ncju.inte i. úta · ... qual Aa .duaa Part•• ~aeratantea haj- · a14a
. infor-.aclu, por · -lo de troca · Clit· Notaa 41pl~t.ic••, · de que a a
reapec:tiYU ezi~JIAC:iu eonatituC:iouai!f, parA aua entr•da e.· Yf.9or,
foraa CUIIpri4aa •

. . · t:aat.-.uabo ••· do ·que, oa &baizo-. .ai.na4oa, ~iA *i.t:e,
aueoria..to• por ..a• n~iW. ~rnoe, aaain- o preHII:te Acordo.

I'·

Pei~ • Viezaa., aoa
41aa elo aia de t--•L:.. · de ~ 1993, noa
idia.aa po~tugab~ al~ • illgll.., undo todoa oa tu:~• iCJUA~U
aut~tiCoa.. r.
caao de
qualquer diverqinci.a
de i.nterpret.acio,
pravalaceri o texto . . inqlia.

0fpQ-/{{1PELO GOVEJUIO PBDEDL

PIILO GOYIIIIIIOIDA UPOBt;ICA
PZDUA'riVA DO

DA lUSTRIA •

BIWIIL

mab&ixador Nol~ganq WOlt•
Ch•~• do Depart...nb) de
Politica ~ca • de
. Inte9racio ~ Rini•t,rio
Federal doa &eg6cio•

Theraaa Maria Machado Quintella
Eabaixadora Eztraordiniria •
Plenipotanciiria • junto ao
Governo Pederal 4a lu•tria

E•Üan9•iro•
Allaxo
QU!DIIO DK RO'I'U

Jtotae • ..r • operada• peb (a) eapreea (a).
Governo r.Seral 4a Auatzoiaa

Hru (ai deetvnada (a) pelo

Poa.toa na Auat.ria - Pootoa ia.te~ilria. , Paulo - Ponto• •16. •

ato

~ J.uei~

• •lo

.~

I'Oat:oa DO

al-..

ara•il - lloa.toa

i:a.U:~il.rJ..oe

-

~toe

na &uat:r.la - Poeto.
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O. poat.oa ·a ME'- . . rvidoa ua . rotaa aaiaa e..,.aif1c-.. . . , _ .
... 4etead.oadoe 4e ~ acocdcr pelu au.mddadlia . .rora&ut.l.,_ 4u
dua• Pu·t:aa
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coauataat:••·

Atat ~naata)
qua~

OG · •

pel:a '-td.a.I'04u'À(Io), ._
a.· vao., aai.«:.t.r e.calu eoraataa.u. .._ :rotaa ·

aúaata) 4ea1fJUI!IaC•t
.t:Gdos ·

84J.aa eapeclf1ca4N • poda'I (lo) -.n'i-lu -. qualqg;u oreM, de8da
qlM

acorda~•.

o. Hn>iqoa

aeaau

=-~

zoua

..

~~

aa

JD.Uia.

3. Alai - a l a i . ...:cal <leo~Cal palll a.p1i>l1oa :re.IUaU'f& do
aruil poderlllol, • qulquu - oa ~. oútú ~
-coãatuge.. 4&. · zotU u:~ aapeet.ficadU • podul{lo) Mn"i...;lU . .

.a...

.p8lqãr- or.s-,

oa.ec--

"·

de ..Se

que

oe

Hn'iOOII

aco&'4adcNi

••-

zotaa

poll~ ~ •.r"••11.

ah- apra..aUJ:i aaa.a.boz'h1oa, ·pua ~·Gio daa
ntoz:l.dadaa MJ:ODiuU.cu' cla ou.ua Pacte COilt:z'ataac:., pelO - - 4S
C..-zeata • a i - ) 4iâa aaua da d&t:a J~CGP~Mt& pua ..u.a& •

c:e4a -..n..

ri~·-

~Ã C.omlssão de Relações Exteriores e Defesa Nacional

Projeto de Decreto Legislativo n?_36, de 1995
(n? 437/94, na Cimara dos Deputados)

Aprova
o
texto -do
Acordo
sobre
Comércio
e
Cooperação
Econômica,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da RepUblica da Bulgária, em 13 de
setembro de 1993.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

.
Comércio e
r:.epública

.2'\rt~

1o

-

Fica

aprovado

Brasil

texto do Acordo

sobre

celebrado entre o Governo da

Cooperação Econômica,
Federativa do

o

e

o

lgária, em 13 de setembro de 1993.

Governo

da República

da
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Parágrafo
Congres-so
referi-do
que,

Nacional.
Acordo,

quaisquer

bem

à

Ficam. sujeitos

único
como

atos

que

quaisquer

aprovação

do

impliquem _revisão

do

ajustes

complementares

nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Fede-

ral, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio
nacional.
·Art. 2° - Este decreto legislativo entra em vigor na
.data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

MENSAGEM N° 685, DE 1993
(Do Poder Executivo)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

amg.;

49. inciso I. da ConsliiUiçfo Federal.
ExceJ!nciu. acÕmpanhado de ExposiçJo de Motivos

De conformi<Wie cem o disposto no

submeto l elevada coo.~~ de Vossas

do Se,!lhor Ministro de Estado das RelaçOes Exter:imes. o leXto do Acordo solxe Comtrcio e

Cooperação Econômica. celebrado entre o Governo da Repllblica Federativa do Bruil e o Governo
da República da Bulgária. cm Brasilia. em 13 de setembro de 1993.

Brasilia. 13

de

outúlto

de !993.

-

90-V
ÁKIO>I~ q,

1'-#l:l.

!>Ti"- J>Jo7"!vt7.s IJ!" J96 /,-1'/~t:, ~~ ~ ínr o<JrU,!Jif!o

M

.q"/À#:ST~Q

,56PHOA.

;o,ç

~7-9,Z)q

,::14.$

.I> e"

24~6-..s

G.rt".-J?ItJ~é:S.
Excelentissimo senhor Presidente da RepUblica,

Tenho a honra -de submeter. ~ elevada consideração de
Vcssa Excelência o anexo texto do Acordo sobre comércio e
Cooperação Eccnõmica celebrado entre o Goyerno da RepUblica
Federa1:iva do Brasil e o Gcve_rno da
Brasil ia, em 13 de- set-embro de 1993,
Brasil

do

vice-Primeiro-Ministro e

Repüblic~

da

pOr ocasiãO-

Ministro do

Bulgária,

da

em

Visita ao

Comércio

daquele

pais, Valentim Karabachev.
2.

ambos

A

os

assina't.ura

4overnes

de

intercãmbio comercial

desse

instrumento

desenvolver
bilat.eral~

a-

atende a

eoopera~ào

disposição de

económica

e

o

por meio da concessão reciproca

do tratameneo de nação mais favorecida, segundo as' regras ~o GATT.
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Reconhecendo que o intercAmbio comercial entra ·Brasil e
3.
Bulgária con'tinua aquém çle suas possibilidades, os dois Governos

convieram, no documento

firmado~

em conceder-se facilidades para a

organizaçào de feiras e exposições comerciais e em constituir
comissão mista
que,
reunindo-se
periodicamente,
assequ.re
a
implementac;:"ã:o do Acordo.

'.

do
retomada
que
cõnscios. de
a
disso,
econõmico deriva necessariamente da inserção de
ambos os · pa~ses na dinâmica do comercio int:ernacional, o Governo
dó Brasil e o Go'(erno da Bulgaria. dispuseram que os acordos. e os
contratos especificas de importação. e. expo~taçâo concluidos ao

Alem

desenvolvimento

~mp~ro_do ins~~um~~~o

em foco sejam.negociados em moeda livremente
convers1vel, encerrando, por Conseguinte, a. conta em moedaconvênio exis'C:ente ent.re _os__ doi;; pa1~e~.
Em vista.'"· do expos-eo, · submeto- a· Vossa Excolti:ncia o anexo
s.
projeto de Menaaqem para que, se a!lsii:! houver' por bern, a encaminhe
ao Poder Legislativo, para exame • eveneual aprovaç6o.

. .

0'1d::JL~--~· f0·~
.. R~:li~orr--aamante.,.
-"::.,,
-<J

z~·'

'-- 7
CE

.

.

O L. N. AMORIM

Ministro de Es aêio das Rela.';ões Exter ior••

ACORDO SOBRE OOM!RCIO E COOPERACXO ECOH0MICA ENTRE O GOVERNO
DA R&P0BLICÀ~FEOERATIVA DO BRASIL E O GovERNO
CA REP0BLICA DA BULCARIA

·o Governo da

Repúbll~a

Fed•rativa.do arasil .

•

o cav.rno'd. lepúbltca da aul9iria
(doravante denoainados •ra~tea Contratantee•l,
Oeaejando expaftdir e-fortalecer oa vlncüloa c~rciaia entre
oa doia pah•a:', ca- b4ase noa.-. · principio• da iqualdade aoberana doa
Estado~ ~ da reciprocidad~i
c~
o ~jetivo . . h
. .plo de intena.Uicar aa relações
bilat•~·~• ~-~~·•s .utua. .nte.vantajosaa,
•• 7 ! .. ~çord. . 0::. aeqllinter.

'AR'l"IGO I

Aa Partes Contratantes -P-c:••nderlo, eil eonforaida4e coa seus
dispoait::ivos"leqaia internoli •
viq:or, •• açõ1a n•c•sairias par•
fa.entar e. taei11t•~ ·o desenvolvi.. nt::o daa relaç&.a econ~~caa e
~rotais entre· oa dota pal•••• no l•bito das condiç&.s eetipula4ae

. '.
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Alt'l'IGO II·

1.
· Aa "Páitea
COntratante& c;onceder-ae-lo
c-ec:iproca. . nta o
t.rat...nto de" naçio . .ta favorecida at.rilluindo, p&.Z'& oa produto&
~ocedantea dGs/ou
exportado& aoa raapectivoa tarrit6rioa doa aaua
pataaa, o•'trat. . .nto nio . .noa favorável do que o concedido a produtos
ai•ilaraa procadantaa do/ou enviadoa ao tarrit6rio da qualquer terceiro
pais.
a prlviliqloa ~oncadldoa
A lMportaçlo ou A axportA~Io d~

vantaqana
rol~eio

produtos procadantaa

da ua. terceiro pa(a ou anvladoa ao tarrlt6rln d•

u. terceiro pala'aario iaediat...nta aplicados aos produtos análoqoa
proçedentaa do/~u· anvladoa ao
tarrttórlo da
uaa
daa
Partaa
Contratante•. Ao -.a~ t~po, aari dado tratamento nio•diacri•lnat.Qrio
no que diz respeito ia reatrieõe• qu•ntitativa• • i .concessio de
11cen~a.

·
,.ri.RTIGO III

1\s diSposicõés· do .1-rüqó I I não serão aplic.!ldas às- v~nt.l'lg-ens.
aos priviléqios e ãs f~anquias que uma das Partes
Contratantes concede .ou venha a- conceder:

ãs facilidades,

a} aos países limítrofes~ com
nas fronteiras
e/ou
fronteiriças:

vistas a facilitar o
c_ooperacão

trâns~to

••

países~ em
razio de sua participação em zona
livre comércio, união aduaneira ou acordo de inteqração
económica do qual sej~ membro:

bl a terceiros
d~

c}·

ã

tercéi.rÕS

países~ com

base em

acordos para

evitar

a

dupla tributação,. em acord?~ multilaterais de que a outra
Parte contratante não participe, em acordos de cooperação
que. sequad~· â.l~islaçãÓ nacional da Parte Contratante.
prevejam isenções só eoncedi~as em decorreneia de ates
internacionais
clãusub.s
expressas
9ue
contiverem
Contempl,a~do tah. benefícios:
d) i ±mport.a~io de mercadorias em decorrência d~ proqra•as de
assistência, em favor de uma das Partes Contratantes,
forneeida por
terceiros paises ou por institUições,
· ·orqanismoS ou qualqu•r outra or9anização internacional.
ARTICO IV

'·

Os pre~~s das mercadorias. objeto do intercâmbio previsto ~o
pre••nte Aeor~o. serão estabeleeidps em moeda livremente conversível.
salvo se as partes do respectivo contrato teribam estipulado de modo
diferente.
2.
.os paqamentos decorrentes das transaçõe$ comerciais serã~
r•alizados em moeda livremente conversivel e em conformidade com os
requlamentos cam~iais viqentes em ambos os países.
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Partes Contratahtes
imporâ limitações, em
~h!nhuma
da.s
conformidade com sua le9islacio interna em vigor, à transferencia. de
seu territõ~io~ de moeda livremente conversível resultante do comércio
realizado por pessoas e!sicas ou juridicas da outra Parte Ccntr~tante.

'·

ARTIGO V
1.
O comércio seri efetuado
,físicas ou jurídicas da R~pÜblica
físicas ou jurídicas da República
avaliação comercial independente e

em razão de contr~tos entre pessoas
da Federativa do Brasil e pessoas
da "Bulgiria assinados com base em
eonsideracões com@rciais habituais,

sob a responsabilida4e das mesmas.
2.

As Pa'rtes

·fOIIM!Intar ·.•

Contratantes tomarão ·as l!ledida_s _nll!c_'essiria.s p_ara
dos
c:ontatos
Comerciais
e
estimular
a

·expAnsãO

div•rsific.açio do c:omérc:io bilateral·.
3.
Cada uma das Partes
celebraçio. em seu território

Contratantes fomentará

e facilitará

a

bem como em território dA outra Parte
Contratante, de promoções
incentivem as relações comerciais, tais
como feiras, exposições, missões e seminários. Oe maneira aniloqA, cada
Parte contratante estimulará e fllcilitar.i a particip.-.çi;o d ... ~11.1s
pessoas ftsicas cu jurtdicas em tais eventos.

que

ARTIGO V!

As Partes contratantes, em cctnformidade com suas leis e
regula:nent:os internos, isentarão de direitos aduaneiros a importação e
a exportação dos sequintes bens~
1.

-material para testes ou pesquisa:
- amostras sem valor comercial e material publicitário:
- bens qu• for~m obj•to di! reparo ou que fo.ram substituídos,
assim como suas peças sobressalentes, dent~o de seu período
<'I• aarantia,
após ;.; t"!"r,..m ~i<'ln imrort;ulru• ,..u .-orr(•rt"..,,,,..,c:,
.uma vez, das/e para a~ l"llrte:o: Contr.,t:<,nt ... ..,:
- c.lon,;tiVC')!I: d~ car.iter_ tlum,,nlt.:lrio:.,, o:.·uttn't-aJ P. ~!>portt\'Q,

'·

f)<t

IJrn~

..

n!'

prnclut.c'l'! •nr•imo1

eomcorc:iali:eados, nll!'"'- aproveitados poro

ll""'"·ir>l\,,<loti.

terc~iros,

r~:i••

com fins

l""l•·r.;,,_
lu:=r.!'lt1~:cos.

J\RTIGO VI I
Cad~ Parte
COntratante conc•deri, em conformidade co~ - sua
teqisla;io, todo tipo de facilidade de trânsito, em seu território,
para as
mercadorias oriqiniria-s do t~rrit6rio do outro pa{I'C @
destinadas a
terc•iros patses·,
fSsim como pãra UI mercadorl.i!'~
ort.qinirias de terceiros pai••• com r!el5tino ã r.~utra f'~rt.~:> contrM.lntfl'.

ARTIGO Vlll
~cm o
propósito d• asscqurar a impl~mentaçio do presente
hcordo, as'Part~s Contratant•• constituirão Çcmissio Mista, a reunir-se
alternadamente em Brasília • cm Sófia •.
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ARTIGO !)(

As

rarte~

Contratantes de !I iqnam

como ó-r:q.io!'l enci1rr .. q,,<ln~ ri.,

exeeuçio do pros•nte Aco~do~ pela Pepública Federativa do Br~stl, n
Ministério .das Relações Extel"iores e, pela República da Bul9árta. o
Ministério do Comircto.
1\RTICO X

••

•

eontrovirsias

I"C!SpC' i to
t\.1
surqir
possam
que
ou apUcaç:io do presente Acordo se rio solucionadás
mediante consultas diretas entre os ôrqios ~ncionados no art.iqo IX ou

1.

interpretação

-por-via diplomática.
A.s eont.'rovérsias que possam surqir a re3peit.o do cumprimento
amparo do
presente Acordo
serão
eonclUtdõs· ao
do• ~ntrat.os
solucionadas scqundo as disPos.ieões eontr1ltni'IÍ1'1 c:~~:rccifir;,<~ rtr>lP"'

'·

previstas.
hs disposições do pr•sente Acordo tambim serão aplicáveis aos
3.
contratos concluidos
expir«c:ão.
· l\RTIGO X:I

o presente

1.

Acordo entrará

em vigor

a partir

da última das

n~tiflcações

que as Partes Contratantes trocarem sobre o cumprimento
das formalidades internas requeridas para sua vigência~
2.
O presente hcordo será válido p6r um período de cinco anos e
será prorro9ado automaticamente por período~ sucessivos de três anos, a
meno• que uma das Partes Contratan.tes comunique i. outra sua intenção de
denunciá-lo, por Nota diploNática. com antecedência mínima ·de 90
(noventa) dias, antes do têrmino do respectivo.periodo de sua validade.
hRTIGO· XII

Com a entrada em vi~or do presente Acordo, fica revogado o
Acordo de Comiircio, Pagam.!ntos e Cooperação Econõmica e~tre o co·verno
1.

do ~rasil e

O Goyerno

da Bulgária, assinado em SÕfia, em 22 de abril de

1961.
l.

O

Banco

Central do

Brasil e

Bulqiria adotarão as providências
tirmlno da conta em moeda-convênio

OBanco

que se
p~evista

do Comér~io Exte~io~

da

fizerem necessárias para o
no acima ref@rido Acordo de

Comireior Pa9amentos e Cooperação Econômica.
Feito em Brad.li&r
P~

originais,

tua

i3

de

:Se."t.eNbRI)de

1993r

em dois

portuquia • e• búlgaro, sendo ambos os textos iguaLmente

autinticos.

RNO DA REPOBLICA
DO BRASIL

r&D&IAT~VA

C.1so

Lu4z

llaiatco

Ide

a.laeõea

Nunes Amori•
Estado das
E~terior••

' DA R!:POBLICA
D

Valentin xarabachov
Vice-PriMeiro-Hiniatro
Kini•tro do

a

COMireio
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Projeto de D_ecreto Legis)ativo n~ 37, de 199S
(n~

317/93,

na Cimara dos Deputados)

Aprova

texto

o

Interamericana
em

Leis

Menores ,

sobre

Matéria

Convenção

da
de

Conflitos

de

Adoção

de

celebrada em La Paz,

em 24

de maio de 1984.
0- CONGRE.SSO NACIONAL decreta:
o

aproVado

Fica

texto

da

Convenção

Interamericana sobre Conflitos de Leis em Matéria de Adoção de
-·"'"_Menores, celebrada em La Paz, em 24 de mai.o de 1984.
Pa~ágrafo.

·.único

Nacional

-

Ficam

quaisquer

sujeitos

a tos

que

à

apreciação do

'impliquem

CongresS?

modificação.

da

Convenção, bem como quaisquer atos que, nos termos do inciso I
do

art.

49

da

Constituição

compromissos gravosos ao

Federal,

patr~nio

acarretem

encargos

ou

nacional.

Art. 2° - Este de=eto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MENSAGEM N° 689, DE 1992
(Do Poder Executivo)
Senhores Membros do Congresso NaciOnal.
Em eonfonnidade com o dispostO no Artigo 49; inci.to I. da CoastiiUiçlo Federal.
l elevada consideração de Vossos Excel!ncias. acompanhado de Exposiçlo de Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteri"!'""- o rcxto da Coovençlo lnterlmeril:ana aobre
COI!fiitos de Lei& em Mattria de Adoç!o de Menores. celebrlda em La Pu em 24 de maio de
1984.
su~meto

BtiSilia,

6

de nove11bro de 1992.

144

ANAIS DO SENADO FEDERAL

EXPCIIiiÇ!IO [E ICJl'I\QS Nl'

385/C1-Io!RE, de 8 de cublbro de 1992, do.
Reh9'-s i!:xt:er~.

Senh:>r lllnátro de Estado das

Excelantiasimo
Senhor
Vica-Prasidanta
da
República, no axarcicio do carqo de Presidente da
. República,

Elevo • consideraçio de Vossa Excal,ncia o anexo
projeto de mensaqem pela qual ~ submeta ao rafarando do
Congresso Nacional o texto da Convençio Intaramericana sobre
C~nf+itos da Leis •m Matéria de Adoç6o da Menores, celebrada . .
La Paz em 24 da. maio da · 1:984, na III Conf•r•ncia Especializada
Intaramaricana sobre Direito Internacional Privado (CIDIP-III),
··.·-----com
base
em
projeto
elaborado
pela
COllis. .o
Juridica

Intaramericana.
2.

ou em datas

o referido instrumento foi assinado, naquela data
post~riores,•

por dez ·paiaaa latino-...ricanoa,

entra alas o Brasil. Ratificado por doia, entrou . . vi9or
internacionalmente aa 26.5.88, nos .tenos da seu a.rti~o 26, O
Governo
brasileiro,
embora
nlo
lha
tivesse
objaç6as
inarrad4veis, n6o havia iniciado,
até hoje,
os trlaitas
necess4rios à sua •atificaç6o.
3.
A épo::a da . adoçA o do COdigo BQatamanta, . . 1928,
•• Havana, quando se buscoU, no continente Aaericano, dar
uniformidade às regras da direito internacional privado, o
instituto da adoç6o ficou requ~ado no capitulo VIII, arta. 73 a
77, •~tabelecendo-se a lei pessoal doa interessados para
regência da relaÇão juridica. Isto é, aCÕlhau a lei nacional do
adotante e do adotgdo para regular aa respectivas CA..f_!C~~·~a~as,
condiç6es e limitaç6es· à
~doç6o,
seus efeitos quanto •
o adotado
sucessão, bem como o nome, direi toe • deveres -que
conservasse
com
à·
sua
familia
d~
orig••·
A. adoçio era entAo insti tuiçio desconhecida em
4.
divarsoc ordenamentoc juridicos do Hemisf4rio, a despeito da
tradiçio romanistica em muitos deles, tanto assim que o art. 77
foi explicito:

"As
disposições
dos
quatro
artigos
precedentes nio se apli~ario aos Estados
cujas legiSlaçOes não reconheçam a adoçAo•.
Em m~ento oportuno, a organização dos Estados Americanos
prop6a, em 1984, ~-texto_da_ Presente Convençio sobre Conflitos
de Leis em Matéria de Adoçio de Menores. Visava a atender
exigf:ncias · sócio-e_ç_onómicas
do
continente.
levando
••
conaidaraçlo os direitos humanos a o direito bumanit,rio, tendo
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diraitoá' internos

a

do instituto • a preocupaçto evidente com o incremento

da adoç:Ao internacional, que ' legal • legitima, caainhando
por•m paralela l condanllval venda da menores para pais.. uis

desenvolvidos.
5.

sob outo 6nqulo,

a protaç:6o especial l

inf6ncia

anunciada na DeclaraQio da Gene~ra, . . 1924, sobre oa Direitos
da Criança • reafirmada na Decl&rayio doa Direitos da Criança,
1!15!1, pala Orqanizaç:Ao das Naç:"• Unidas, tava tal1bú aua
-impÓrt6ncia reconhecida na Declaraç:lo.Univaraal doa Direito• do
_·--~~·· _(19~1) e~ ~apoia, noa ~actos. Iritarnacionaia relativos aos
diraitoa civia ·• politico• (arta. 23 a 24, aapacialaanta) • aos
· di.r~itoa acon6lilicioa, ao<:iaia • cülturai• (art •. 10). no saio da

OHO, . . 1986, e, no 6mbito intaramaricano, no Pacto da San Joa'
da Coata Rica,

da

1!16!1. A aatea tda instrumento• o Brasil

acaba da aderir •
.A Conv~nç:6o Intaramaricana foi elaborada antas da
Daclaraç:io aobra principio• sociais • juridicoa · aplicllveia à
pro.taç6o a ao bem-estar doa menores, visando sobretudo ••
p~ticaa •• mat,ria ie adoçio a coÍocaç:Ao cm lares substitutos,
nos plano• nacional a
internacÚmal
(Resoluç:Ao 41/85 da
AsaeabUia Geral da ONU, de 03.12.86), baa como das raqraa
aini~~aa
das Naç:6es Unidas ~ Reqras da Beijinq
para
adlainiatraç6o da justiça :.--"="• me'nores e adolescentes (ResoluçAo
40/33 da A.G. da ONU, de 2-,:11.85). Tais regras, acrescidas •
Declaraçio sobre a proteçio das mulhere5 • das crianças periodos de guerra· ou da urgência (Resolução 3318 (XXIV) da A.
c. dá ONU, de 14.12. 74)-, serviram de base it. convenç.lo relativa
aos Direitos da criança, adotada pelas Nações Unidas ea
20.11.89, ratificada pelo ~overno brasileiro em 1990.
6.

Recorde-se, a titulo exemplificativo, que o Chile,
um doa ~+times paiies americanos a aceitar o instituto da
adoç:Ao, promulgou, em 1988, leis mais explicita a respeito,
regulamentando tamb4m as adoções internacionaia de menores,
ravoqando lei anterior que cuidava· da leqitimaçio adotiva. Mais
recentemente, na esteira das Resoluções da QNU acima referidas:'
o Equador estabeleceu um. regu_lamento próprio. para as adoç6es de
menores, tanto no imbito interne come no internacional,
explicitando me~hor as disposições do Código de Menores.
7.

B.
o BraSil, que, de há muito, PrecisaVa rever
•
repensar o instituto da adoçao de menores, encontrou no
Capitulo VII do Titulo VIII da Constituição Federal de 1.988
(arts. 226-230), ele forma mais candente do que no enunciado
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geral do art. s•, os principies básicos da familia, da criança,

~.

adolescente

• c.o idoso. A ec;Uiparaç::Ao de direi toa
·•
alificaç~••
doa
filhos, prevista no t 6• do art. 227,
mplementada pelo 5 s• do mesmo a~igo,
contempla a adoçio
que, para menores • adolescentes, vea regrada na IA:i n• &.069
de 13 .. 07.90 (Eatatu~o da criança • do Adolescente). Nos aeua
artigos 39 a 52, entre outros, 6 disciplinada a adoç4o plena,
quer para o direito interno, quer. por aatranqairos residentes

rora do pais: adoçio internacional.
9.
~ ConvençAo de La Paz, ora •• exame, aplica•aa-6 A
. adoçAo de . .nona sob aa formas de adoçio plana, l4t9itiaat;ao
. ac!otiva. ·;. outra~- fOrDaS afins que equiparem . O &dotado ~
condiçio c!a filho cuja-filiaçio esteja legalmente eatabalacida,
quando o adotante (ou adotantea) tiver seu domicilio nua Estado
Parta a o adotado aua resid6ncia hüitual noutro Estado· Parte
(art. 1•).
10. ·
o crit~rio de conexio pessoal nela acolhido ~ o
domicilio das par\a• ou raaidincia habi~ual, que . .lhor
atender6 6a actoç~• internacionais n~ iabito das Aatricaa
Carta. 3• e 4 1 ) . Subatituir4, des~ .tom, para oa paisu qu.a a
ala aderirem e que taabéa seja• Pa~•• do Código Buataaante, o
crit~rio
nel:>uloao dos artigos 73 a 77, a que atria ti&
refer•ncia, que era per.feitamente plauaivel ea sua •poca
histórica . e para o eaUgio, ~nto do direito intarnaciona~
privado,
coao
dos
c!ir~itoa
privados
internos:
u.
territcrialiamo ~pegado ao 1us sanquinia, da um lado e, da
outro, o desconhecimento continental de um instituto ~·~ico,
generoso e fundamentalmente humano como • a adoç.o.
_ A primeira vista, em face <!as

dialj>osi~••

internas
aó prev6 para.. a.
espécie, adoçio plena (arta. 31 e 51), pareceria haver conflito
r.om o art •. 1• da ConvençAo, · pela referência que ali se faz •
"legitimaçAo ~activa e outras formas afins que equiparem o
adQtado 6 condiçAo da filho cuja filiaç6o esteja legalmente
estabelecida"~
Tal conflito, ent~etanto, não existe, pelos
seguintes motivos:
a) se o estrangeiro quiser adotar no
Brasil, ficará subordinado ã legislação. interna: adoção
.plena, aplicando-se-lhe as d"etermi{laçóes da Lei n• 8~069/90 e
com decisio judicial a respei'!:o, o que está conforme o art.
3 1 da Convenção e mesmo seus arts. 4• e 12 a 19:
b)
se
a
adoçào
realizou-se aliundi,
cumpridas
as
exigéncias
da
lei
local,
trata-se
de
reconhecimento de julgado estrangeiro a que não se entrará no
mérito: semelhante condiçAo de nosso jus positym atende ao
11.

do Estatuto da' Cria119a e .do Adolescente,

que e•t• no art. 5• da convenç6o,
excaçio da inatit~iç6o deaconhecida.

~e

,.._.

~-

nlo •• podando invocar
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o anunciado no art.

2• da convençio abre a possibilidade a que. qualquer Estado
Parte possa declarar, ao assinA-la ou ratiticã-la, ou a ela

aderir, qua·aua aplicaç!o •• estende a ·qualquer outra forma de
adoçAo internacional de menores. Ora, como a lei n• 8.069/90 s6
permita odoçAo pleno de menores e

adoles;centea,

bUl como só

axcapcionalmenta autoriza a ·~· colocaçlo· em faail~a substituta
••tranqeira, sob a modalidade de adoçAo, vedada a guarda • a
tutela conforme arta. 31 a 33, t 1•, o Brasil daver4 abstar-aa
de fazer a declaraçAo

·P••

data~inaç6ea

~revista

no c;tado art. 2•, coa aaparo

aapacificaa da lei interna.

· A 'p?imei;~ .parta d~· art. 6• da convanç6o rafar•-••
reqilillito•
cie- pi:b1fcidada .-registro-da adoçlo pela lei do
ao•
E•tado em que davaa ••r cuapridpa, o que n6o con•titui 6bice l
acaitaç&o pelo direito bruileiro·: aplicaç6o da lei material •
formal do lugar do ato de adoç6o. No entanto, a 2' parte de•t•
artiqo dava ser objato de re•erva do Bradl, por oc. .i6o da
ratificaç6o, poi• contraria o• art•.· s• • 227, U 5' • 6• da
-conatituiçAo FederaÍ, -íie,.~ como -os arts. 2ó (reproduÇio do- t 6•
13e

do· art.

227

do

texto

constitucional)-

e

47

•

respectivo•

par6qrafo• do Eatatuto da CrianÇa e .do Adolescente. I•to
porque, ao ·~U:nciar naquela 2~ parte do art. 6• qúe •nos
regictros püb~~cos deveria constar ~- . modalidade e
as
'ca.racter14tic~·

· d&;; adoção",

sem

a

restrição

a .. respeito

do

rorneeimento de certidões, a conVenção esbarra com .o principio
d"' igualdade de direitos, c~m o sigilo de que se .rave•t• a
~

adoçAo (a despeitO do enunciado na primeira parte de seu art.
·,7 •) , cujo reqistro cancela o registro ~riqinal do a dotado, •

com as demai• especi!icaç6es do art. 47 do Estatuto da Criança
e do Adolesct.nte, a~tamente benéficas ao inte;-esse e direitos
do adotado, cont::apondo-.ae ;· portanto, à ordem pública interna.
14.

Sob outro ângulo, se a publicidade e o registro da

adoçao serão regidos pela lei do Estado em que devem ser
cumpridos, que, sequndo entendo, é a lei local do ato de
adoção, a 2• parte do art. 6• c;\a convençAo é despicienda,
porque a pretendida re~ra de uniformidade será verdadei~a regra
de conflitos com os direitos internos de cada Estado. Al-ie-se a
isto o descompasso dos direitos materiais e formais dos
sist.!mils juridicos do continente americano no cUsciplinamento
do instituto.
Quanto do art. 7•: "Garante-se o sigilo da adoçAo,
15.
quando pertinente", deve também o Brasil fazer expressa .reserva
da expre•aio •quando pertinente•. Aa demaia di•po•iç&e• da
•ub•tAncia, ou nlo colide• coil a laqi8laç6o brasileira ou coa
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ela manttm corralaçl~ podendo-•• meUlo fazer a declaraç:&o de
que· trata ~ art.. 20, 111111 vez: que aua efet1va aplicaçlio fica
dependente daa circ~nitanciaa do caao aapacifico, a juizo da
autoridade interVeniente. o art... 24 permita a fonaulaçAo de

reservas no momento da ratif"icaç:4o, desde que vara• sobre uma
ou maia d1apoaiç6es eapacificaa.
Solicitado
pala
Juridica
d . .ta
16.
consultoria
Minist,rio a emitir parecu, a titulo da colaboraçlio, aobre a
pr_eaanta ConVençlo, o Departamento da Direito Internacional da
Faculdade de Direito da universidade de_S&o Paulo entendeu que,
por seu_ o':>jativo prac1puo da evitar conflito• ••paciaia da lei•

.na

adoç!o

reaid,ncia

da

menores,

habitual

no

por

pessoas

continente

domiciliadas

a . .ricano,

•

ou

ban•fica

coa
•

moralizadora. Ressaltou, outrossim,_ o descompasso doa direitos
internos do• pai••• intaqrantas da -o~anizaçlio do• Eatadoa
baricanoa • o fator •ocial preponderante na .r.a•rica Latina•
indicas eleVados da menores abandonados, carentes, onda a
miaerabilidada da• condiç6.. da vida conduzam • violfncia, •
.inqe!JtlÔ • tráfico de entorpecentes, nlo encontrando ambie~t•
educacional e corretivo •. Reconheceu, ..assim, ser lneqável que o
~o
g~eroao
da acloçlo,
ainda que requlamentada
coa
caractaristicaa diferenciadas nos pai••• das .r.a•ricaa, merece
a adealo ao texto uniforaizador para as relaç6aa internacionais
de continente, coa as ressalvas apresentadas neata Exposiçio de
Motivoa, . . atençlio • ordaa p~lica brasileira.

Respeitosamente,

!h~;'~,(,
FERNANDO IIEIIRIQUE CARDOSO

Ministro de Estado das Relaç6e• Exteriores
COIIVDI:ÀO I~IICARA SOIIE CORFLITO DE LEIS
EM MftUA DE

AllOCAo

DE. IIEIIQIES

01 aowerao• do• &etado• ..-bro• da oraaai&açfo doa E1tado1 ~rica~•·
de1ejoeo• de coacluir u.a coavcnçio .obre coallito de leia·. . . .r..ria da adoçro de
.enortl, couvier. . .ao H&uiate:
Arti&O 1~

E.lt.a coa.veaçl'o aplj..car-ae-1 a adg;l'o de •nona 1ob •• fol'll&l d.e adoçl'o plell&,
le&ir.;..açlo adot:i•• e out.ral for..• afin1 que. aqui~raa o adotaclo l coadiç!'o de
fi. lho cuja filiaçlo eateja .le&•l•ote eatabelecl.da, quaado o. acl~tante. (ou
•dotaat••> t.ivcr 1eu &.icUio nua !.atld.o Parte e o edotacla •ua HlidiDC1& hab1tual
noutro Eatado Parte.
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Artia:o 2~
Qualquer &at.So Pal'ta podara declarar, ao aaeiur ou ratificar ena CoaYetaçfo,
ou ao Madr a al& 1 qua ave aplicaçlo H aataDda a q~lquar outra fonà da adoçlo
intaraacioD&l da .. aoraa.
Artiao 3!.

A lei da reaidlacia babitual do .. DOr raaar6 a capacidade, o com.. at~ato a oa
d-i• nquilitoa para a acloçro, beta co.o oa procHi.M:atoa
extr!uecaa aecaa.adoa para a coaatituiç&'o .fo YfDCui.o.

a

forulicladaa

--Artiao 4~
A lei do do.icUio 'do adocaate (ou adocaatao)
--

"

·a.
b.
c.
d.

---

.

--

-1&~1:

a Cap"acidada' ,âl'a. ••r adotaata:
oa n•llilitoe da idade • aatldo cb·il do ad.otaat:a;
o couaact.auto do cOajuce do aclocaaca, •• for o caiO, •
oa d-ia nquiaitoa para aar aclotaDta.

Quilclo oa nquiaitoa da lei dCJ edotaDta ("DU .clotaatP) fona Maifaatunta
"M:DO& aatd.tóa do que oa da lai U naidlac.ia habitual do . .ot.Mo, pren.lecarl a
lei do . .atado.
~tf.ao 5~

..u .-.;~ea faicaa da --«:ardo c011 aata Coa..açl'o- Hrfo ncoabecW... de pt.DO
direito aoa &atadoa Parcu, ... que •• pou' ill"'ocar· a ac:~ .. iutitaiçl"o

4aKoab.cida.

Artiao 6:
. ·Oa ft.Ubitoa CO'IItarMUea a publicidade a naiat~ . . ~ na:er-ae-10
lei do lai:Mo • . - dnaa Hr c~ridoa.

,.lâ

•o• raaiatna p4blicoa d...,.~ c~tar a .U.lica.de • •• caract:erleti.c&a 111a
&doçl'o.
Artia:o 7~
Caraatir-ae-a o aiailo da adoçKo, quaDdo for pert:ioeDtc. llo eata~o, qaaadO
for poaa(Yel e •• foca. coabec id~a. aarlo iD.foraadoa a qli• leaat.ata proceder oa
jaatecedeatea cUa.i.coa do •oor • oa "doa paia, • - que aej• •ac~aadoa aeua· ,.,...
be. outro a d.adoa que paraic. . aua ideet ific:a;l'o.
1

Art:iao 8!'
Naa adoç3ea reaidaa por eata Coa.ftur;iO •• au.torid.Saa que outoraana a ado;a'o
poclariO axi&;ir que o .-dotaa.ta (ou aclotaatea) ca.prove tua cap.:idMa f:[aica 1 .ora\ 1
paico16aica • acoaa.ica por . . io da ia..t~tuiçSéa pdblicaa au priYadaa cuja
finaliclad.e aapadfica eataja n:lacioaacla c• a prot~fo do -DO'f'.
&au.a
ia.at ituiçS.a denrto aatar, expnaa. .nce .utorisad.aa por u. &atado au oq:aniaaçiO
iDtera.Kioul.
-·
Aa iaati~v~lea · . - ca.prowan:. Oa tipoa da ca,.:Ci...• ..:iu .ncu..toe
C. .roM:tar-a
a iafa:r.u a au&orUade CMICOrpate 4a ..a.;.aó aoltn aa co.tf.çlé•
. . que esta •• daM.nol.,.. •.. , .recorrer •• - ••· Para .... afeic.o, a .. cedA...

outoq:anca co-.a.ica'C'& • ia.cituiçl'o ar:r.. it8dora a oucoqa . . ..aoçl"o.
Artia:o t!
~·

caao de adoçiO plaaa. leciti-çlo a4otiva • fo~• afia•:
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ISO

a..

. •• rala-;:Bea aat:u o edotaata (ou IICiotauae) a o Mot..o, · iac:luift M ....
dia n•.-ito ·a ali•uo•, Ma c0110 •• nlaç8'ee do adot. .o coa a f.afUa 4lo
. Hotallta (ou ad.otaatae), naeJ-ee-10 pela --... tal que npla •• nleGiéa
elo ad~ac• (011 Mocaacea' c- eua f - ' l i • lqt:tiu:;

b.

o1 'riaca.loa do acloc•o ca. aua f•Uie •• orla• Hrfo couUerdo1
dlleolYidoa •
Wo eatauo, eultai.ati.rfo o• :blped.iMatoa ,.n co.crair
. .cri.Oaio.

Artiao 10

Mo c..o ele odoçto difonato •• odoç(o p1ou, .. 1.. itúooçl'o odotha o •• fDiliq
afine.- ••. relaç&:a aatn o aclotaDCa (ou adotaat&l) a o adocad.o H na• pala lai do
do.ic!lio do aclotallte· (ou. adotaataa).
Aa ralaçaé• do adotado coa eua failia ele oria• ••
raaidlaeia liabitual DO. .O.uto da . .oçl'o.

raa•

pela lei •• • •

Artiao 11
01 clirai.toa auceeaarioa col'napoDdaataa •
edotMo ou •
adotaata
adotaDtae) raaar-ae-ro p•la• ao~• aplicaw.ia •• ne~ti••• aucae.aéa.

<•

· No caao 4a adot;l'o plau, lqiti.M;I"o adotiYa • for.a• afiae, o adoc ..o, o
adotanta (ou adotaata•) e a faaflia dene 41tWo ou de.cee 6ltt.D1 ta:rl"o oa • • •
direito• ·~··~a:rioa co:rraapoadeatea • filiasro leatc~.
Artiao 12

A• adoça'éa a que •• :refere o artiao. 1~ eerà'o i:r:rewos4veil. A :revoa~ d.aa ·
adoçS.a a qua •• refere o artiJo Z~ :raaer•ae-• pela lai da reaicll:acia habic .. l 411o
adotado DO -.eato da Uoçl'o.

Arciao ·u
Qua'Dilo for pollfftl a coaveralo da adoçl'o aieplea a adoçiO plea.a, leciti..çl'o
adotiva ou forua afiu, •••• eoave:rllo rcaer-ae-•. l a~~eolba do autor, pela lei da
reaidlacia habitual elo Pot&clo ao . .ato ela acloçl'o ou pala lei do !atado da
doaictlio do adotaata (ou adotaatea) ao ~ato da eer pedida a coaveraiO.

Se o &dotado for .. tor da 14 aaoa .. ra aec••••rio aeu

coftaaat~ato.

··Artiao 14
A aaulaçlo da M~fo ••r• reaida pela lei de aua outoraa. A aaulaçfo IOMate
aer.l. decretada judicial..ata, Ytl"'iodo-ae paloa iKer••••• do -aor da ac:o:rd:o cc:. o
artiao 19 daata Coava~o.

Sera'o co.peteatea para outoraar aa adoç&• a que .e refere eeta Converu;i'o 11
•utoridadea do E1tado da l'tlidl~ia habitual do adotado.

Artiao 16
Serl'o coapete:Dtee para decidir eobra a aaulaçto ou a revoaasl'o da ad.oçfo 01
jutzaa do Eltado da r .. idiDCia babitual do adot~o ao .a.eato da oueoraa da adoçl'o.
Quaado fOr poalfYtl a cou.e:ralo da adoçiO 1iaplea . . adoçiO pleaa, leait~ro
ad.otiva ou for.u afiu. aerló co.petaatee para decidir, altaraati-.. .ate ·e l
eacolha do autor, aa aatori4ad•• do Eetaclo 4a r••idaac:ia habitual do ad.otr.o ao
-...elltCll da. adoçl'o~ ou u do Zat..:lo oada tiver dOIIieUio o adota11.ta (oe ad.ota11.te1)
ou •• do Eetaclo oad.a tiYC":r doaicflio o Motado, qua:Ddo tivtr da.icnio pl'6prio, Do
-..eato da pedir-•• a coaveraro.
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Artiao 17
Ser!& ca.pctentea para decic:lir u

que.clé~ referea.tu b

relaçl'ea eatft o

&dotado • o adocaa.te (ou adotaatea) • a fa11ia, deste cUti..o (ou. deatea 4ltiaoa),
oa ju:[.na do &nado da d•ic:Uio do Motaa.te (ou adota'Qtaa) • eaquaato o a4ot.edo aiO

coa.tituir doaictlio pr6prio.
A

do ._.DtO - que O adotado tiY&l' da-ici:lio prdpl'iO Mrf. ~tenta, l
auto~, o juia do da.ictlio do &dotado ou do adotaate·(oo adotaatea).

p&l:til'

aacolba do

Arti 1o

ia

Aa autol'idad1a doa l.atadoa Parte• poderl'o i-eeuaar-ae a aplicar a lei declarada
eoÇcteita por eat• CODYaDÇI'o q~Ddo •••• lei for ..o.ifaataM:ata coatr,ria • aua
orei• pd;blica.

Artiao 19
-.=-

oa' teno1 deau convenç(o e •• lail apllc.,vail da acordo ca. ala aerl'o
interpretado• bataoa.ica-ate a • f&YOE' da. Yalideda da adoçio • n NaaUci.o do
adotado.
~

Artiao 10

Qualquer Eatado Parte poder•. a qualquer IIOIIIeD.to, d.c.larar que ena Convençilo
se aplica l •doçao de . . oorea e~ reaidlncia habitual neaae Eatado 1 por peaaoaa que
taabffa tenham reaidlne:i.a habitual nuae . . ..o !atado Parte.
quando,
daa
circunatlni:ia:a do cuo eapec!fico, a juho da autO:ridade interveniente. ruultar.
que o ád.otante (ou ad.otantea) •• propÕe conatituir dCMic!lio ea· outro !atado Parte
d.epoia de for . . li~ada a adoçlo.

Artia:o 2l
Ena Coave-açi'o ficara aberta i
doa Eatadoa ~ricano1.

a .. inat.ura doa Eatadoa . ..broa da Or&ani:u.çiO

Artico 22
Ena Conveaçll'o ena IUJe:Lt& a ratificaçr'o.
Oa ialt~a.toa de ratificaçl'o
aerro depoaitadoa a.a Secretaria-Geral d& Orcaaisaçto doa E•tad.oa ~ricaaoa.

Arti&o 23
Eata ConvençiO ficar• aberta l • adeat'o de qualquer CH.ltro Enad.o.
Oa
inatrw.entoa de ad.eafo aeri'o depoaitad.oa na Secretaria-Geral da Oraanhaçló doa
Eatadoa ~ricanoa. ·

Artiao 24 ·
Cada Eatado poclera foraalar reaenraa a eata Convea;;l'o aa 8CIM:ato de aHia.t-la,
ratific•-1• ou de • ala aderiz- 1 daade qua a z-aaena Yez-ae aoDn --. ou. - i •
diapo_aiça'aa eapedficaa.

AI adoçôea. outo:r&adaa de confonü.dade coa o di r ~ito intenao 1 qUDClo o adotante
(ou ad.otaatea) • o adotado tiver. . d.oaictlio 'ou reai;lacia habitual ao . ...o Eatado
Parte.aurtirto efeitoa de pleao dir&ito Do1 deaaia ~etadoa Partee 1 . . . pz-ejufso de
que · taia efeito• aej.. recidoa pela lei do ao•o doaictlio do adoc&Dte (ou
adotactea).
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Artiao 26
Eata, ~nvciaç:a'o entrara · • viJ:or uo tripai..J <!U a· partir ela data •

que haja

sido depoaitado o ..auado iaatru.ento de ratificaçio.
Para cada '!atado que ratificar a cOa.nnçl'o ou a ela aderir dapoia da haver aido
depoaitado o .. podo iaatruMiltO de :ratificaçlo, a Coa.veDÇI"o entrar• • •icor 110
triPai.o dia a part"i:r da clau • que tal !:atado haja destoaitad.o aeu. iutn.ento ele

ratificaçro ou da adaaro.

A'rtiao 27

•i•

·Oa Eatadoa Pare .. que taaha duaa ou
-unidad.ea territoriaie • que viao:r. .
aiat . . . a juddicoa dif•r.:a.cea co. 't&lcçi'o a que.tS'ea da que Uata aata Ccm'Milçl'o
pode_ri'o declarar, no .,_ato da aaaiaatura, ratificaçlo ou ade.t'o, qu.e a Coawtaçi'o

ae aplicar' a todaa· •• auaa unidade& territori&ia ou aa.ente a u.a ou ..ia delaa.
Taia declaraçS.a poderio MI' .ociificad.. Mdianta declaraçõet ulteriorea, que
aapecificara'o axpraaaa.eate a unidade ou as u:ni4•dea territoriais a 1,ue H aplicar•.
ea:r:• Conveaçl'o. To1i1 d.eclaraçêiCa Ulteriorea aerã'o traa.•iticlaa l Secretaria-Geral
da OraanizaçiO doi Eatadoa ~ricaaoa e •urtirão efeico triata di&• dtpoia de
recebidas.

Artiao 28
Eata Convenç.l'o •i&orar• por pra.co indefiaÍdo, • • qualquer doa Eatadoa Partas
poder• daauncii-la. O iaat~a.to de deD'ClDCia ••r• depositado na Sacntaria-<:eral
da oraanicaça'o doa E•tadoa A..ericaaoa. TraDSCOI'ri.do ua aDO da data do dap6aito do
inatru.ento à
daa4acia. oa .,.;,.". "'• ,..,. ___ §"_ - - · · • · . ,

Al'tip 29

o iaatrUMiltO ori&iul daata Coawaa~lo, cujoa taxtoa porcupla, aapaã~'
iL•nc:la e iqlla alo ipalaenta auttatlcoa, aarA. depositado . . lécncaria-Caral da
Oraani.uç:lo doe &at8Cloa "-ricaaoa, . - enviarA. c6pla autaatlcada do aau texto l
Secretaria daa Maç.•• U.idaa, paia Mu reahtro a publicaslo, •• coaforaidada c- o
.•rt:lao 102 U .... carta coaatituti••·
A S.C.racaria-Geral •• Or-i~•o doa
Eatado• Mericaaoa aocificar• eoa latadoe . . .roa 4a referi•• Oraaai~ e ua
Eatadoa que hou.-er• MarUo a Corleaçl'o •• aaaiutlll'&& a oa . .p6aitoa 41e
iut~n.toa da ratiflcaçlo, adaal'o e daadnc:ia, .._ ca.t u
nMnaa que boawel'.
Outro .. i•, tran•itir-lhu-• u declar~léa pra•iatu aoa artlpa 2, 20 a 27 41ana

eOave.açlo..

·

'!M PÉ DO QUE, oa ple'D.ipotncUrioa infra•&aaiaa4oa, 4ni41-aata au.t.oriaa4oe Pft
aeua reapeetivoa aoverao•, fi~ aata CoDYemcro.
FEITA JL\ CIDADE DE 1.\ PD, D.ÍVIA, ao 41& .-lace . e
novec:en.toa e oitenta • quatro.·

A c'trm'fss;:io de RelaçÕes

.-cro

4t -io de -.1
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PARECEREs
PARECER N" 234, DE 1995 -Da Comissão de Educação sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n° 17, de 1995 (n° 423-B, de 1994,
na Câmara dos Deputados) que • aprova o ato que
outorga permissão à Fundação Universidade do V ale
do Itajal para aecutar serviço de radiodifusão sonora em freqüênt;:ia modulada, com fins exdusivamente
edocativ05, na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina•.

_.

Rela~r:

!53

pelo julgamento sobre a conveniência da execução de sezviço de
rndiodifusão educativa.
Diante da regularidade dos proeedituentos e do cutuprimento da legislação pertinente, opinamos pela aprovação do ato de outorga em exame, na forma do Projeto de Decreto Legislativo elaborado pela Câmanl dos Oej:utados.
Sala das Comissões, 11 de abril de 1995. - Roberto Requião, Presidente - Vilson Kleinubing, Relator- José Eduardo

Dutra - Emília Fernandes - Jader Barbalho - José Bianco José Roberto Arruda - Carlos Wilson - Arlindo Porto - Joel
de HoUanda - Coutinho Jorge -Sérgio Machado - Esperidão
AmiD- Lúcio Alcântara- Marluce Pinto.

Segadot: Vilson Kleinuõing

PARECERES

I -Relatório
- Por meio di. Mensagem )'residencialn• 503, de 1993, o Senbor Presidçnte_dà Repdblica submete ao CoJ:Igresso Nacional, nos
teanos do art. 49, inciso xn, combinado com o § I • dO artigo 223
da Coosúluiçl!o FedeR!. ato, constante da Portaria n•<!69, de 29 de
abril de 1993, que outorga pennissão à Fundação Univetsidade do
Vale do ltajal pan executar, pelo pra= de 10 (dez) anos. sem direito de exclusividade, serviço de zadiodifusão sonorn em fi'eqiiência modulada, com fms exclusivainente educativos, na cidade de
ltajai, Estado de Santa Catarina.
- .A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o proceso foi examiDado pelos órgãos técnicos do Ministério das Comunicações.constaranOO...se estar devidamente instruído
e em confoanidade com a legislação pertinente.
·
O presente projeto,. examinado pela Comissão de Ciência e
Tecnologia, Cormmicação e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seo Relator, Deputado Malheus
Iensen, e aprovação unânime daquela Comissão. Já na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, foi considerado constitucional. juríclico e vazado em voa técnica legislativa,
contra o voto do Dep.J.tado Edésio Passos.

ll- Voto do Relator
Regulado pelo Decreto n• 52.795, de 31 de Ol)tubro de
1963, com a redação dada pelo Decielo n• 91.837, de 25 de outubro de 1985, o processo de autorização, pelo Poder Executivo,
para execução de serviço de radiodifusão educativa condiciona-se

ao cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos
casos de concessões oo permissões para exploração de canais comerciais de rádio e televisão. A legis]açã9 citada. em seu art. 13,
estabelece que a outmga para. exploração deste tipo de serviço não
depeude de edital. Também nãO se aplicam à llldiodifusão educativa as exigências da Resolução do Seuado Federal D" 39/92 que
"dispõe sobre formalidades e critérios para a apreciação dos atos
de outorga e renovação de concessão, permiSsãO pãtã o setVÍÇO de
radiodifusão sonora e de sons e imagens''.
Note-se que, por sua especificidade, os canaiS de radiodifusão educativa são reservados à exploração da União. Estados "e
Municípios, Universidades e Fundações constimidas no Brasil,.
com fmalidade educativa, conforme preceitua o arL 14 do Decreto
n• 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complemenlru e modificoo a Lei n• 4.117, de 27 de agosto ~1962 (Código BI>Sileii-o de
Telecomunicações).

Tendo em vista. ainda, a natuíeza do serviço a ser prestado..
a autorização recebeu parecer favorável da Fundação Roquete Pinto, órgão do Ministério da Educação e do Desporto responsável

PARECER N• 235, DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Oficio "S" D0 2, de 1987 (N° 24J87..
PJMC, de 26-J-.87, na origem), do Senhor Presidente
do Supremo Tribunal Federal.
Relator: Senador Pedro Simon
Para gs fins previstos no art: 42, inciso VI, da Constituição
Feder.ll então vigente, o Senbcr Presidente do Supremo Tribunal

Fedeial. Ministro Rafael Mayer, encamínhoo a esta Casa o Oficio
''S" n•-2, de 1987 (N" 24/87 -MC, na origem), acómpanbado das
cópias das notas t.aquigráficas e dos acórdãos proferidos nos autos
dos Inquéritos n% 216-0 e 241-1, os quais declararam a inconstitucionalidade da Resolução n• 4186, da Omaxa dos Deputados, refeI!'Ilte à sust.ação do inquérito a que responde o Dej>ltado Jo.-ge
Cmy.
2. SegUndo noticia o pi'ocesSa:do, o então Deputado Jorge
Ctu:y, na condição de advogado do empregado, em reclamação trabalhista, ao ser provido, pela 2• Tuxma do Tribunal Superior do
Trabafuo, o Agravo de Instrumento D0 103&/85, que a parte contxária interpusera, redigiu, de imediato, carta ao Ministro Baiata Silva
- que compusera a maioria que dera provimento ao referido agravo - onde exprobou, doramente, sua atuação como um dos juízes do feito.
3. Em decorrência, o magistrado ajuizou queixa-crime contra o ofensor (Inquérito n-<~ 241-1). OCOire que, em razão de representação dirigida ao Sr. Proeutador-Ger.ll da Re!'lblica, este, após
conclusão do inquérito (n° 216-0), oferecera demíncia contra oreferido parlamenJM.

4. Ouvido o querelame, foi dirigido Oficio ao Supremo Tribunil Fedeial. fu-mado pelo Senbor Presidente da Câmanl dos Deputados, cOmunicando que fora aprovado o Projeto de Resolução

n° 41&'86, visando a sustar o inquérito relativo ·ao Deputado Jorge
O.n:y, o que motivo.u a manifestação do Pretório Excelso, consubstanciada nos seguintes acórdãos:
a) ''Inquérito N" 241-1 - Distrito Federal
Querelaote: Carlos Alberto Barnta da Silva
Querelado: Jorge Cury ·
Ementa:queixa-crime contra deputado Federal
Queixa-Grime apresentada por magistrado (Minjstro do Tribunal Superior·do J"'rabalb.o) contra Deputado Federal que. como
:i.dvogado de recl~e em ação trabalhista. dirigiu àquele carta
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da qual, segundo a queixa-crime, · " d = oo crimes nela indicados. O queixoso participam de julgamento de recuzso ref...,nte à
mencionada ação.
Resolução da Câmara dos Deputados palll sustação do IIÍl.damcnto do Inquérito, que se lem por inconstilllcional, em face de
o parlamentar ter agido, no caso, como advogado, não estando em
jogo a defesa do Poder Legislativo. É inoompatível can a alllação
do Poder Judiciário que o patrono de uin dos litigantes? nessa
condição e tão-s6 em razão dela, possua imunidade processual,
que lhe é conferida em defesa da independência de outro Poder
a que pertence na sua concomitante condição de advogado e
parlamentar? para todos os excessos de expressão contra o juiz
que atua no processo de que ele participa.,. excessos esses que
resuiiam estritaminte dessa atuação e a ela estiítame~ se circunscievem".
· b) 'inquériio n• 211Hl- Distrito F:ed!oml
. Indicjant~
- Vitima: Carlos Alberto Batata Silva
Ementa: Inquérito.
Dem1ncia oferecida pelo Ministério Pllblico l'edei3l
Dem1ncia sob a aaJsação de crimes atribufdoo a Deputado
Fedem!, cm decorrência de carta que este, como advogado em reclamação trabalhista, dirigiu ao magistmdo que, no Tn"bunal Superior do Trnbalho, participou de julgamento de recuzso refemrte à
meilcibnada açio.
Resolução da c:>maia dos Deputados palll sustação do andamento do Inquériro,. que se tein por iricõDStifiicional, em face de
o parlamentar ter agido, no caso? como advogado, não estando em
jogo a defesa do Legislativo. É incompativel can a atuação do Poder Judiciário que o pattono de um dos litigantes, nessa coudição e
tão-só em razio dela, possua imunidade proccSSUal. que lhe 6 conferida cm defesa da independência de oolro Poder a que pertence
·na sua concomitante condição de advogado c porlamcmar, para todos os excessos de expressão contra o jliz que atua no processo de
que ele participa, excessos esses que resuham estritamente dessã.
atuação e a ela esttitamente se circunscrevem"~
5. Ofertados embargoo de dcclai>ção, foram eles rejcitadoo,
em amOOs os processos. ao argumento de inocoo:er qualquer das
hipóteses previstas no arL 620 do C6digo de Processo P-enal, restando íntegros os dois ac6rdãçs supxattanscritos.
6. O Of'!cio do Presidente do Supremo Tribunal Fede!al
chegcu a esta Casa dmanle os txabalbos constituintes~ que tiveram
primazia sobre as tramitações normais..
7. Promulgada a nova Constituição, o Presidente do Senado
Federal, com aquiesc6ncia do Plenário, detenninoo que todas as
matmas em tramitação nesta Casa antes de 5 de oulllbro de 1988
fossem exa.minadas por este Colegiada.
8. No porticular. nãohoove altei3ção, pois. DO< teni10s do inciso X do art. 52 da CaJstilllição em viga<, CODtinua seildo do Senado
Federal a competência pam "suspender a execução, no todo ou em
parte, de lei (no sentido amplo de foote de direito) declai>da incoostiIUcional po< decisão definitiva doSupmno Tnl:wlal Fede!al"9. Todavia, o advogado Jorge Cu!y não Ínili lS parlamentar;
rnzão pela qual a matéria sob exame está prejldicadL
10. Assim, ""~vi do arL 334 do Regimento rDi'imo, opino
no sentido de que seja declarada prejudicada a matéria.
É o parecer.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1995. - Iris Rezende,
Presidente - Lúcio AJcântara - Eláo Alvares- Edisoo Lobão Pedro Simon, Relator - Josaphat Marinho - José Bianco -

Jorge any -

Lnlz Alberto - Ramez Tebet - Eoperidiíio Amln - Ademir Andrade- Ronaldo Cunha Lima- José Ignáclo.

PARECERN• 236,DE 1995
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 90bre o Oficio •s• n• 82, de 1993 (Of. n• 89193P/MC, de 9-8-93, na origem), do Senhor Ministro

Presidente do Supremo Tribunal Federal, enatminhando ao Presidente do Senado Federal, para os
fins previstos 110 art. 52, X, da Constituição Federal,
cópia do acórdão prolatado nos autos do Recurso Ex·
traordinário n"l36.215-81210/RJ.
Relator: Seoador Lúcio Alcântara
Através do ôficio ''S" n• 82, de 1993 (Of. n• 89/93P/MC, de 9-8-93, na origem), o Senhor Ministro Presidente do
Supremo Tribtma! Federal enviou ao Senado Federal, palll os
f'ms previstos no art. 52, X, da Constituição Federal, cópia das
notas. taquigráficas e do acórdão prolatado- pela Excelsa Corte
nos mitos do Recurso Extraordinário n• 136.215-8/210, do Estado do Rio de Janeiro, que declarou, inicidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei n• 1.394. de 2 de dezembro de 1988.
Estado do Rio de Janeiro.
De acordo com o relat6rio do Senhor Ministro Octavio
Callotti - relator do apelo (fls 02 a 08), discutia-se nos autos a
co~titucionalidade do adicional do imposto de renda, instituí- do jÍe1o Estado do Rio de Janeiro. quer sob o pri"!= da possibilidade· de sua criação. sem previa lei complementar federal,
quer sobre a legitimidade de sua cobrança. logo a partir de 1°
de maiÇO de 1989.
A pretensão dos contnDuintes, que impetrar.tm mandado de
segurança. foi recusada pelo Juiz de Pri:i:nei:m Instância e, bem assim, pela Quarta Câmara Cível do Tn"bunal de Justiça do Rio de
Janeiro, sendo, entio, iDterposto o IeCUISO extraordinário, por vio-lação doo arts; 146 e !50, m, .. da Lei Maior.
Admitido o· apelo extremo, pronunci011-se o Ministério Público Feder.d no sentido de que dele não. se vieq;e a conheçer.
Entretanto, o Supremo Tribunal Federal. em Sessão Plenária do dia 18 de fevereiro de 1993, por unanimidade de votos, decidiu conhecer-do recurso e dar-lhe provimento para deferir o writ e declarar a inconstiapcionalidade da lei estadual
em questão.
O acórdão foi !'lblicado em 16 de abril de 1993 e, juntamente com as notas taquigrá.fxcas do julgamento, encaniinhado· ao
Senado Federal por oficio de 9 de agosto do corrente ano. vinck) à
Comissão de Coostituição. Justiça c Cídadanla palll manifestação,
de acordo como art. 101, m, do Regimento Interno.
· · É o zelatório.
Nos precisos tennos do arL 52, X. da Constilllição FederaL
compete, privativamente, ao Senado Federal "suspender a execução, D.O todo ou em parte, de lei decluada inconstitucional por de_cisão def'tuitiva dó SUpremo Tn"bunal Fede!al".

Trata-se. no presente caS<"~, da Lei n° 1.394, de 2 de dezembro de 1988, do Estado do Rio de Janeiro, declai>da incoostitucional, incidentalmcnle, ~"-' decisão ttansilada em julgado da Suprema Corte, tomada porULJanjmidade de votos, estando observado o
preceito contido :oo art. 97 !ambém da Lei Maior.
A conmnicação do Ministro Presidenle do Supremo Tribunal Federal se fez acompanhar de cópia do acórdão, com relatório
e votos, e do regislro taquigráfico do julgamento. O parecer da
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Procuradoria-Gero! da República fõi transcritO às fls. 334 a 336 do
relatório do Ministro Relator.
Para complementar as exigências contidas no art. 387 do
Regimento Interno do Senado Federal. cópia do texto da lei declarada inconstitucional cuja execução se pretende suspender, é ane-

xada ao presente parecer.
Observadas se encontram todas as normas constitucionais e
regimentais pertinentes à matéria, para que se fa:mule o projeto de
resolução em obediência ao art. 388 do RegimentO Interno.
Entretanto, fato novo prejudica. em sua essência a proposição: o Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária do dia 6 de
· outubro próXimo passado, na Ação Direta de Inconstitucionalidade
n• 633-1, propOsta pela Gonfederação Nacional das Profissões Liberais contr.l o Governador do Estado do Rio de Janei:to·e a As·
sembiéia Legislativa do mesmo Estado, teimo como relator o Mi·
nis[ni SidneY' San.ches,. por.. un.aninii.dadc de votos, julgou p:ocedente- o pedido. para declarar a Incoostituciona.lidade da Lei n°
1394, ele" 2 de dezembro de 1988, do Estado do Rio de Janeiro
(Diário da Justiça) de 8 de outubro de 1993, Seção I, pág.
.20975).
Ademais, em deco!:rência de declaração de inconstitQ.cionalidade, idêntica à de presente caso, nos autos do Recurso Extraordinário n• 140.887-1-RJ, foi pro!Dillgada e publicada (Diário Oficial de 20 de outubro de 1993) a Resolução n• 83, de 1993, do Senad@ F.ed.eral, suspendendo a execução da Lei em comento, doEstado do Rio de Janeiro.
Em conseqüênclà, já se encontra fora do orden•rnento jurldico mcional o diploma legal cuja execução ora se jo:etende suspender em viittlde de declaração de inconstituciOOa!idade iiicidemaL
Por esta razão, proponho o arquivamento do Oi:u::io ''S" n°
82, de 1993, do SupremoTribunalFedeial.

É o parecer.
Sala das Comissões, 12 de abril de 1995. ~ Íris Re:t.encle,
Presidenle, Lúcio Alcântara, Relator, Pedro Simon, Luiz AJber:-

to de

Olivei~

Ronaldo

C~

Lima, Ney Suassuoa, Ramez

Tebet, José Ignácio, Benedita da Silva, Romeu Toma, Bc:mardo Cabral, Ademir Andrade.
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. O Senhor Presidente da República, por intermédio da Men·
sagem n• 97, de 1995 (n• 328, de 1995, na origem), submete à
apreciação desta Casa, nos tennos do art. 111, § 1°, da Constituição Federal, o nome do Senhor Antouio Maria Thaumaturgo Cortizo, escoibido para, a título de recoodução, compor o Tribunal
Superi<r do Trabalho, no cargo de Ministro Classista Tempaário,
"'P"'sentante dos tmbolbadores, no triênio de 1995 a 1998.
Nos termos do art. 52, inciso m; ;Uinea a, da Constítuição
Federal, é atribuída competência privativa ao Senado Fedeial para

aprovar, pteviamente, a escolha de magistrados. nos casos estabelecidos pela Carta Magm.
Ao relator compele, nos termos da alínea e do art. 383 do
Regimento Intemo, elaboalr rela16rio sobre a indicação com dados
sobre o indicado~ que passará a constinlir pareCe< oom o resultado da votação, aprovando ou rejeitando o nome Indicado.

Passamos,

então,

a refatar

resnmjdamen.te

as infonnações

contidas no cuniculum vitae do candidato.
O indicado que nasceu aos 13 de setembro de 1944, na cidade de Salvador, Estado da Babia, é equiparado a jomalista por
força do DecretO-Lei n• 972/69 que regulamenta a profiSsão de
jornalista.
Exerceu diversas atividades públicas e privadas. dentre as

quais destacamos:
.

· ~- Membro da Comissão Consultiva da Se=taria de J:m.

prensa da Ptev;déncia da República (1985/1988) e assessé<' .da
Subehefm para Assuntos de Imprensa e Divulgação do Galiinete
Civil (198811990).
~
' ~·Assessor de Imprensa da Secretaria de Serviços P6blicos
do Dislrito Fedeial (197411975).
-AsseSsor de Imprensa da Secretaria de Agricultura doEstado da Babia(l%8/1972).
· -"'Funções de Redator (1972'1975), Diretor do Departamento de Jomalismo (1975/1976), repórter setorista do Congresso Nacional (1976/1986), assistente do Diretor de Programação
(1986/1987), na Radiolxás.
~ Radioalor, redalor, redator cotreSpOildente e locutor noticiarista na Rádio Sociedade da Bahia, entre 1963 e 1975.

Dentre as atividades sindicais. vale ressaltar:

PARECERN" 237,DE 199.5
Da Comissão de Coostituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem D 0 97, de 1995, do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação
do Senado Federal, o nome do Sr..Antooio Maria
Tbaumaturgo Cortizo, no cargo de Ministro Classista Temporário do TSr.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. em votação secreta realizada em 19-4-95 apreciando o relatório apresentado pela S~ SenadOia Júnia Marise (em anexo ao parecer), sobre a
Mensagem n• 97, de 1995, do Senhor Presidente da República,
opina pela aprovação da escolha do Senhor Antonio Maria Tbaumacurgo Cortizo para-exercer o cargo de Ministro Classista Tem.porário. do Tribunal Superior do Trab;Ubo.
Sola das Comissões, 19 de abril de 1995. ~ Iris re=de ~
Presidente - Laura. Campos Relator - Luiz Alberto - José

Bianco- José lgnácio- Roberto Requião- Esperidião AminRoberto Freire ~ Edison Lobão ~ Ramez Tnbet ~ Guilherme
Palmeira- Júnia Marise- Ademir Andrade- Jefferson Peres
~ Jader Barbalbo ~ Josapbat Marlnho ~Pedro Simon~ Élcio
Álvares- Lúcio Alcântara.
Re!atora: Senadora Júnia Marise

- Na Organização IDtemaciooal do Tmbalho- OIT. foi suplente dos tmb;Ubadores no Cooselho de AdmimSttaçãO, eleito pe·
los Delegados dos trabalhadotes elos Paises Membros, em Genebra, Suíça, para os seguintes mandatos: 1984/1987, 1987/1990,

1990/1993.
~No Ministério do Trabolbo foi membro efetivo da Comissão de Enquadramento Sindical, como representante elos trabolba·
dores (1974/1977 e 197711980) e suplente (1980/1983).
~ Na ~ Nacional dos Trab•IbadO!P.s em Conrunicações e Publicidade~ CONTCOP desempenhou, entre 1972 e
· 1993, sucessivamente, as seguintes funções: Secretário de Relações Públicas, Secretário Geral. Sea:<tário de Relações Intemacionais, Secretário de Fmanças e Presidente. Atualmente, é Presidente
com mandato até 1997.
~ Na Federação Nacional dos Trabolbadores em Empl:csas
de Radiodifusão e Televisão (Federação Nacional dos Radialistas).
entre 1969 e 1990 foi Conseibeiro do Conselho Fiscal, Vice-Presi·
dente. Secretário de Finanças e Presidente.
~.Conseibeiro do Conseibo Suporia- de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão do Ministério da Justiça (1988/1990),
Por fim. cUmpre-nos destacar que o indicado. por diversas
vezes fOi designado por decretos presidências. pam integmr dele-
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gações l:nsileir.as. na qualidade de Delegado dos Trabalbadores

(1978 e 1981) e na qualidade de Coaselheiro TW:rico dos Trabalhadores (1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994) nas Conferências J.utemacionais do T~abalbo da OIT, em Genema, Suíça.
Atua!mente exerce o cargo de Ministro Classista Representante dos Trabalhadores no Tribunal Superior do Trabalho.
O Indicado, duiame o seu primeiro mandato que está prestes a expir.l.r, desinrumbiu-se a contento da missão que lhe fora
confwla por indicação da classe trabalbadoia, já que eleito por
unanünjdade pelos integrantes do Colégio Eleitoial das ConfedeIliÇlSes paia concorrer à recondução.
Estas as infamações que julgamos necessário apresentar
aos Sc.nbares Sena4ores,_pois, no temJ.os regimentais e dada a natureza da matéria a ser apreciada descabem, neste rela16rio maio-

res considerações.

·Sala da Comissão, 19 de abril de ~!)!15. ~!ris Rezende, J're.

siden!e, Jful!a Marise, Relãtoci.

PARECERN"238,DE 19!15
Da Comissão de Consüluição, Justiça e Clda·
dania, sobn: a Mc:usagem n• 98, de 1995, do Senbo•
Pn:sidente da República, snbmeto à aprovação do
Senado Federal o nome do Senhor Maurício Montei·

ro Santa'Anna, pam c:ompo• o Tribunal Soperio• do
Trabalho.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidaâ3nia:,
votação secreta realizada em 19-4-95 apreciaodo o relaló:rio ap<esenta·
do pelo Sr. Senackr Lawo Campos (em anexo ao parecer), sobre a
Mensagem n• 98 de 1995 do Senha: Preside!lte da RO!"iblica, opina pela aprovação da escolha do Senhor Muaócio Monteiro Sant'Anna para exercer o cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, rejlECSCiltante dos T~abalbadores.
Sala das Comissões 19 de abril de 1995.- Iris RezendePresidente - Lanro Campos - Relator- Ramez Tebet - Jacler
Barbalho - Jefferson Peres - Guilherme Palmeira - José
Biauc:o - Ademir Andrade - É Ido Álvares·- Josapbat MaJi.
nho- José lguácio - Esperidião Amin- Luis Alberlo - Lúcio
Ak:antra-Júnia Marise.
Relator: Senador Lauro Campos

em

Também pan;itiPJU de conferências e congresSos, no Brasil
e no exterior, na área sindical, cabendo destacar os seguintes eventos: eoDrerência Maótima da OIT, em Genebta, em 1976, como
delegado dos tJ:abalbadores; Conferência Técnica Maótima da
OIT, em Genebra, em 1987; eleito membro do Comitê Executivo
da Fedeiação lnleroacióna! dos Trabalhadores em Tiansportes em
1980, em :Miami, e reeleito em 1983, em Madri; membro titular da
COmissão Paritária Maótima da OIT, em Genebra, em 1987, clelegado latiDo-americano à Conferência da orr sobre Drogas e ÁJ.
coo! naindóstria Maótima,em 1991.
Sua experiência profissional está ligada à marinha mercante
e à aíividade sindical,. na qual in.icioo-se em 1964. ao longo de
quase trinta anos, ocupou diversos cargos no Sindicato Nacional
-de Máquinas da Marinha Mercante- SNOMM. que presidiu em
1974. Entre oulr.IS funções, foi também presideDle da Federação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Maritimos, Aéreos e
Fluviais _e diietor do I>ep_artamento Intersindical de Assessoria
Parlainentar- DIAP. Presiâiu, por três gestões, a Confederação
Nacional dos Trabalhackres em TiansporteS Marltimos, Aéreos e
Fluviais, em 1989, 1991 e 1993.
.Os méritos do indicado estão amplamente destacados em
seu cmriculum vitae. onde sobressaem sua adequada formação
acadêmica e sua larga experiência profissional. principalmente em
áreas ligadas à atividade sindical
Assim. a Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania do
Senado Fedem! dispõe de infoonações suficientes para dolil>erar
sobre a indiCação do Sr. Mauricio Monteiro Sant'~ para-exercer o cargo de Suplente de Ministro Ciassista Temporário do·iribunal Superior do Trabalho, no lriênio de 1995 a 1988, a vaga decor·
rente do término da investiduia de Miguel Abrão Neto.
Sala da Comissão, 19 de abril de 1995:- ·

PARECER N" 239, DE 1995
Da Comissão de Consütuição, Justiça e Cida·
dania, sobre a Mensagem

11°

99, de 1995, do Senhor

Pn:sidente da Repúbli<a, '<mbmetendo à aprovação
do Senado Federal, o nome do Sr. Leoo.aldo Silva, no
cargo de Ministro Classista Temporário do Tribunal

Superior do Jrabalho.
Nos termos do§ J• io fine, do 811. 1ll da Constituição FeA Coiníssão de Coilstiruição, Justiça e Cidadania. em votaderal, o Senhor Presidente da RO!"iblica submete à aprovação do ção secreta realizada em 194-95, apreciando o relatório apresentaSenado Feder.\! o nome do Sr. Mamicio Monteiro Sant'Anna pala do pelO Sr. Senador Lauto C~s (em anexo ao ~r), sobre a
exeteer o cargo de Suplente de Ministro Çlassista Tempoiá.rio, no Mensagem n° 99. de 1995. do Senhor Presidente da República,
Tribmal Superioc do Trabalho, como representamo dos tJ:abalba· opina pela aprovação da escolha do Senhor Leonaldo Silva para
dores, no triênio de 1995 a 1998.
·
· exexcer o cargo de Ministro Classista. Temporário, do Tribunal SuEsse cfispositivo ~cional, combiDado com o 811. 52, perior do Tiabalbo.
inciso ID, al.íne "a". confere ao Senado Federal competência privaSala das Comissões, 19 de nhril de 1995.- lris Rezende,
tiva para aprovar por voto secreto. ap5s argüição píblica, a esco- Presidente - Laura Campos, Re!atoc - Laiz Alberto - Ademir
lha de magris1Iados, nos casos estabelecidos nesta Coustituição.
Andrade - José Bianc:o - Eldo Álvares - Esperidião Amin O curriculum vitae do Senhor Maurlcio Monteiro Sant'- Jefferson Pera- Lúcio Alcântara - Júnia Marise - Josapbat
Alma. anéxado à Mensagem Presidencial, demonstra que sua ca.": Marinho - Guilh.;..,.e Palmcira - Carlos Bezerra - Roberto
pacilação acadêmica e prof!Ssionai é compátivel com o cargo pala Freire - Pedro Simon - Ramez Tebet- Jader Barbalho - Roo qual é indicado. p>Ia o qual é iDeado,
berto Requião- José lguádo.
"Relator: Senador Lauro Campos
O Senhor ~cio Monteiro Sant'Anna é fcxmado em Ad- --~ de Empresas e Direito. Realizou vários cursos complementares, no Bxasil e no exterior, sobre Liderança Sindical,
Nos termos do § 1°, in fine, do art. 111 da Constituição
Metodologia do· Ensino Sindical, Gestão Fmanceira e Contábil Federal, o Senhor Presidente da RepúbHca submete ã aprovapala Dirigentes Sindicais e Formação Prof!SSionai Maótima nos
ção do Senado Federal o nome do Sr. Leonaldo Silva para exerPaíses da América do Sul, para citar os mais relevantes.
cer o cargo de Ministto Classista TemporáriO;no Tribunal Supe-
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rior do Tra.balho, como representa:D.te dos trabalhadores, no lriênio Mensagem n• 100, de 1995, do Senhor Presidente da Repúbliea,
de 1995. 1998.
op~ pela aprovação da escolha do Secl>cr José Zito Calasãs Ro· Esse dispositivo· constitucional, combinado com o arL drigues para execer o cargo- de Suplente de Ministro Classista
52. inciso m, alínea a, confere ão SenadO Federal competência - Temporuio, do Tn'bunal Superior do Trabalho.
privativa para aprovar, por voto secreto, após argúição púSala das Comissões, 19 de abril de 1995.- Iris Rezende,
blica, a escolha de magistrados, nos caso_s estabelecidos na Presidente - Lauro Campos, Relator- José Bianco -José IgnáGonstituição.
cio - Jelferson Peres - Luiz Alberto - Roberto Requião - Ja·
O curriculum vitae do Senhor Leonaldo Silva, anexado der Barbalho ~ Carlos Bezerra - Edison Lobão - GuDherme
ã. Mensagem Presidencial, demonstra que sua capacidade aca- Palmeira - Pedro Simon - Ék:io Álvares - Esperldião Amin - ~
dêmica e profissional é compatível com o cargo para o qual é Ramez Tebet- Ademlr Andrade- Josaphat Marinho- Lúcio
Alcântara.
indicado.
Relator: Senador Lauro Campos
O Senhor Leonaldo Silva formou-se em Direito pela Fa·

culdiide de Direitc5 do Paraná, em Curitiba, em 1982. Realizou
vários· cursos complementares, em especial sobre Pi-eVidência
Socia_I e Ac~dente do Trabalho; Análise de Balanço, Recursos
Humanos e Adminístmçãe de Pessoal;·· e ·Av'aliação de Pessoal
na A'dm.ip.istração~ Também participou de conferências e congresSos, no Brasil e no exterior, na área de DireitO do Trabalho,
cabendo_ destacar sua participaçãõ oa Conferência Internacional
do Trabalho, realizada em Genebra. na Suíça, --em Junho de
1994, sob o pal.rOCÍD.i.o da Organização Intema.Cionã.l do ~raba~
lho- OIT.
Sua experiência ·profissional iiiiCiõu-seem Olritiba,
em 1961, como contador da Empresa Nilo Gasparett.o e Cia.
Foi...també-m gerente de várias empresas, integrante do Conselho Regional do Serviço .de Aprendizagem Comercial - SE-NAC e•professoi -das disciplinas ''Instituições de Direito Público e Privado" e 'l-egislação Social", :oa Faculdade Católica de
Admiri.isti'ação, em Dlritiba...
Integrou a Diretoria do Sindicato dos Empregados no
Comércio de OJritiba. no Paraná, no período de 1973 a 1990.
Em 1987 elegeu-se Primeiro-Secretário da Federação dos Trabalhadores no ComérciO do Estado do Paraná._
Ao longo de quase 25 anos de _ati v idade profissional,
atuou também na Justiça do Trabalho. como suplente de Vogal
na sa Junta de Conciliação e Julgamento de OJritiba, como suplente de Juiz Temporário no Tnõunal Superior do Trabalho.
desde 1992.
Os méritoS do indicado estão amplamente destacados "em
seu cw:riculum vitae, oudesobr=em sua adequada famaÇão acadêmica e sua larga ~êoeia profJSSiooal, principahnente em áreas li·
gadas ao Direito do Trabalho. Ademais, essas qualidades jâ fOO!Dl reconhecidas por esta Casa, em 1992, quando o indicado teve seu nome
aprovado para o caiEO ao qual postula a n=ndução.
_
_
Fi~ assim, a--COmisSãO de ConstituiçãO, JustiÇã i-Cidadania do Senado Federal em condições de deliberar sobre a indicação do Sr. Leaoaldo Silva para exercer o cargo de Ministro Classista Temporário do Tribunal Superior do Trabalho, como representante dos trabalhadores, no triênio de 1995 a 1998.
Sala da Comissão, em 19 de abril de 1995.- PresidenteRelator, Lauro Campos.
PARECERN"240,DE 1995
Dg Comissão de Constituição, JuStiça e Cida~
dania, sobre a Mensagem n° 100, de 1995, do Senhor
!'residente. da República, submeteu do à apro""ção
do Senado l!wdera~ o nome do Sr. José Zito Calasãs
Rodrigues, no cargo de Suplente de Ministro Ciassista Temporário do TST.
A Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania. em votação secreta realizada em 19-4-95 apreciando o relatório apresentado pelo Br. Serv.Qor Lauro Campos (em anexo ao parecer), sobre a

Nos tennos do § 1•, in fine, do art. UI da ~tiniiÇão Fe·

defa!.. o ·Senhor ~idente da RepSblica submete i

aprovação do
Senado Federal o nome do Sr. José Zito Calasãs Rodrigues para
exercer o cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, no
Tri"bmal Superior: do Trabalho. como representante dos trabalhadores, no triêrdo de 1995 a 1998.
O dispositivo constitucional citado, combinado com o
art. 52. inCiSo IIf, a1íriea. a, cónfere ao Senado Federal competência privativa para aprovar. por voto secreto, ap6s argüição
pública. a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos na
Constituição.
O curriculum vitae do Senhor José Zito Calasãs Rodrigues, anexado à Mensagem Presidencial, contém informaÇões sobm a formação escolar e acadêmica do indicadO, que cursa Direito
no Qmtto-de EDsino Unifieado deBrast1ia- CEUB, onde espera
sefÓrmaremjunhode !995.
·
.
.c
Além dessas informações, o -documento examinado
acrescenta dados sobre suas mais recentes atividades profissionais, desde 1992. em que fica destacado o reconhecimento. no
meio sindical. de sua capacidade como dirigente. O indicado é
Presidente da Federação dos Traballiadores nas Indústrias Químicas e Fa.nnacéuticas do Estado de Minas Gerais, com mandato até 1997; Diretor S~o de Educação da Confederação
Nacional dos Trabalhadores na Indústria. com mandato até
1996; Presidente do Conseibo Consultivo da SÕciedade Interamericana para Estudos do Meio Ambiente. com mandato até
1996; membro do Conselho Nacional de Seguridade Social, com
mandato até 1996 e Conselheiro do Conselho de Recursos da Pre·
vidência Soeial,com m>ndato até 1996.
Os méritos do iDdicado estão assim evilienciados em seu
cmriculum vita~ em que procura demonstrar sua adequada formação acadêmica e sua. larga experiência profu;sional, principalmente
em áreas ligadas à ativic!ade sindieal.
-Deste _modo, a Comissão de Constituição, fus:tiça e Cidadania do Senado Federal dispõe de informações para deh'berar sobre
a indicação do Sr. José Zito Calasãs Rodrigues, para exercer o cargo de Suplente de Ministro C!assista Tempocirio do Tribunal Su·
perior do Trabalho. como representazue dos t:raba.Ihadores, no triênio de 1995 a 1998, na vaga decorrente do término da investidura
de Walter Vettore.
Sala da Comissão, 19 de abril de 1995.- Presidente
-,
Relator.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - O expediente
lido vai à publicação.
. _ Do expediente lido, constam os Projetes de Decreto Legislativo D0 S 35, 36 e 37. de 1995, que, terão. nos termos do- art.
376 c. do Regimento Interno. perante a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento de emendas. findo o qual a referida Comissão Jerá
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quinze dias. prorrogáveis por igUal período, para opinar sobre as
proposições.
. O SR. PRESIDENI'E (Renan Calheiros)- Seb:e a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário cm exercíciO, Senador ljsperidião Amin.
E)i~ e aprovado o Seguinte
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l.EGISI.,\ÇÃO CfTADA

DECRETO-LEI N" 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO"DE 1940 (*)
CódigoPeual

·----..

--------··---·~-

CAPÍTULOvn
Da Rea:ptação

REQUERIMENTO N° 588, DE 1995

..-.·------..--

Senhor Presidente,
Rea:ptação
Telido em vista encontrar-me impossibilitado de cos:npareArt. 180. Adquirir, receber ou ocultar, em provento jliÓpriO
cer às sessões do Senado, requeiro a concessão de licença, no período de 12 a 20 de abril de 1995, nos le!:mos do art. 43, inciso I,_ ou alheio, coisa que sabe ser pro:iuto de crime, oo influir pm. que
do Regimento Inlemo do Senado Fecbal, confa:me atestado médioo. -ten:eiió, de boa-fé, a adquiia, receba ou oculte:
Pi:ua-rec!nSa:o, 1 (um) a 4 (quatro) aoos, e IIIIlita.
. .. NesteS termÕs, PeÇo deferimento.

-de

Sala das Sessões, 19 de abril de 1995. - Senado.- Odacir
Soares.- PrimeirO Sec;retáiio. . - -- • O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Aprovade orequerimeJ:ito, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que sezá lido pelo
Sr. t• S_ecretário em exen:ício, Senador Esperidião Amin.
E lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N•JZ4, DE 1995
Altera o caput do art. 180 do Decreto-Lei o•

2.848, de 7 de dezembró de 1940- Código PenaL

o Con~ss<iNaciona! decreta:
Art. t• O caput do art. ISO do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de
dezembro de 1940- Código Penal, passa a vigorar C<llll a seguinte

redaçio:

--

Artigo~rcda!;lodcta:mioadapelalá

rf2.!0S.dc 11 dcjudl:odc 1955.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania- decisão terminativa)
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O projeto sezá
pliblieado e remetido à Comissão competente.
· Sobre a mesa.,. n:qoerimentos que serão lidos pelo Sr. 1o Secretário em excm:icio, Senador Esperfdião Amin.
São lidos os se_guintes

REQUERIMENTO N• 589,DE 1995
Senb9" Presidente,

Requeiro a· Vossa Excelên~ nos temlos regimentais~ sejam'Solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda. as seguintes informações:
.
-Qual a despesa nos excm:icios de 1993 e 1994, com o pa-

-Pro- - gamento dos beneficias da Previdência Social?

"Art. ISO. Adquirir, receber oo ocultar, e!D
veito próprio ou aibelO, coisa que sabe ser produto de
crime, ou que assume o" risoo de que seja, ou influir para
que terceiro, de boa fé, a adqulr, reeebll oo oculte:

Pena-reclusão,de4 (quatro) a!O(dez) anos, e multa."
.Justi6c:açio
A recptação reVelou-se fator de estímulo ao cometimento de
crimes contm o patrimônio.
É inegável a facilidade com que é absolvido no mm:ado
clandestino o produto de furto, roubo. descaminbo ou CODlr8baodo. Tal facilidade incentiva os agemes a COIK:eberem aparato organizado para pexpetiação de crimes.
A realidade ora CODStatada impõe qúe o delito de reeep~
seja apenado com maicr rigor, de- foima a deseStiriwlar a prática
dessa espécie-ilícito penal
Ademais, hã que se ressaltar que o núcleo do tipo do art.
180 não prevê o dolo evenlllal na pn\tica do delito de receptação.
Isto significa que há óbices reais na caracterização do tipo penal
em comento. quando o agente pratica a açio assumindo o risco sobre a legalidade da origem da coisa adquirida. A i.mp«cisão da lei
penal leva o Estado a oferecer denúncia do fato delituoso na modalidade culposa. beneficiando, deste modo, o responsãvel pela
coodula ilícita.
·
Assim, com o firme propósito de contribuir para o aperfeiçoamento dos meios legais necessários às ações- de repressão à criminalidade, ofereeemos o presente projeto à coosideração dos ilustres Parlamentares do Congresso Naéiooal
Sala das Sessões, 20 de abril lle 1995. - Senador Romeu
Tuma.
- - -

Sala das Sessões, 4 de abril de 1995.- Senador Humberto
Luoeoa.
(À Mesa para decisão.)

- REQUERIMENTO N• 590, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos teanos do disposto do art. 50, parâgiafo 2", da Constituição Fedexal. e nos arts. 215, inciso I, e 216 do Regimento Interno do Senado Fedexal.-requeiro a Vossa Excelência seja encamiuhade ao Senho.- Ministro de Estado da Fazeuda pedido de informações sobre todos os débitos de usinas e destilarfas de ãleool do
País para com o B3IlCO do Brasil S.Aoy com o fomecimento dos seguintes dados:
a) razão social do mumário e sua Jocalização (município e
llll.Ídade da Federação);
b) data e valor do emptéstimo inicial e de renovações, se
houVe, com respectivos valores e prazos & vigência;
c) saldo devedor atuaL com discriminação do principal e
demais itens do montante (juos, attJalização monetária etc.);
d) providências administtativas ou juliciais adetadas para o
_ressarcimento das dívidas relacionadas.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1995. - Senador Carlos
Wilson.

(À Mesa para decisão.)

REQUERIMENTO N" 591, DE 1995
Seuhor Presidente,

AN,>JS DO SENADO FEDERAL
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Nos termos do disposto do· art. 50. parágrafo.2°, da Constituição Federal, e nos arts. 215, inciso I, e 216 do Regimento
ID.temo do Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Senhor Ministro de Estado do Planejamento e
Orçamento pedido de informações sobre todos os débitos de
usinas e destilarias de álcool do País para com o Banco_Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social, com o fornecimento
dos seguintes dados:
a) razão social do mutuário e sua localização (município e
wrldade da Fede!:ação);
b) data e valor do emprestimo inicial e de renovações, se
houve, com respectivos valores e prazos de vigência;
· · c) saldo devedor-atual. com discriminação do principal e
demais itens do montante (}nos. atualização monetária etc:); e
. d) providências administmtivas ou judiciais adotadas pata o
ressarcimento das-dívidas relacionadas.
·
; Sala ilas ·sessões. 20 de abril de 1995. - Senador Carlos
Wilson

(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO N• 592, DE 1995
Senhor Presidente,
• -Nos lemlos do disposto no artigo 216 do Regimento Intemo
do Senado Federal, combinado com o previsto DO artigos·. § 2° da
Constituição Fedetal. SOlicito sejam encaminhadas as seguintes solicitações de informações ao Excelentissimo Senbor Ministro de
Estado do Planejamento e Coordenação Gel:al.
1 - Informações sobre o montante de recursos relativos ao
Plano de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal de RodôniaPLANAFLORO, distinguindo-se os rec:uiSOS õriundes de fmanciam.ento extemo e as respectivas COiltr.Lpartidas;
2 - Montante dos recursos liberados até o presente, com a
mesma discriminação; ---~
3 - Qual b Valor das paxcelas relativas ao_ f"manciamento extemo correspondente, tomado djsponível pelo Banco Mundial e
não aplicado?
4- Qual o montante relativo à Taxa de Permanência jã dispendido pelo Governo Brasileiro, pela não utilização de parcelas
externas disponíveis?
5 - Que :ntotivos estão impedindo ou retardando a' . celebração de Protocolo entre o Govemo de Rondônia e o Ministério, para fl:hs de retomada das ações programadas no PLANAFLORO?
Justificação
O Plano de Desenvolvimento AgrtJJ2CCUário e Florestal de
Rondônia - PLANAFl..ORO. resulta de um esforço c_omum. entre
o Govemo Federal e •. üpvemo do Estado de Rondônia, que viabi.li.zoo, para a sua consea.tção fuianciameDto extemo junto ao
Banco Mundial, com o qbjetivo de promovei o desenvolvimento
sustentado de referido Estado.
Trata-se de prç>grama extrelname~-iln~ para o Estado de Rondônia, que procura combinar de modo barmânico. as variáveis desenvolvimento e gestão ambiental.
Nestes aspectos, o Programa cuida de promover o desenvolvimento agrícola do Estado, com 'crédito rural, infra-estrutura,
atenção à saúde e à educação, identiflcaçãO e demarcação de unidade reservadas, e, principalmente. do zoneamento s6c:io-econô-

!59

mico-ecol6gico de Rondônia, prevendo um investimento global de
US$235 milhões (recurosos internos e extemos).
A parcela relativa ao futanciamento externo foi objeto de
aprovação pelo Senado Federal
_ Nada obstante a impOrtância deste progr.una para o desenvolvimento do Estado de Rondôndia, o mesmo sofre os descamiD{Ios da hui~ brasileira, com efeitos desastrosos no fluxo de
recursos, -desresPCito aO seu calendário -O(>eracional com graves
conseqüências para as metas e os benefícios previstos.
~o isto o Govemo Bxasileiro está dispendendo recurso com a Taxa de Penilanência, pela não utilização dos recursos

contratados.
As informações disponíveis dão conta que a retomada do
PLANAFLORO estã dependendo de assinann:a de Pmtocolo entre
o Goveto.o de Rondania e o Ministro do Pla.Dejamenro e Cooirlenaçio Geral e que esta inda não ocorreu apenas por decisão posteJ:gatória do limiar daquela Pasta.
Em sendo confu:madas essas informações, estã-se diante de
um caso grave qUe o Senado Federal deve apurar. já que resultou
de sua aprovação referido financiamento ex temo..
·Esses os motivçs que estão_ orientando o presente pedido
de informações, para o qual solicito a pronta aprovação deste
Plenãrio.
Sala das Sessões, 20 de abril de 1995.-SenadorErnandes
Amorim, PDT- RO.
.

(À Mesa para decisão)
REQUERIMENTO N• 593, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 216 do RegimeniD Intemo do Senado
Federal, requeiro sejam prestadas pelo Ministro de Estado das Co-

municações as seguintes infom:JaÇÕeS:
I. O Ministro de Estado da Agricultma, José Eduardo de
Andolde Vieiza, descumpre, de ali!!'!!! xn<><lo••atualme_n!f>. os limites imposiDs pelo art. 12 do Decreto-Lei n• '236/67, relatiYOS ao
acúmulo de canais de rádio ou televisão?
2. Caso a resposta à questão anterior seja positiva, qual foi a
participação dos órgãos do Minis~o das Conmnicaçõess na aprovação das concessões ilegais? QUe circunstâncias poderiam atenuar essa situação?
3. Caso a resposta à primeira questão seja positiva, qüál, foia participação do Congresw Naçional na aprovação das referidas
concessões_ ilegais?
4. Ainda. caso a resposta à primeira questão seja positiva.
que providências estão sendo_ tomadas pelo Ministério das Comunicações, no sentido de apurar responsabilidades e punir os evenbJais culpados?
5~ Caso a resposta à primeira questão seja negativa. que
providências estãO sendo tomadas quanto ao efeito desmoralizador que as declarações do 1eferido MiniStro de Estado (prestadas ao jornalista Josias de Souza na Folha de S. Paulo, de 94-95) certãmente trará ao Ministério das Comunicações?
6. Finalmente, hã propaganda oficial (direta. indireta, estatais e autarquias) sendo veiculada pela empresa CNT? Caso positivo, qual o mootante e condições principais do(s) contraiD(s)?
Sala das Sessões, 20 de abril de 1995. - Senador Osmar
Dias.
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Andradt:rVíelraAfêvela· como
assmmu~ o :·controle da CNT

'
.-~-'~":··'~~·;~:..;:,::·.._;;_·,:·.-:$:"
O banqueiro e. núnistro diJ ,ágriCulitif~.d~-que
suas campailhas
'
.... _-.. ..... .riãq :vai ilsài' a rede em··--·-·---'C
_____ , políticas
-.1>'

JoSIAS DE SOUZA
._, r

'M • :51.1cvtsa!IM lnll!la

Sem alarde. ele vinha consuindo um miniimpério reJnal de comunicação. POs~
ÍI UÍn jornal, UmA tele\·j~
luas rádios no Par;~ná.
Arrancadn d:t t.nna <le pe·
mbrn pel:l comprõ'l d.1 CNT,
u n=de de TV com ramifi·
.;:ecs em cinco Estado~ e em
asflia. o ministro da A~ri
ltun e banqueiro José
luardo de Andrade Vie1r:1
ou pela primeiro~ vez iobre
as investidas no ramo da
municaç!o,
___ _
Em entrevista l Folha. foi
LJteloso: "Nllo pretendo ser
nhum Robeno Marinho ou
lvio Santos Dessa irea."

~ obter, em um pra·
de uts a quauo· anos, pelo
:nos ciâco pofltos de au·
!nc:ia no bod.rio nobre.· E
meja faz!-io jopndo no ar
u "programaçlo .alternati·•, com especial !nf:~sc na
'uslo de notícias.
Sobre Matflia Gabriela. reIa qUe só contratou a joma·
ta porque ela tomOu ll;Í!Ü·
tiva de procurar a CNT.
Para ele. há sexo demais na
.nha. Ma.'l não s;:~.be ~·e con·
~uirá ofertc:C:r- uma progra·
tÇ!O c;:a.c;ta., pois só pretende
1uirna án::a administra.Li••a.
Ao.haí-,;o, o~ pri_ncipõlis tre-

a meta

1S

da entn:VÍ$t3..

*

•lh•· O sr. tem um jornal,

11ia TV e duas rádios em

•

•ndrina (PR), uma TV em
nericana (interior de SP),
a~ona comprou a CNT. O
e o lfovou • entrar no mer·
do de comuDicaçio? E.o;ti
Jdando de nmo?

fnsé Eduái'd'o Andr:tdc
VJelra• Nlo. Entre·. 78 e 79,
quanda ocupei a vic:e·presi·
.d!ncia de open~ÇÕCS do Bam!-'
rindus. começou a núnha ex_.
peri!neia l!om os veíc:ul.os de.
comunieaç:lo do ParanL t:Jós
financiamos vúias emissoraS'
de TV no ParanL. Eu coorde·
nei as riCs:6c:iações de alguns
casos durante anos; dabdo·
cocdições para o pessoal. pa·

"Não pnitendo. 6ef.. ;.
nenhum Ro~o •·
MarirJbo ou Silvio ..
SaiJtos nessa.área".
gar. Nessas negociações. sempre fui convidado para enttar
de sócio e sempre recusei.
Mais recentemente. há dois
anos. o dono do jornal "Folha:
de Londnna". Io~o MH~~s.
insi:~o[iu muito que eu devia
entr.1r no ramo. No Parant
houve_ sempre uma depe~n·
ç1.1 muito ~de dos meios. do:.
'comuDiéaÇio em rclaçlo ao
Estado ç.'ele me dlue que t~lo

3
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'Gucria' CDtrar _num esquema
desse; Com I illle!IÇIÓ dqjll' ·

·df..Jo:'.enáei como iócio mi....
'àoiitbio: Nlo fesolVea. Tive

'qoe poli' mais capilal; Hoje' lo!{
: majoriWio. Assim"fine mrer. rei de que ~um t»ot;n ~-~:;m.
: .. Folluo- .-() ... ~ """"'"
tn,q de e6do porque ..
. pftlal' ellfreata:Yam illftcul·."

·' Folha· Devia.Jdft.quem?
._Andnde YJd.ra-:..Devia..p&=..
'·nii·O Suco do Brasil, Embra·
te~ p,..j~noia..•

Folha.. QuantO?

~. ~ • ..-\,lldrad!__ VIeira· Nlo sei
Nio me letilbro mais (risos)

·---·--.

o.i. época. nw: esqueci.
,Com essa'infJaç:lo alta a gente
.se perde .. Hoje at~ que nic
·iem mais inflaç!o. mas a gen·
·.te. se perde. A cooperaçio que
de vez: em quando cu dava ao

Aa.drade VleJra- ·Veja

...
'"Se eu tirar proVeito

em.

)Wm parece ser o ealô d'
CNT. Sed que o aec6clo f
Clobom:Uifm? ...

.

~.

bem; ao ·çuo· da ..f:"olba ·de
Londrin&... o jonfal 'nlo devia

Jiada ao.baoco. EI..OIÓ f'oi'po:
dir ei1:ipd$timô. Foi:·

victV para

ser: sóc!<?:·

nos .c:oá-_

É o ·mes-

mo c:.asó ··do (JoS~ Carlos)
Mai1ine:z. da CNT. Ele nlo
devia nada ao BamerindUs: ••.

Folha· .Mu a CNT tú:tha

U... dívida mullo ~ronde.

A.adradc Vleln· Nlo. de·
vía um toldo ao ~~dus.

•Soube

polftjco, ~ vez de me
:··.bendiciar, eu ine
:·.'qUeimo ~m os outros"
Carlos Martin~z era adian·
tamento' de Promoções publi·
ciWias. Coisas pequenas.
Folha· Quer dizer que o

zi
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s·r. entrou ao ramo porque
tomou pto pela coisa?
Andrade Vfein- Ê. Como
eu. vinha ~n~ando ynuiro
com--~~.cartos (M!Ítini:Z).
Yi..que.M.JJm. esp:l.ÇQ~Pilra T.V ·
E o fato 'de ~le ter formado
uma· .rede. ainda· que pequena.
com sede nO Paraná. també!Tl
me ~em;ibililou. Se o P:~raná
tem a opot"tunidade tk ler p&
fincado no ~istema de o.;on1u·
nic:açi\o. podendo abr:~nJ!er.
scnlo o Bra'i-il todo. pelo me·
no.o;
maior p~la d<J popu·
Jaçlio. n~o ~ de se de.,prezar.

a

Folha· O sr. tem uma re·
de consii:le!ivel de comuni·
c:açtô. Al~m da CNT, há outras duas televições. um jnl'"·
nal. dmis rádio~...
Andrade Vieira· Fal<~do
assim dá a impressão de que é
uril im~rio. Mas nlo tem _n:~:·
da disso nlo. As duas rád1os.
, por exemplo. t!m pequena au·
di!ncia. N!o temos pre!cnslo

ele expandir nesSa :lrca.. E uma
coisa que ptovavelrnente a
aente-venhaaté a vender.
Folha· Só as rádios?
Andr~~de" Vieira· Sim. ~5o
l o neg6i::íõ -que nos intc:TC!\sa
A TV de L.ondrina wn!X-m é
isso. Eu n!o pretendo ser nenhum Roberto Marinho ou
Silvio Santos nessa .irea . .-\
minha motivaçlo foi ma1~ a
ele manter viva um:! rede C\lm
sede no Paraná. Acho que ~~
so. politicam~le par:1 n E~td·
do,' t muito bom. NãC'I par.~.
mim, porque eu n3o pos~o ll·
rv proveito polftico.
Folha~

Ma.s por que não?

Andr1de Vieira· Porque
·eu me desgasto, Em \'e7. de
me beneficiar. eu me queu-:'lo
com os outros. O que eu pt'l~
so fazer t .garantir ao meu !("·
!espectador e ao Jenor do 1or·
na! a maior isenção po~,;\ c1
E a isenção é po~:-.ível na me·
dida em que eu respeitn o JOr·
~ ~Jli;it;a, ,nlio interfiro. A res·
pófaSabUtd.We t do jomahsta

CNT quer os insatisfeitos./ diz ministro
--

·Há rnn público que não gosta do Faustão, do Silvio Santos, e q-ue fica mudando de cunal a toda h~ra ·
.

Folh• Quando o ~r. for
novamente candidato i Pre-sidência cm ao ao,·rl'"nD do
l'uaná, \'ai ·resistir ~ lenta·
\iio de ,·aler·!W politk;amen·
te de sb.Ys T\-'s. de sub 'ní·
dios., dt> seu jornal?
Andrade \'iein- Nl\1 pre·
tendo ~r no\'amentc= ~:Jndida
to a p~s~d~nte, lufo) fo1 um
momemo. Nã" deu ceno. mas
podia t.::Or" dado.
Folha- Mas .110 eo,·emo do
Paraná n "r. v.11i ser candidato. Ou não?
A.ndr.1d~ \'ieira· O problo!·
m.:1 do P.1r01ná é Jaqu1 a quatro
ano:>. E cl;.~ro que cu. como
político. ~ pret.:ndo sctz_uir a
c::u-reirot, tenho q~e dispulôlr a
cleiljiio. Mas não estou om:i:.
~e cacyo. Ser ,o.,·ernõldor não
é uma .,·oiso1 pr1mordial para
mim. Minha proti,.são n\lo f:..scr polilll.:o
. ..-r.
Folha· Eu f11ço u pê'r,:unta
por-que a co"ploraçio polilica
de canais de rádio c TV se
Introduziu na cultura brasl·
lelra. Polfdcos se udlizam
doe 'nxlos de comunlcaçlo.
Anclradé Vlelrà· O Paulo

.

"Gosto de alguns ·
quadros do Faustão;
JJcho que o 'Fanti8tico'
·já foi melhor"
Pimentel utilizoU contra .Um
no Panni. E o que aconteeeu1
Ninsutm mais 1e o jornal dele
e nin~m assiste aos propama.s dele na televislo.
Folha· O sr. nio cairia 1111
U:nUÇio de responder a a.
sas crídc::as pelas suas TVs?
Andn~de VIeira· De jeito
nenhum. Estt cudo na mio de
profissionais competentes.
Assim deve permanecer.
Folha· Mas no conselho·
da CNT ~ a decislo nnal i
sempre ma. nlo é?
Andrade Vleln· Nas questões empresariais. Nlo na
questão jornalfstic:a e editorial. O compromi~so do MAr·
.tinez conúgo é justamente esse: não interferir mais na prognmaçlo. ·V~;~mos p6r o5 pro·
fissior~:Us hi e do!ixar que des

.

fa.çam. Ante~ ele interferia
muito. Esse era um dos problemas de gestão da empresu..
Vou agir como empredrio.
Deixa o jomahm tro~balhar e
n!~pon~r pnr suas ações.,
Folha· Vm profts.o;;ional da
CST poderá critiar o poli·
cico Andrade Vicina?
Andrade Vieira· Pode falar. Ontem mesmo m.:: cont.a·
r.un que, em um programa de
debate lâ. alguém me criticOU'.
Folhav M1s alpma auto~
censura de-ve haYer.
Andrade Virira· N3o tem.

..Vou pa~1· enússoras
pal'u oulrDs nomes do
grupo e czunPrir o que
a lei determina''
Quero f.1ler um\1 coisa séria.
Folh.11· A CN"T nasceu de
um projeto que enYoiYia o
ex-preside-nte Collor e seu
lesour-eil'"o Paulo César Fa·
riu. O sr. nio U:m receio de

m'

se contaminar com essa
fmaeem da empresa?
Aadrodc Vieira- Acho que
essa associaçlo, hoje, pnâc:a·
mentc incxiste. A nlo ser por
maldade. nlo M: como mistu·
rar essa coisas. É uma noYii
fase da CNT. E como eu sou
muüo Oti.mi.Aa. tenho a Cencza de que ela vai Janhar alJUnl pontos de: audibc:ia.

cl••

Folha· Alfm
duas
TV• •o Pana" o Ir. tem
uma emiaora em AJaaic:a..
aa. A lei profbe que uma
pasoa U:Dba tautas eaúaQ..
ru. O sr. nio tatse ter pro1blemas com SfrJio Mona,
clu Comlllllcoç6a1
Andn~de Vleln· Como a
JepsiaçJO ~suta u panicípeç&:s. eu estou vendendo aipmas emissoras. Vou passar
para OUtro$ nomes do nosso
pupo para cumprir o que a le·
Jislaçi\o detennina.
Folha- Isso esd sendo felto pan manter a fachada ou
o rr. esd vendendo de fato?
Andrade Vieira- Estou
'o'eadendo de faco. mas claro
que continuarei no comando.
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até potque as pessoas do meu
grUpo confiam no meu tino.
Folha- Quando o sr. falli
do, _seu ~:rupo está se rd'erin·
do às suas ~mpresas?
Andrade Vieira- É. me re·
firo às pessoas ·do meu zrupo
empresnri.:ll e familiar.

"Eu vejo, -ol?viiUDente,
o 'Gente qu~ Faz'; é um
programa curtinho,
mas é ótimO"

Folha· Quem compraria a
TV de Americana'?
Andrade -Vieira- Pode ser

um parente mc:u ou dirctores.
Falha· Em Londrina Rni
. ~mama coisa?
A.udrade Vlei~ Sim. Por
exemPlo. o dr: Joio '9íeira "vai
c<>mpni.
Folba· Ele vai. comprar
quatdã.duu-~ru?.

_.

Andrade Ylelra· Ele :st.f.
vendo-lL ·

FoJba.. Eu insisto. t uma
comillra efetin ou ele seri
um cat~-de--rerro do sr.?
Andnde Vieira-. ~- uma
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Andrade Vieira• Para
comprar uma TV. n!o. Mas
parà comprar uma participação na TV sim·.
Folha- O sr. deixaria de
lU-majoritário?

Foltll· E depois?
Andrade Vieira· Sim. Ex·
pliquei para ele essas ra.zc!les.
Disse que. como empresttio
do meu Estado. nlo poderi11
correr o risco de acabar essa

Andrade VIeira· ISso.
Eventualmente poss:ó fic~r ati!
sem participaçlo nenhum41.

que essa é Uma responsabili·
dade minh<c.

rede de çomunic:açlo. Acho
Folha· Do que o relespec·
tador Andrade Vieira aosta?
Andrade Vieira· Gosto do
noticiário. alguns qundros do
Faust!o, o ··Fantástico .. já foi
melhor. o meu .amii)'O Jõ Soa·
res, a Mar01.1 Gabriela. que
5empre assistia. vejo 1ambém
algun!i. quadro~> ,k · · ~ Pra~a t:
Nt~"~,,·· Eu r~fL,• tc-nnu muito
cempo. Ah. '-C:J•) obv1amentc: o

· Folha· O sr. já conversou
com o ministro Séf'iio Mona
mbn: eaas ÇOIIIpo:!ilções?

compra efetiva. Os direton:s

Andrade VIeira- Já expU·
quei a situaçio a ele, Estamos
faundo tudo dentro da lei.

l:!o Bamerindus felizmente ganham mui.tó bem (risos).
Folhri· Quer dfzer que d'
para cornpnr uma TV?

F · · O sr. c:htaOU a talar com o prtsldente FHC
1ntes de comprar a CNT?
Andrade Vieira· Nio.

"G~nte que F~;o:·•

ifl:>O)).

t-

cunmh,l. m;:. ~· vl:;r:••

''Marília Gabriela nos procurou''
Andrade Vieira conta que apresentadora estava insatisfeita na Bandeirantes e bateu à porta da_CNT

Folha- O sr. vaJ passar o
;ente que Faz" da Globo ·
ra a CNT.'
.\ndnde Vk!ira- N.lo. Sou
1pn:sário. Vou fazer minhas
•pa~anda..., e campanhas. on·
h.i audiência
Folha· O !':r. nlo acha_ que
:NT vai chc!gar ~?
4-ndrade Vk!lra- Se chegar
demorar muito. Não temos
a pretensão. O que cu acho
.jue há um público que não
çt.a do Faust.lo. do Silvio
nto~. do ••Jomai Nnc:ional"
.jue fie::~ mudando de c;mal
:.1 .1 htlra. Prect~anm~ o;aber
Jue" este público procura p:l·
nfen:c:cr a coisa c:err.a- para
Se lh·ermo~ i:ompetência
·a id$=ntific::tr es~a asptrn·
,, \'aJTIO!õ ter boa audiéndõl.
o preciso tomar da G-lobo.
SBT. ou tU Manchete.
:-olha· O sr. achi. que bá
mercado alternativo?
\ndnde Vieira· Sim.
1
:olha· O que o telespecta·deve e!lperar da CNT?
\ndnde Vieira· A pro~ra
:Jo \'aria muito. C:tcf.i hn·

J ,.,'jft1o 8illlto.ç ,: tiu·u-

ami{!o. a fanu1ia rio
Robt•J"to Marinho,:
~inha

amiga toda Phl ••

:) tem sua caracterisiica. A
'JCaçào da. Man1i;a Gabriela
!2b é porque h.ãViã--üm"i la·
a. Programas desse estilo
e~;ihido~ mais tarde. Ela

concorre com ninguém.
olha· A idéia de c:onlra•
J roi 5ua?
ndradc Vieira· Nrio .. A
·i!ia Gã:bile"iia no:~> prncu·
~.'io fot iniciatíva n~.
olha~ Mas ela procurou
. dlretamenlt?
ndrade Vieira· Não.
c:a falet com ela.
olha· Procurou quem?
ndrade Vieira· O contato
om Zé Carlos Marune1.
lllha· Ponanto a lnlciatili d~la?

ndrad<"· Vieira· E. El,L
~q.a\·.:1 :-ausfeua 1.1 rn.a
klr.>r.te~J. A mmha ~on1·
1ç;ln cnm o Zé C:tr!n~
--:·n~·t J C de nãn procurar·

nm!!u&m nunca.

Folha· A CNT nlo vai
buscar bons proftsàonais do ·
mercado?
Andrade VIdra· S6 se elês
se manifestarem. Nlo me in~e·
ressa bria:ar com rtinJUI!m. Sei
que lev~ temp-o. nlo es~ou
atráo; do suce5-W ficil. O Silvio SarUOS t meu amiso, & fa·
milia do Roberto Marinho t
mmhn~arruga toda ela. O Joio
Saad fc7. essa bobagem aí comuzo (referindo-se· à veicula·
çiÕ de editoriais contrários à

sua pessoa na Bandeirantes).
mas tivemos. dez. anos. de um

ótimo relacionamento.
Folha· Como empresário
de comunicaçio o sr. deve
ter inttressc pelos melhorts
· prufL'"-"ionais. Ou nl.o?
Andrade Vieira· Nlo sd·
mos de tomar gerente de OUO'O
banco. Temos que fonnar nos--

Folha· Fllm~

uNão somos de tomar
gerente de outro banco;
ternos que formar

nossos Profissionais,.,

sos profissionais. Nlo h' nada
melhor do quç..a prata da casa.
Folha· Eutlo nio te ~
teSperar nenhuma nova con·
trataçio mirabolante?
Andrade Vieira· Pgde até
acnntccer. lt1:1.'i nào por inicial!\.! niJ~Sõl- Nik'l vou dl1.er quc~e o ~ujelw bater na nossa
porta direi não que.ro. M~s
n.llo

\':lmO~

procurar.

Foltaa· O que mal~ a CNT
oft"rcter?
Aoclrode Vldra- Acho que

~·ai

· Iii~ espãÇC:i

para

ser uma rede

mais noticiosa. ·
Folha- Seriam Z4 horu de
DOtldas? .
Andrade' Vleinl• Nlo ne·
cessariamcnte. M~ q~re,mos
ocupar um espaço masor com
noticiosos. A cada hora. cinco
miriutos de noc!ciL O objetivo
~ e.o;rar sempre dando not(cias.
Folha· Nada de novdas?
Andrade Vieira· Nlo. O
. investimento t muito al~o e
nlio há raz.lo para isso. Nós
queremos justamente o públi·
c:o que nlo gos(a de novela.
Serembs uma rede alternativa. ·

Andrade VIeira· Claro. Ê

uma boõl altcmattva. Vamo.~
fazer pe!.CJuisao; par.1 definir.
Folha· Qual a melhor
emissora hoje no Bnsil?
Andnde Vieira· O público
quem· elege. Pelo soslo do
públiç~ t • Çlobo.
. ....
Folha· Qual o principal
c1ere11o d• TV braslleJra?
Andf'8de V~nl· Acho que
~

t muito desccfuc:ativa.
Folha· Em que senddo?

Andrade Vieira· Ê muito
pmnis:~iva.

Folha· O sr. rala em "'la·
çio Aviolfncta. sexo.Andnde Vlclra· Falo dos
valore~ morai~ da sociedade.
Folha· Por- exemplo?
Andrade Vieira· A in~i·
nuaçio sexual das no,·elas. Isso, para um• menina de 14
anos. deforma a formação.
Ela recebe urrur; formação dos
pais e a novela expõe de uma
forma completamente dilerentc. Acho qu~ cria pmblema!-..
Folha- Quer dizer que
permissividade não ni ter?
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Aodrfde Vieira• Não vou

dizer que não vai ler. Somos
fruto do meio. Não me envol·

verei na programação, mas

gostaria que fosse diferente.
Folha- O. sr. acha que- h'
vlolênda cm e:rccesso na TV?
Andrade Vieira- Nem tnn·

to. ~ nton" n:~ quc~tão \C\uaL
às vc:;r.e!. no palo.vrcad('l dlUitl

Folha· Só nas no"'cla!.?
Andrade Vieira- É um

problema meio .seneralizado.
Exceç_,o aos nouciários. Confesso que quando vejo um
'prógf.frriããSSim eu desh~o ·

Folha· O

~r. e~là

muittt

próximo da po!oiiçiio d<~
CNBB nesta matêriá.
Andrade Vieira· DUTantC'
muit~$ anps. ·enquanto t:u pu·

de. num:;;a deixei mc:u1o

filfw~

OJssi~tircrn

TV. Acab:.~ 1:um .1
fn1temidade f;tmiliar.
Folha- O sr. i prolestom·
te?
Andrade- Vieira· CatiilicP
Folha- Quantos Olhos?
Andrade Vieira- Sci:Folha· O sr. <~C'ha qut- o
programa inrantil da Xu\.:~ r:
pnjudicial às crianças:'
Andrade Vieira· Sã<) 'uu
Cspecrad9r ·a~~fd-uCl · Ô<l .Xu'\<t.
mas as veies que a~~~~~~ nun.;;J.
vi nadól de cxag~:rado S:"a•
sou tão radie.:~!. O qut' n~(l P•'
de é a cOisH chula
· ·
Folh~- O que mudou n.CNT,.•p;ós a sua entrada'?
Andrade Vieira- o\ pnn~•
pai mud:lnÇil e tjU< hOJC lt'<r.
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uma ildminisuaçiln ma1~ pro>·
fi~s.ionaliz.:~di:t. Outra( ~ tr:~,,
ma~

com

mõJ.I~

vagar

Folha- Que mura~ nwdanças 'i:lo cs.~as.?

··o ptihlirn ,~ qw·m

Folha· O sr. espera ín'•~s
tir muito ainda:'
Andrade Vieira· Não. El.1
tem que r.er auto-~uficrenre. O
crescimento dela "'ili depender
do fnd1ce de aud1i!:ncia

rlf';.~· a tnt'!hor
erni..;,.;m·a~ JWio go:oto r/IJ
pliblir<l, P. u Glolm ··

Andrade Vieira- :-.õa ~·r•~·
gramar;ào. Vamn~ fa:rer .:o1'•''
mais p~oíisl'ronah..

Folha· Em quanto tempo
o sr,' acha que tira a empn:·
s• do "·crmelho?

Andrade Vieira· p,,\,..:~·
rempo Coa:'! de r.e:i~ me~e·
Folha· O seu im·e!'tímt·nw
na CNT roi de que ordt:m '.'
Andrade Vieira· cpau~.<·
l~so é segredo.

Folha- Q!Jal a 'iua meta
em lt·rmo., dt• llUdiê-ncia?
Andrade Vieira· Pn•tt•n,!~
mo~ <~kanç01r cmctl ponro' ,k
audu~·nc1:.1 no~ horãri<•~ rwh11!•
l~so em trC!i ou qU<ltrro unro~
.)em preocupa'ti1\l Jc:- i::dnc<<r·

rercom t:!nS.~~m

Dívida da CNT chega a R$ 30 milhões
S<'~mdo

..

Vieira Filho, emissora negociou 80% do que deve e acertará os 20% rest<mlt·., no próximo mt'.·

MONICA SANTANNA
Da...,~

Faltla.- Cu r~~

A CNT Já t.-onseg:UIU no::-~o
ciar 80%- da wa di\·id:.~ e até o

próximo

m~.~ Li~,·~

ar.:crt:lr

o~

:20% rc:~lanl~-'A informa,ão ~· do dirctor
da CNT, J~lào
Antt~nio \r1c1rll Filhu. Ell.' ni'lo
qui~ n:vcl01r u \':Jiur Ja, úh·t·
da" da cmts~ora
"E1o~C' ic,·ant;~mcnro aznda
~st.í ~l.'ndo t'ciTo ~ deve ~er
~..·oncluiJo cm um mCs". disse
Vieím. A Ag~ncr3 Folha apu·
rou que o total das di\'tdou. é
de c~rca de RS 30 milhõc-:>.
.1\ Previdência Social é a
maior credora da CNT, sC·
gundo Vieira. A dfvidã da
emissora com a Previd!ncia
era da Ordem de 2.444 mi·
lhõe~ de UFIR1o
Segundo Vteira, a negocia·
ção dos débitos da emts~ora
foi antecipada em um ml-s.
El.:- di~'t' que a partir d>~ entr.ada do nunr~tru Andr.1de Vieir.t
na soc-iedade com os irmllo,.
Martinez. ~rn fevereiro. foi
delimdo um prazo de 90 dias
para que as dh·idas fossem
parceladas e pagas.
""Fizemos i:;.so em. menos
de dois mcse:C', afirmou
Vieira. sem revelar valores.
Flávio Maninez. dono de
51 '1- das a~ões junto com seu
irmão José Carlos. confirma a
negociãçllo. mas também n.lio
revela o~ valores da dfvida
·sup:rint~ndcnl~

nem da venda ao minisno. '"0
imponnnte ~ que a empresa
esti ganhando fôlego''. disse.
Mesmo com a m•iori• da
d [vida' negociada, Vieira c
Martinez nlo falam sobre os
recursos que serlo dcstinado5
para Citpanslo da m!e CNT.
Vieira disse que pediu aos
diretores na reunilo do dia 29

de março um

lev•nta_!!le~~o

das•. necessidades da emissora
para que possam ser estabelecida -.s prioridades e v.Jom:

A CNT é 'propnetiina da
TV Cariobá, .de Amencana.
que possui canais de transmis·
slo para o in.terior paulista.

Sea:undo ele, os direrores
estio preparando um program• chamado Projeto Br•sil
·que vai apontar as prioridades.
interior de Sio Paulo é
uma das nossas prioridades de
investimento.. ,disse Vieira.

Vieira disse que \aJ 1nve~tir
na expansão de- cl.ln.,_i~ t:HF
para que a emt~~ora chegue
•té Campinas e Ribe~r~o Preto. também locah7.ada.~ no in·
te.rior de São Paulo.

do =ursos.

·:o

Emissora lanÇa programa juvenil este mês
Oa Aa;incla Folha, tm Curkiba
A CNT deve escre~ aU o
final de abril um novo programa para o público infante-juvenil. O programa --cujo nome ainda nilo foi definidovai pcnnilir a participação di·
reta do,. jnvcns.
O diretor superimendcnh:·
da CNT, JOOo AntOnio Vieira
Filho. dis~e que o prognm~
esld ~ndo imporudo da Europ;l c que >~~ ne~ociaçõe~ Clililo
~,·m f:1M:" rmal.
".Scrâ 'ü'ziia e!~:péd~ Je vÍ·
. det)gamc com a participação
direi :r do tele~pectador". afi r·
mou Vieira. que n3o quis dar
ma1~ detalhes sobre o fonnato

do programa. Disse s6 que será ]ev.OO ao 11' duas vezes por
dia -de manh3 c .a tarde.
Ou1ra utréi•. segundo
Vieir;~, será a no\•a série do
"Asentc 86'" c-om filmes rectm-lan~ados nos EUA. A ~
rie 5Cri transmitida b quintas.
;apó.o; o horário polftico.
''Joi compramos ali\ln:ç prosramas c: u estréia de\·e ocorrer a pãrtir da :<:.egunda qumze·
na de •bril'", afirmou Vieira.
O. "Aseme 86" é um ~r:,;.
do norh.!'·;:~mcncano, produzi·
do nos anos 60, que satirizava
a espionagem.
Vieira arinnou que na área
de telejomalismo a dlreç3o eslá procurando um substituto

para Leila Richcrs. Ela apre·
sentan o telejomaJ norumo c
encerrou o seu contrato.

..a;;Wnos pensando cm Um
monte de: nomes, mas nenhum
grande medalhlo do jomalis·
mo"', disse. O escolhido apresentará o telejornal das 23h.
Sesundo VieirJ;. • progra·
maçlo da CNT serf ..evoluti·

va'". "'Sempre que nós tiver·
mos produtos melhores que: os
&ruais Vamos promover modi·
ficaç:Oes na programaçlo.' •
Para isso, n CNT vai fazer
pesquisas junto aos telespecta·
dores e rerá uma equipe en·
vol"ida s6 com esse projeto.
segundo informou Vieira.

(Mônica SanW'inal
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Sinal atingirá todos Estados.
Oa Aa;lncla Folha em Curitibl

·todo o pafs para

~transmitir :1

da rede. · · Ê um
processo que $6 con)eç_amos a
ver agora porque existiam ouprogramaçio

lt'll.<>

prioridades.''

que ni..
t

uma da~ hnhas de nece~~ld<lll

da errus~oro~. t. montar is.\ a:
ten<t~ que estio desmanchllh·
ou mudá·las de local. Sio cw
sas ~imples que dariam a m:
Ihora". disse.

da rede, Vieira Filho. infor·

meu que estio sendo feitas
neaoci;sçOes com emissoras de

pes~OI.!o

qualidade. As

\'Iam a CNT passaram • ver
a cobrar imagem melhor · ·
··A melhoria do )lnaJ

A programaçlo da red~
CNT deve c:heaar ainda e5tl!'
ano a todas as res:iOes brasi·
lciru. Hoje o sinal da emls.so·
raatina:e 13 Estados.
O direcor superintendente
.

V1eira nlo quL!> rc::~t'L
quamo s.cr.l. mvestid<~ par• ti'•"
<t prugro~maç-!o

da C?'-.í _alm_;
1(1(.10:. os Es1ado\ A C""'T le''

o:m'""r·" ·pr6pr1:" nto 1·~:~: ..
/{JP.

Rro~•ih>i 1.' !)~.~

p,.v:..

Segundo ele. a preocupa<,::i1'
com a chegada do sinal come·
çou ·com a estréia do progr.~·
ma de Marilia Gabriela. ·'Co·

em Tocanun~. ~!.st
Grn.__,o, Maranhão. f'ar,
Ama:wnas. Rora1ma. Acre

meçamos a ter cobrança de

Rondônia e Amapá,

afi!ii:~da~

Ministro faz o gênero ''falso. caipira_~~
Andrade Vieira arquiteta com paciência seus passospolítioos

""--

CLOYII iloal.

o ininisuo Jolt Edulrdo de:
. Andrade Vieira faz o

Jfneto

..caipi,. ... ru mansa. sotl·
que camtado. Mu f 16 apl·
""""
""' ... do .......
palha típi~:o que costuma uur.
cst' uma daquelas c~uicas
rapoas da pol!tiça brasileira.
De ."caipira'' metatO. s6
tem a p~Ciblc:ia com que vai
arquitctando seus passos pólí·
ricos, com o nlo disrarçado
objaivo de se tomar, um dia.

praidcnce da RcpúbUca.
. Ji tentou ser candidato 1
candidatO no ano panado.
mas sentiu qut lhe rattava Cl•
cif'e. OesiRiu c lcYOU seu par·

' tido. o PTB. do qual 6 presi•
dente: liccftcildo. I imqrv-st .
~ PfL
~AiC.

1 cotipçlo com PSDB
que8Cabma

A própria. licença dâ prai·
. d!ncia pewbista ~ asuicia:
FHC decidiu que presidentes
de partidos nlo poderiam ser
minisrros em seu aoverno.
t.oa:o. ADclnlde Vieira estaria
cxduldo da vilibilidafk que:
CUJO minislttial sr:mprc dL
CODJCqul!ncia: licenciou-se
da ~ do PTB c ror--

çou a sua icdic:a'flo para a
puta da Aaricullura. qua j6
havia oc:upadc interinamente
no~ Itamar Ftãnco.

Paranaense de Tomuina.
.56, seis filho&,. cbqou • pn-- •
sideDcia do Jn1P0 Ba.mcrindus
por 11:&10. Seus. irmlol mais
velbol mcm:nm em acidente
di avilo C tocou•IM COIIWI

"" ........... dalcmllla.

Tiaba. ati entlo. ramt. de
pouco Pf'IPIUIIdo. Mas dcsmaciu a imqcm M). aansfcr.
mil' o BamuiDdus cm um dos
principt.i.J buços brasileiros. •
Sua matreirice lhe permite
proposw pouco onodou.~ pa·
ra um banqueiro: jf aiticou.
por exemplo, OS juros CXCCSSI•

vuneme cfcvaclos. embora se-

ja essa uma das aranôcs fonteS.
de renda do sa« financeiro.
Como minisuo interino da
AJricullura. pcnnitiu-se outra
heresia ao defender a clcvaçio
do Im~o de Renda ~ n

lucro

~

lcmiJro de

bPic:os.. Isto em )(:·

93, quanclo

I ~Upc'•

rinftaçJo ajUda\·a '"' bancos a
terem su~tlucros.
Mesmo -wim. o rato de ser
baaqueiro conrinua atrapalhando Slll imap p!ltdica. A
cflamada bancada rurah~u• da
Clm&ra do~ Deputado!>. por

CJC·cmplo.

proto~ou contr:t sua
Aaric:ulurra.
"O ministro é anteS ele tudo
um banqueiro. Só depois repracnta o polftico c. entlo. o

lnciicaçio para a

aaricultor", dizia 1 q,oca o
presidente Iii Confederaçlo
NKional cia AariculNtL An·

t&sio de Salvo.
Ser dono de· banco ajuda
tamblm: o deputado Valdomiro Neaer (PP-PR> roi con.
viciado a uansferir·se para o
PTB de Andrade Vieira,· de·
pois de ser cobrado de um
"s-papio" de RS 30 mil Cl•

em direção à Presidência da RepúE/íra

do sobre o qual o PTB fc:t:
ofensiva. açu1ou: "Ele e!>tà

usando o banco. Como é don1•
do banco. pensa que é donn
do mundo" .

Nem tanto Mas Anár<~d~
Vieira nlo dcsperdlijll ch:ln~;~·
de aumtnt'Jr ..eu parnm<:"n,••
a1nda m:u.\ cm i!n01~ 4u.:- r>n·
sam aJuda: lo pohtiCOim<!'ntc
Exemplo: a~:aba de ~~ tor·
nar dono de 49~ da.~ açeles U::~
CNT. a red~ de TV cmd<~
com :tjuda dt~tôl do entlio prc·
~idente F~miindo Cc-!lor dequal ele f<'t clet:or cnnf:::•"'"'

MI.\

fl.lt

ct•m

que ianhou seu
to de

relc~o.

h.:~.m.tt

t=r ~n~·

pnntc•r·~ ;"~-•·

o de mm,,tr:• .:..:

!ndUstna. Comér~.:m ~ Tu.r:•·

mo. em OCitubl't'l de 92

Foi cm sua 1cstlo que se
privatizou a CSN CCompanht<~
Siclenirp:tc:l Nac:-tonall
Brimla. prc~ldent,· U<• Prn
e .ldver)ãrul-d:J< pr•~.s111:.0.
ç&:s, acu~u-o de ltrC!i't.lJ.-,
dlldc~

nunca c:omp~u~il\Ja" n•
prwan1.açl'•

~de

Andrade Vtctra sempre

exerc:cu. poderosa influénc1:t
DI polrtica pcanacnsc: a ~
de seu banco ~ o Parana e
uma eri"lprc~a de tal rortc
sempre tem peso poliuco.
Mas a innu.!ncta de b:l~tl·
dores nlo basta\·a e .:::~nu,y.~..
IOU·SC ao Senado. em 90. ele·
1endO•SC. Tem manUato ~~c
98 e pode perder o .. .u-~" .k

mitnstro que c:onunuaril. '"'

cantro do joaa em Br•)•lt.s.
pelado justamen•e no BamopnHIIO para reavaliar ~u c:ac1·
rindus. Ne1er ne1a qualquer
favorecimento. mu o deputa- • fc e verificar se é ou niio J 1'11•
ra
de lentar a Pn~td~nc1a. ...:u
do Valdemar Cona Neto
(SP). 1l4er do PL. CIUU'O parti·
lfll'lde Pl't'IJe!o de .. ,d;t.

''
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TVI'AGA

Números de assiilantes de- Net e TVA são polêmicos
Da RApota,pm Local

TV A slo aferidos pela Coo-

pena: Lybrud.

mim· como a Nc:l- diZ. que a
1VA iDcJui aa .xu Ddmtro de
usia&Dta pesaou que rece·
bem TV pap anvá de Clbos
uudos per afiliadas da Net.
Diz. wnbem. q~ De$10 total U aaâttan~Mwqu& recebem
apcaa um Clllll. .

O número total de a.~sin::m·
le• que TV A e Net Brasil pos•uem 'ão ~empre conte)Loldos

Cadl empresa utiliza metoo
dologia diferente aa tollliza.

pc:!CI

A TVA afirma"• possuir
:!80 mil as.\irw1tes em deum·
bro de 94 e que eue nl1rnero
teria ~do pata 320 mil ati
fevereiro dc3;re ario.

ela ·.TVA. Man:ot Amazona,

<lU~

çoncorrente e defende seus
Çritl:rioll. "t:: muito baixr. n

<!~tema

.:1:>pre~:1~

rJ,aJ. As du.:u

rc::~.h1.:1.n1

:cu<.hlnr1~~

çilo dos seus clicrues. .

pcnód1<:U no~ nilmeroJo que
\.lii'Uig:tm.
• A Pnce Waterhou..e t a rc~·
ponsável pela aud1!0fl:l na
Alben~ PeaJUeiro, dimor
quanlld"il"de d.: ;~.o;~ln.mut• •Iii • da Globo~r ~PtOiramtdOtl
'1!1

Bra,tl

o,

n1im1."n" d:1

peneft('e li

R~de

Globo,

. o dimor di

nlo'·neaa as

proJnmaçlo

atirmaç~•

do

mlmcto de assinantes que reczban apenas um canal. Contamos em -nossos totais pe~·
IO&S, que recebem canais por

nós produzidos ou distribul·

doi e com exclusividade.··
Os ntlmctt~~ da Net slo wn
pouco mais baixos. Em de·
umbro de 94. a empresa allr·
ll18va possuir 213 mil usinan-.
te~ nllmcro que teria passado
pam ~3 mil ena ft!\\..-n:iro.
E.~!IC: lat~~l incluiria pe1i'm:l)>

que rec:ebem cltlais por H~l·
nah.tra atra'Vts de empre~.h
afiliadas da Nct. Som11dCJÇ .~.-.~
clientes de operadora~ 1nde·
pendente!'. o númem em ~~~ .:reiro ~ub1na para 286 11'111
A Assoc1:u;.W Bra<.llell';l .11::
TV por An1natura lABT.-\•
n"-o realiza nenhum 11pr" Jc

41Udltona n11 base do:
te~ daJo .:mprl!~.\ a
\.la~. ncn1 ~:~t~bel~c.:

j')õU"ft ~~""' m~·n~urnçlle>

a~~mo~n·

dJ fd: ..
..::11.:: .. ,,
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o SR. PRESIDENTE" (ReiiaJ:i Cá.Iheiros)- os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para decisão, nos termos do
indi;õ m do art. 216 do Rezim.e!lto Jntemo.
A Presidência coiDDnica ao Plenário que as sessões especiais destinadas a comemotar o 300 aniversário da Rede Globo de
Televisão e o 500 aniversário da Vrt6ria Aliada na Segunda Guerra Mundial realizar-se-ão., respectivamente, nos dias 25 de abril e
8 de maio, às 18h30min.
O SR. PRESIDENTE(Remn Calheiros) - Sobre a mesa.
oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador
Esperi~ião Amin.
·
E IiOO o seguinte:

OFÍci0.039/95- GWPT

Fundação Seade, segundo a qual o número de miSéráveis cresceu
42.2% na Graude São Paulo.
"O 'total de famílias da região metropolitana com
caxência habitaciooal, de educação, emprego e reuda
passçu de 450 mil em 1990 para 640 mil em 1994,o que
~representa cen:a de 2,3 milbões de pessoas.
O número de miseráveis - habilantes que apreséntam carência simultânea nas áreas de habitação, edu-

Brasília-DF,l8 de abril de 1995

. Senhor Presidente:
.
_
Nos tennos da Resolução n• I, de'1989; do Congressi> Na~ ·
ciooaJ., SQ!icito a substituição da Senador.! Benedita da Silva, suplenté. pelo Senado> José Dutra, ua Comissão Especial do Congresso Nacional que irá apreciar a Medida Provisória D0 966.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de
estima e consideração.
~
Senador Eduardo Matarazm Suplicy, Uder do PT.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Será feita a
substi~:Uição solicitada.
- Sobre a mesa, ofícios que setão lidos pelo Sr. 1° Secretário
em exercício, Senador Esperidião Amin.
São lidos os segointes;
COMISSÁO DE CONSTITUIÇÁO,JUSTIÇA E CIDADANIA
OF. N" 15/95/CCJ

Brasília. 19 de abril. de 1995

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais comunico a V. &• que esta Comissão. em reunião realizada em 12-4-95. coo.cluiu pelo arquivamentQ
do Ofício "S" n• 82, de 1993, do "Sr. PresideDte do Supremo Tri::.~:"1.;[ Fedel'-aL encaminhando ao Senado Federàl. cópia_do acórdão
;.. :·. ··~~-::ó_o n0 Recuz:so ExtraordináriO ri0 ,.1~6~15-8/210._ do Es~
Jo 1--:~o d.e Janeko."
Cordialmente, Senador Íris Rezende, PleSidente. -

COMISSÁO DE CONS1TI'UIÇÁO,JUsTIÇA E CIDADANIA
OF. W 16/95/CCJ

BrasiJ.ia, 19 de abril. de 1995

Senhor Presidente.
Nos termos regimentai~ ç.omunico_â_V. Ex• que esta Comissão, em reunião realizada em 12-4-95, concluiU no-senúdo de que
seja declarada a prejudicial.idad.e do Ofkiõ "S'\ n° 2. de 1987, "do
Sr. Presidente do Supremo Tribunal Federal, encamíDbando ao Ser.a.üo F...:...:Cr.il, as-oopiã.S das notas taquigiáficas e dos acórdãos pro:"ç;-;~·\...; ~!~ Sl!premo Tnõunal Federal nos autos dos Inquéritos
u."s. 216-0 e 241-1. os quais declararam a inconstitucionalidade da
Resoluç.do n. 0 4.'86. .
_
, _ _
Cordialmente. Senador Íris Rezende, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rellaíl Calheiros)- Os ofícios lidos
vOO à publicação.
Há oradores_inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
V. E.x• dispõe de 20 minutos •.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S.õ e
Srs. Sen:adores, desejo abordar dois fatc?s de grande relevância.
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O primeiro é a :respeito da pesquisa divulgada ontem pela

~· ~

cação, emprego ·e reuda- que vivem na região metropolitana de São Paulo cresceu 42,22% oos'líltimos quatro
anos. Neste mesmo periodo, o crescimento populacional
- das cidades que compõem a :região foi de cerca de 8% •
- Ao todo, o total de faii>ilias miseráveis passou de
45Cl mil em 1990 para 640 mil em 1994"- ano em que
era Presidente Itamar Franco, ano em que foram ministros :responsáveis pela política econômica, principalmente, da Fazeoda, Femando Heurique Camoso, Rubens Ricupero, Ciro Gomes, ano em que houve preocupação da
sociedade no sentido de se acabar com a fome, a misé-ria, ano em que esta.va em funcionamento o Conselho de
Segu=ça Alimell1ar- o CONSEA. com a preocupação
de Dom Mauro Morelli e BetiDho que, com a Ação da
Cidada.nia. contra a Miséria e pela V Ida, alertavam para o
problOma do empobrOclmento de tantos.
~''Os números f01'3Dl divulgados pela Ftindação
Sistema Estadual de Auálise de Dados (SEADE):5ao os
resultados da Pesquisa de Condições de Vida (PCV) na
região Metropolitana de São Paulo realizada no ano passado. Os pesquisadores da Fundação Seade visitaram3,8
mil domicllios.
~
A pesquisa mostrru ain~ que houve uxD.-_etDpobrecimento geral da população. Em 1990, 12,3% das famílias da regiã<,. metropolitana ganhavam até três salários mínimoS. Em 1994, a porcentagem havia subido
para 25,3%. No outro extremo, em 1990, 40,7% das familias ganhavam dez salários :mínimos ou mais. Em
1994, não passavam de 30,1 %.
A pesquisa não usa apenas a tenda como ÚDico
indicador de-miséria. Nem todas as pessoas têm o mesmo Divel de ca.Iência", explicou Ann.ez AD.draus Troyano, coonienadora da PCV. "A pobreza na região é multifacetad.a- e não pOde ser medida em toda sua complexidade a partir de uma dimensão isolada."
As famílias fOiam divididas em quatro classes (A,
B. C e D}, de acordo com as carências.
O grupo A engloba 21,7% dos entrevistados e
não apresenta carência em nenhu~ das áreas ou só enfreDla necesSidades: em uma delas. E considerado o grupo mais favOiáveL
O maior gnipO e mais heterogêneo é o B. com
_ 37.2% dasfamíliasatiDgidaspc.-umoudoistiposdecarência. EsSe
não inclui familias carentes em moradia, mas 14,7% delas não Chegaram ao nível de escolaridade adequado. Um total de 19,7% das famílias foi classificado no grupo C porque apresenta carêtlcia em duas
ou três áreas.
Mais de um quarto da população -15,9 das famílias - pertence ao grupo D, o mais pobre. Cerca de 40%
de5sãs famílias apresentam carência em pelo menos três
dos itens considerados. -Mais da meta~ desse grupo

gru-po-
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Leio agora. Sr. Presidente, não palavras. do Sr. Ministro,
mas da pt6pria edição do jornal:
··

(54,2%) apresenta necessidades nas quatro áreas: sãO os
miseráveis.
Apesar do aumento do mímero de miseráveis, a
classe A também teve crescimento, de 5,8%. "O cenário
é contradit6rio e revela que a de&iguaidade social está se

agravando"...
·A -pesquisa mostra como a redução da renda foi maior entre
as classes pàbres. E isso em 1994, ano da deflagmção do Plano
Real, do PlanO de Estabilização do Presidente Itamar Fr:mco, do
Ministro Fernando Hemique Cardoso, do Presiden"' eleito Femando Henrique Cardoso.
O outro fato importante que quero aqui registrar, relaciona. do a isso, é o diálogo do Ministro das Comnnicações com integr.mtiis do PMDB, em qlie falou verdades de quem conhece, porque está denlro do Govemo. Tive a oportunidade de ler, com a
maior.atenção.. as dec1antções de Sérgio Motta e estou convencido,
Sr. Presidente, Srs. Senadores,- de que 6 Mlnistro Sérgio Motta
prestdll UJD. "Sei'Viço relevante ao Presidente Fema.ndo Henrique
CardÕso, à Nação, ao seu pxóprio Partido, o PSDB, e aos partidos
que compõem o Governo. Prestou um sexviço ao conjunto dos
Partidos politicas. Desde há algum tempo, salientamos que o Govemo não tem dedicado energia suflciente para resolver o problema da população mais pobre do Brasil. a população miserável,
embora tenha sido afirmada duran"' o Govemo Itamar Fr.mco por
Herbert de Souza, o Betinbo, e por Dom Mauro Morelli a necessidade de se deflagrarem esforços e se desenvolver uma política
econômica que leve em ca>ta não apenas o aspecto importan"' de
se acabar com a inflaçlo, mas também de se resolver o problema
da maioria da população brasileira que vive em estado de miséria.
N"'ao ÍrÍamos ãs autoridades econômicas, preocupadas em desenvolver instrumentos que garantam emprego, rendimento mínimo à
população, comdena:nclo-se, inclusive, as políticas de salário mínimo com a política de gar.mtia de rendimentos mínimos a toda a
população.
.
..
Eis que agom é o :Ministro, um dos mais íntimOs amigos do
Presiden"' Femando Hemique que, usando sua franqueza. diz que
o Governo está muito ·tímido na área social. Segundo o jornal que
tenho em mãos, disse o Ministro textualmente: ·
POique nós, da área da Educação, temos verdadeiro ouro puro para administrar. Ainda não estamos administr.mdo COirelamente. E na área da Sa!Íde também.
onde o Minislro "'m condições, como vem fazendo- Eu
ad::to até que tem que ter uma agressividade m:aior, e o
programa Comunidade Solidária. que indiscutivehn~
é fundamental para o Governo, mas ainda não se apresentou com medidas concretas. .

Após o comentário eot:reto do Sr. José Aristodemo PinoUi (PMDB.SP), de que o Govemo estaria privilegiando a estabili.za.ç.ão econômica em vez da área social- assunto que temos aqui também destacado-. Motta diz que vai falar como cidadão e não como :Mloistro
porque não seria ~dele.

_

E então afirmou o Minislro:
Este Govemo tem diversos compromissos, e acho

que alguns ele está rumprindo e oo.rros, ainda não•

E qual o comp:Lo:misso que o Mi.u.istro diz que o Governo
não está çumprindo? O seguin"':

Eu acho que a política de estabilização - e isSo é
a posição do Presidente da República- não pode existir
só em função da estabili.za.ç.ão fmanceira. Aí hã uma divergência..• até tem divergências às vezes dentro do Go-

verno.
Sabe-se que existem essas divergências.
Na Educação, o Ministro Paulo Renato (Educação) "'mouro puro nas mãos. O Ministério dele é paquiderme, pode intelferir Inuito pouco :Do ensino básico.
Na Commüdade Solidária é que eu tenho só uma
certa preocupação. Os programas mais estruturaiS :-tomam mais tempo. O que eu Chamo programã emergencial de conamidades caren"'s <-.-)eu acho fundamentaL
· É um
o modelo de a~der (.-) cestas básicas,
atendimento paramédico de emergências, criar estruturas
de comnnjdades solidária locais, fazer iniCiativas, sanitária. canalizar rios, envolver Forças- A.Imadas neste processo porque nós estamos tratando de vida das pessoas.
A nossa incompetência - iSso eu falei outro dia
em uma xcunião - a incompetência política de não ter
vootade política de fazer. Podem estar morrendo_pessoas
por causa disso.
Essa é uma verdade. O Minisrro Sérgio Motta presta um
serVIço
Presidente Femãndo Henrique ao dizer essa verdade,
consubstanciada e fundamentada nas pesquisas que mostram, por
exemplo. que na capital de São Paulo, na região metropolitana,
nos lugares para os quajs o próprio Programa Conamidade Solidária Dão está voltado, cresceu a ~ aumentou significaúvamente o número de famílias em estado de pobreza.
E disse Sérgio Motta:

Pouco

ao

Eu só espero que essa falta de vontade não seja
desempenho do Govemo.

uma_~vdiação do

Não vou usar aqui a palavra com a· qual S. Er se desculpou
quando afirmou que a disalssão sociológica. o üritava e Dão chegava a resultado social algum. Querendo fazer, se faz.
S. Ex' disse:

Ocom:xam algumas besteiras, é obvio. Eu acho
que besteira a gente tem que assumir._ besteiras de ordem política. de condução de alguns assuntos no Congresso.
-Mas a! vem a parte significativa relacionada à informação
revelada pela Fundação SEADE. Aínma o Ministro:
Quem faz o crescü::b.el]io económico é o capital,
mas quem faz a luta contra a miséria e pela jlstiça social
é o Estado. O resto é balela. IS

O Sr.Gera.Ic:io Melo-Permite-me V. Ex• um aparte?

O SR.. EDUARDO SUPUCY- Com nruita honra.
O Sr. Geraldo Melo- Quero, em

Primeiro lugar, assinalar

com muita sinceridade o respeito com que acompaDho. desde muito tempo antes de ser SeDada, a trajetória de V. Ex.• e a invariável
manifestação de preocupação que sempre revelou com a siOJação
do povo brasileiro. sobrebldo das camadas menos favorecidas da
nossa população. Pode-se até discordar das propostas de V. Ex',
mas Dão se pode deixar w; reconhecer a coerência com que defende as suas posições. Em segundo lugar, quero assinalar que acho
profundamente competente a exposição que feZ sobre a exacetbação do quadro de sofrimento, pobreza, miséria no País, em particular em São Paulo,. na grande São Paulo. apesar dos esforços que
V. Exa reoouhece que foram feitos. tanto -por instituições do poder
público, quanto pela sociedade civil. A grande indagação, entre-

Abril de 1995

ANAJSPO SENADO FEDERAL

tanto, que gostaria de ver respondida- e assim inicio-mii::lha divergência com a posição de V~ Ex•- quando assinala que nO ano -passado o Presidente Femando Henrique Cardoso foi durante muito
tempo o Ministro que exerceu a reitoria da política ecOnômica no
País seguido pelos MiDistros Rubens Ricupero e Ciro-Gomes,

como se cem isso procurasse identifu:::arou atribli:rresponsabilidade ou culpa ao Ministro da Fazenda que durante quase todo o aoo
comandou a economia nacionaL E isso ensejaria que Ibe ~
tissem.os, Senador: Se V. Ex• estivesse na posição do Ministro
Femando Henrique Cardoso, o que teria feiro para evitar que crescesse a miséria no Brasil? A humanidade, Senador, partia.damente durante este século, quando o sofrimento das pessoas se tomou
· mais próximo, quando as nações se aproximanun mais uma das
outE>S; quando a I<ãlidade de uma passou a ser conbe<:ida das OO·
tras, neSte século, a humanidade fez tentativas relevanteS de superação _da miséria.: Fez tentativas que têm ainda hoje um componente- digamos- româlltioo, poético: a inspiraçãO"da utopia do projeto ~ta· que a humanidade tentou pr.oticar. Lembro-me, por
exemPlo, como a experiência albanesa foi tantas vezes a:r;resentada
como uma tentativa de socialismo puro - a mais próxima da experiência commústa. de que se tinba idéia - até que, descerrado o
véu, pudemos ver o que realmente aconteceu.
~
E ninguém pode acusar, nem as lideranças do mundo socialista, nem as lideranças dos países - digamos - ocidentais de não
terem tido a vontade política e o desejo sincero de abolir a pobreza
e a foiD.e. Não creio que V. Ex• mesmo ac:Ie&te que o ex-Presidente Itamar Franco, oo que os então Ministros Ri.cupero, Ciro Gomes
e Femando Henrique, hoje Presidente da Rept!blíca, não desejassem abortar o processo de cresciulento e aprofimdamento da miséria e do sofrimento no Brasil. PortaD.to? pe.uso qu(;V.-Ex•y ao IaOO
da bela trnjetóriaque_IUliza. na vida pública, aqui e ali, não pennitiria que uma ponta de injlstiça penetrasse no que está sendo dito.
Por causa disto é qQe me ~vi, com todo ~ito, a apart.eá-lo,
Senador Suplicy! para <lizer-Ilie que tenho
de que todos desejam, de que todos estio empenhados, de que todos estão procu~
rando fonna.s de dimimlir o sofrimento OOs nossos concidadãos.
Mas não será um discurso, nem meu, nem de V. Ex•._nemde Beti~
Ilho, nem de Dom Mauro Morelli. no sentido de que a pobreza
precisa acabar? de que a fome precisa acabar, que vai nOs livt3I'
dessa condenação im.corrivel S6 existe, S~dor ~uplicy, uma
forma de matar a foiPC: é encher a mesa de comida. E nãO há
como enchezt.de comida a mesa do p;>Vo Se não houver, no campo?
quem a esteja produzindo Isso é mais -eficiente do que qu~er
tipo de di.scuiso qoe nós, por melhores que sejam as nossas intenções, -pcssai:nos proferir.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Nolxe senador Ge<aldo
Melo, agradeço a V. Ex" pelo aparte.
O Senador Ge<aldo Melo propetciona-me a oporfuDidade
de esclarecer as razões pelas quais considero que o Ministro Sérgio Motta presta, de fato, um serviço ao Presidente Femando Henrique, ao conjunto do Governo, ao Congresso Nacional,. à sociedade brasileira, quando diz que faltou vao.tade- reitero o termo.- ao -então Ministro da Fazenda, Feillalldo Henrique CaJ:dcoo, principal
responsável pela Economia, de abril de 1993 a abril de 1994, em
relação a esse assunto.
_
·
Faltou vontade, e contimlarei cobrando' das autoridades econômicas esforço, energia e tempo a fim de que se crie iD.stru.DÍento
1
~ politica econõmicà. qoe vise erradicar a pobreza, assim como fi-rom em relação à estabilização da moeda),~ão me refli'O ã pOssibilidade de se encontrar para o Brasil

certeza

f., que a Albânia ou a União SoviétiCa ten~-nopassa
. sm0

a Rept!blica Popular da China, Coréia ou Cuba- Rede " Tovemo utilizar-se de instrumentos que na li-
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te:ratu.ra econômica contemporânea têm sido apontados como os
que mais efica2ID.ente têm conseguido exradicar a pobleza nos di~

versos países de ecoo.omias de mercado as mais diversas.
Gostaria de salientar as razõeS pelas quais meocionei, no
início, qtie na Grande São "Paulo têm amnentado a miséria e a po~xe..,. O Programa Coonmidade Solidária precisa dar-se conta de
que não bastar.\ simplesmente tomar conhecimento das cidades
mais miseráveis e pobres do Estado de V. Ex", o Rio Grande do
Norté, ou de todo o Noroeste? ou do Norte brasileiro, porque a miséria se enconb:a também nas m.etiópoles como São Paulo e Rio de
Janeiro.

Na medida em que não se resolve o problema do Rio Qrnn.
de do Norte e dos outros Estados do Nordeste e do Norte? 01.1 mesmo do sul de Minas, ou do Estado do P~ a população é aiiaÍ·
da pam os gi-andes remros à procura de sobrevivência. Lá, nãO
ellCOIIl12ndo oportunidades de emprego, de rondimeo:to adequado,
muitas vezes buscam na marginalidade, no na:rcotiáfico, no roubo,
no assalto e no seqüestro a foml3. de ganmti:r o mínimo de alimentos para as soas crianças.
As crianças estãO sendo levadas a trabalhar precocemente
seja na cidade de Franca, nas fábricas de calçados, seja no sul de
Minas· e em tantos lugares do Rio Grande do Norte, p<)lqUe seus
país não garantem o mínimo de rendimento. Não fues :resta. outra
a.ltemativa, a não ser buscar um complemento? obtido mediam.e
mendicância, esmola ou qualquer tipo de trabalho.
Portanto, nobre senador Ge<aldo Melo, é possivel, sim,. encontrar-se solução. Ãinda ontem, encaminhei ao Presidente Fernando HenriCj1le Cardo5o, por intermédio da Embaixada do Brasil
em-Washfu.gton. um fax? solicitando a Sua Excelência~ aproveite a pportnnidade pam dialogar com o Presidente Bill Clinton e
.autoridades dos Estados Unidos sobre a experiência, já. existente
naquele pais há 20 anos, do chamado eamed income tax credit.
ou seja, o :imposto de renda negativo, o que. a meu ver, garantiria
um mínimo de renda a todas as pessoas.
Fiz essa proposta. eoGover.oo..a-e9.á-estudando~A meu ver,
no entanto, o Governo tem demorado nessa análise. O DepÕraOO
Gem:J.ano Rigotto, Líder do Govemo e Relator- favorável do projeto, tem dito que gostaria de receber sugestãO, por parte do Executivo, sobre como ~eiçoar e tornar inteitamente viável o projeto,
uma vez que guardã. semelhança cOm a experiência da Renda. Mínima de Inserção na Fiança. na Espanha e na Guiana, vizinha ao
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Sr. Geraldo Meio- Peunite-me V. Ex• um aparte?
O SR- EDUARDO SUPLICY- Se o Sr- Presidente-.
O SR- PRESIDENTE (José Samey)- O tempo do orador
está esgotado, razão pela qual eu pediria a V. Ex• que não o aparteasse.
O Sr. Geraldo Melo - Sr. Presidente. fui citaOO e gostaria
de fazer apenas um pequeno com.entário.
O SR- PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex• podeci pos·
teriolmente pedir a palavra, como tendo sido citado, por cinco mi·
nutos.. na fOIDia regimental. Neste momento o tempo domador encaitta-se esgotado.
O Sr. Geraldo Melo- Muito obrigadoO SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço o estímulo propotcionado pelas reflexões de V. Ex", Senador Ge<aldo Melo.
Apenas pam concluir - terei oportuuidades de expor, com
mais detalhes. minhas sugestões -, afJimO que, se o Govemo desejar. se tiver a vontade que o Ministro Sérgio Motta acredita ter
fahado, teci. condições de enfrentar o problema da miséria, com
Cnetgia, com dedicação, com coragem,. coragem inclusive de enfrentar as forças que impedem- Sua Excelência sabe bem quais
são- que a solução seja encontrada. Há forças interessadas em ou-
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tras aÇões. em ações voltadas a C"airear recursos públicos para as
mãos ~eles que já acumulaiãm tmta riqueza •.

E preciso que haja alguém que diga ser hoxa de Dllldar o
rumo da política econômica brasileira, e que ao inVéS de cairear
tantos recursos para as mãos dos que já têm tanto e caotinnãm a
aam:mlar, que isso seja :revertido. como nos mostra a pesquisa nos
últimos quatro anos, que para reverter não apenas o que oconeu
nos últimos trinta ou quarenta anos ou o que ocorreu dw:ame os
governos militares e nos séculos em que este País teve o trabalho

de milhões de pessoas como escxavos sem nenhuma remuneração,
e que aguardam nesses trezentos anos da morte de Zumbi dos Palmares o devido direito ao resgate da sua liberdade e sua cidadania.
Muito obrigado.
·• O Sr, &petidião Amin - V. Ex' me C<lllCCde um aparte,
Senador Edwudo Suplicy?
· ·

. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Nobre SenadorEsperidião Amin, o tempo do-orador se enContta.esgotado em quatro
mimrtos;_S.Ex•·está apenas cancluindo seu pronunciamento.
• V. Ex • poderia usar da palaVIa depois.
O Sr. Esperidião Amin- Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Senador Esperidião
Amin, acredito que em ootra oportunidade V. Ex' po<ler.i me
apartear.
Muito obrigado, Sr. Pn:sidente.

Duranre o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o
Sr. Renan Calheiros, 2° Secretário, deixa a cadeira
da presidência~ (Jue é ocupada pelo Sr. Antônio Carlos Valadarés, Suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
AntQnio Carlos Valadares, Suplente tk Secretário, deixa
a cadeira da pres;,dincía., que é ocupada pelo- Sr. José
Samzy.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Indago .O SeriadOr
Geialdo Melo se quer usar da palavra, já que foi citado. V. Ex'
terá. na forma regimental, cinco minutos. .
O SR. GERALDO MELO- Perfeitamente, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
.
O SR. PRESIDENTE (!osé Samey)- ConCedo a palavra a
V. Ex..
O SR. GERALDO MELO"(PSDB-RN. Para umã.explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Em primeiro ltigar, queria
esclarecer ao Senador Eduaroo Suplicy que, da minha porte, tenho qualquer reparo a fazer em relação à sua proposta e ao estirito da tese que defende.
Não tenho qualquer resmção ao progr=a de garantia de
renda mínima ou de imposto de renda negativo a que V. Ex.• se refere, nmito embora continue a eniCnder que nenhuma sociedade do
mundo poderá ter aquilo por que -possa pagar. Se Dão pode pagar. não terá. por melhores que sejam nossas intenções.
.Mas isso não quer dizer que eu não esteja de acordo nem
com a tese, nem com o diagnóstico e nem com a proposta. Que fique V. Ex' inteixado que, da minha parte, tem o apoio solidário e
entusiástico. E se isso for um caminho que possa dimimrir minimamente o sofrimento de algum compatriota nosso. _que issopelo amor de Deus- seja feito em nosso País.·
Gostaria de m~ referir a esSa insistêiiciã. com que- foi citado
o Ministro Sérgio Motta. Não é nem criticando o Senador Eduardo
Suplicy, é muito mais dizendo que o MiDistro Sé,Po Motta falw
durante mais de três horas, e eu não sei, como cidadão, ccm.o b.tasileiro, como Senador da Repúbüoa; como leitor de jomal. Senador, o que foi que o Minislro Sérgio Motta disse duraute, digamos,
duas horas e cinqüenta e oito mimltos da sua exposição. S6 tomei
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e acho que o Brasil inteiro s6 foi infomlado. a respeito de meia dúzia de declarações. que não tomam mais do que
dois minutos da sua exposição. Se nós tivésseiiíos o direito de ser
devidameute informados, Dão i:áamos estar sabendo apeuas daque-la meia dúzia de palavms que fizeram a graça ou atraíram o interesse de um certo mímero de pessou, mas saberlamos que ootras coisas o Ministro SétJ!io Motta disse <hnante as três horns que faloo.
Desejo registnu", pam que não se pen:a esta oportunidade,
que talvez seja esta a ocasião de homenagearmos o tipo de Governo que o Piesidente Femando Hemique Catdoso instituiu neste
País: um Govemo que peànite. sem que isso se tJ:ansforme em um
escândalo dentro do Govemo - pode ter se ttansfOJ:mado até DDm
escândalo nos jomais.. mas não dentro do"GoVemo- que um Ministro de Estado, se tem aíticas a fazer, que as faça. _em voz alta,
_para qu~ todo o País as escute. E isso s6 aconteceu, partindo de um
Ministro- que continua Ministro-, potque o Presidente da República está de acordo de que isso seja feito. Isso não quer dizer que
o Pn:sideme da República ache que tem Sua Excelência também o direito de d.izet, qual é sua opini8.o sobre o epis6dio, como
disse. Vejo também, aqu~ o Senador Pedro Simon gesticulando
para mim, S. Ex.. que foi Govemador como eu. pois fomos-Governadores ao mesmo tempo, mm1 instante difícil da vida brasileiia.
· Penso que todos os que já tiveram a homa. e o pl:ivilégio de governar, COD.ca:dam em que é bom dar liberdade aos secretários e aos
auxiliares para que opinem. Mas é im.por1ante manter a consistência :imema do Governo, a sua unidade, o seu Projeto e o seu itinerário. Cieío que é isso (}ue éstã aContecendo-no BrasiL
..
Congi:atulo-me, C<mO democrata, com um País que vive-um
instante Cõmo o que estamo& vivendo.
-·
_O Sr. Eduardo Supiicy- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não é permitido
aparte na explicação pessoaL
O SR. GERALDO MELO- Senador Edwudo Suplicy, espero que tenhamos, ao longo do tempo, oportunidade de C<lllfumar
Conversando sobre isso, o comtitui uma grande honra para mim.
Muito obrigado a V. Ex'
O Sr. Eduardo Supticy--Voo respeitar o apelo doSr.Pn:sidente.
O SR. PRESIDENTE (JoséSarney)-Obrigado.
Concedo a palavia ao Senador Lúcio Alcânttta.
V. Ex' tem a pa1avia IX'!' 20 minutos.
-~ecimell10,

O SR. LÚCIO. ALCÂNTARA (PSDB-CE. P:rommcia o
seguinte discun;o. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, apoiamos a tese do Ministro do Planejamento, José Semt, quando S. &.•
afirma que "o grandé problema do Brasil são as obras inacabadas,
os esqueletos que tiansfOI'lD3l'3JI1 o nosso País em um cemitério de

obxas". Segundo o Sr. MiniStro. estas ob:as -têm de -seiõnalizadas
para que possam dar retomo econômico e social aos investimentos

realizados.
. Poucos Estados se enquacham melhor no CJ(emplo de José
Sena quanto o Ceaní, que possui,.lioje, cinco barragens de médio
porte que, apesar de praticamente concluídas, estão paialisadas e
sofrendo destruição -vés da erosão e de oulros f"'ores causados
principalmente pelas chuvas dos invemos de 1994 e 1995. Vale
salientar que R$17,6 milhões foram investidos nas bmagens, representando 80% do valor total das obras. As obras já poderiam estai beneficiando' um contingente populacional de cerca de 150 mil
pessoas, ofertando quase mil toneladas de pescado e inigaudo uma
área de 13.600 hectares, gecindo uma receita bruta de Dão meuos
de R$65 milhões.
Além das barragens. temos, em fase de conclusão~ os projetos de inigação Alarns-Norte, Jaguaribe/Apodi, Curu!Paraipaba,
de iniciativa do !)epartameij._to Nacional de Qbnts Cont.ta a S~-
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DNOCS, e da Secretaria do• Recuiso<; Hldricos, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente que, em conjunto, possuem uma área
ixrigáve! de cerca de 10 mil hectare•. onde já focam inve.tidos cerca de R$48 milhões, reptosentando 75% do valor total dessas
obr.ls. Por estarem paralisadas. estão deixando de gerar uma receita btuta de R$45 milhões e de ofertar 30 mil empregos diretos e
indiretos nos projetDs de ixrigação.
O projeto Amas-Norte, por exemplo, já tem inclusive equipamentos mecânicos adquiridos, tais como bombas, válvulas e canos que, por falta de uso, estão se deteriorando. Vale salientar ainda que os projetos foram objeto de intenso trabalho de revisão e
. aprovaçio no âmbito da legislação estadual e fedem.! do meio ambietlt~ não e><istindo problemas nessa área. São obtas com condições técnicas' e _ope[.ciorilüs pari!. =m concluídas ainda no exercício de 1995. E bom lembrar que os novos projetas de irrigação a
que nes referimos ronst.ituem avanço roit:ural, de vez que o modelo de gerenciamento difere- fwidament.aliD.Cnte' do tradicional. Os
antigiis perlmetros er.un •"Piorados com patemallsmo ..atai,
através de colonos despreparados e :i:esulta.Iam em desastres econômicos. Os projetos de irrigação em fase de conchlsão serão organizados em DistritDs de lirigaçio, com exploração em moldes
empresariais e com auto-gestão. Sem dúvida que eles darão início
a uma nova fase para a agricultura cearense. com a criação de pó..
los agroindnstriais disseminados pelo interior, com a prática de
uma agriculb.U'a nyxlmta, geração de empregos estáveis e de divi-

sas para o País, conforme se observa hoje em Petrolina-Juazeiro.
Assim como as barragem:, os projetas de irrigação situamse em regiões carentes" do interior, as quais, com: a dizimação da
cultnra do algodão, '""""""'-se exportackns aceleradas de mãode-obra desquallficada para Fortaleza, onde, segundo a CNBB, somente no ano de 1994, se fonnaram. 80 novas favelas gerando problemas tais como a mendicância. meninos de rua.,. prostituição infantil, entre outros.
Os açudes e os Distritos de lirigaçio irão pos.ibilitar autosuficiência de alimentos ao Estado e gra.dativamente substituirão
os cauos-pipa e as cestas de alimentos. que a custo extremamente
elevado e não produtivo soconem as pop.lla~s atingidas durante
a OCOIIência das secas.
SIS. Senackns, como V. Ex"s poderão avaliar, a concru.ão
imediata dessa:; obtas atende às diretrizes emanadas do Ministério
do Planejamento, quando o seu titular afmna qne não se· deve começarobr.ts novas, enquaDlO as antigas Ílão eStiverem-prontas.
Essa determinação vai evitar, inclusive, lobbies de eJppreiteiras e darão retomO econ&nico imediato de obtas caras que estão
paradas e, conforme já ~e..alte~ se deteriorando por falta de con'
clusão e conseqiiente uso.
Se analisarmos individualmente os projetas execUtivos dessas banagens., salta à vi~ o .brutal prejuízo à região e ao País. pelos lucros cessantes ou pela impossibilidade do retomo econômico
dessas obras. Sem dúvida, é também fonte de enorme frustração
para as populações locais.
O Sr. Carlos Palroc\!ti<>- V. Ex' me permite um aparte?
O SR. LÚCIO ALCANTARA- Ouço' V. Ex'compr.=r.
O Sr. Carlos Patrocínio- Nobre Senador Lúcio Alcãntar.Ç
V. Ex• se antecipa ein trazer a esta Casa um assunto muito imporlallte. Eu mesmo que já estou lendo a Lei de Diretrizes Orçafnetttárias enviada para est~ Congtesso, tive a oportunidade de, como V.
Ex', obsetvar preocUpação do Exm" Sr. Ministto do P!anejamento, nosso colega e brilhante Parlamentar José Sena, no que diz res-.
peito à continuidafle das obras inacabadas em nosso Pais. IsiO tem
que fa= parte da LDO e tem que Ser cumprido pelo Congresso
Nacional e pelo Governo Federal. Não é possível eminente Senador - como V. Ex• bem frisa e está desfilando o elenco de obras

a
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inacabadas ng seu Estado-. que continuemos a desperdiçar, ajogar diubeiro por t.odoS os :ra.Ios e não concluamos as ol::ns neste
País. Agcn mesmo estou procur.mdo os meios juridicos para de-

sapropriar um imenso frigorífico constmido na cidade de Araguaína, no Estado do T~ins, sob os auspícios de dinheiro da SU-

DAM, da SUperintendência do Desenvolvimento da Amazônia
Como existem OIJttal; obtas, elas quando chegam já no ponto de
funcionamento- não sei por que cargas-d'água- simplesmente os
dçnos, os proprietários, aqueles que fizeram os projetos os abandonam e não sei para que lado levam o restante do d,inheiro que
tom:u;n da SUDAM E$tive, juntamente com o SeDiur Presidel!le
da República. em Manaus e conversei com o Dr. Frederico a respeito da desapropriação de algumas obras inacabadas que temos
no nosso Estado e por todo esse Brasil afora. Sabemos, por exemplo, Senador. que a Ferrovia Norte-Sul, que começou sob os anspfclós, sob a ipéia ~ então Presidente da República e hoje nosso
Presidente, José SarDey, está 1á com a JX>Dte, no rio Tocantins,
prestes a ser terminada, com toda a fen-a_gem já adquirida da USIMEC e Dão se !<!Jll conthntidade. Essa obta é de importâneia vital e
fundamental para o desenvolvhnento da nossa região. POrtanto,
penso que com relação a esse particular o Minístro José Serra está
absolutamente con-eto. O Congresoo Nacional tem que referendar
essa opinião do Ministto, essa detem!inação da Lei de Diretrizes
OrÇiiDM"fárias. Nós não devemos começar uma nov·a obra, a Dão
ser que haja uma excepcionalidade, uma emexgência e .a ngo _ser
que terminemos as obras inacabadas, que são um escoador~ intenniDável do dinheiro público e que poderia ser revertido ~ favor do social do nosso País. Portanto. cumprimem:o V. Ex• e-o Ministro Jos6 Se:cra pela sua intenção de fazer com que tet:miÍlemos
as obras começaÇas em nosso País antes de ini.ci3Imos rub:as.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Agradeço ·a V. Ex' pelo.
outros exemplos de ob{as paralisadas i.Dclusive aquelas de caráter
privado, como é o caso do frigoriflco que citou, e que foram financiadas c0m recuroos de ineeutivcis fiscais, e também obras paralisadas na FeiiOVia Norte.SU4 iniciada., como V. Ex• muito bem
lembrou. pelo então Presidente da República e hoje- Presidem.e do
Congresso Nacional, Senador José Samey. A=dito até que e.ta
Casa prestaria um grande serviço ao Paú se f=-se uma espécie de
inventário das grandes obras públicas inconclusas, porque o mimeto é elevado e o retomo. tanto econômico quanto social. como vou
mostrar daqui a pouco-. apenas com essas banagens do Ceará. seria
muito gtande. Ao inv~ disso. o que acontece? As obras se deterioram, os contratos encarecem. os equipamenfos se danificam e é
mais dinheiro- já
do povo brasileiro que se desperdiça,
_que se perde, sem que po;samos obter resaltados daquele recurso ·
que já foi investido nessas obras.
O Sr.'Josapb&t Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Ouço o nobre Senador
Josaphat MariDho.
.
. _O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Lúcio Alcântaxa, a •ltnação calantitosa que V. Ex' aponta de obras parn.lisadas é
uma rotina no País, e de longo tempO. Mas isto OCOire porque,
ap=r de a Constitnição exigir a elabor.Jção de planos nacionais,
regio~ e locais,. tais planos são ignorac::los e substituídos por
obras circunstanciais ou ao gosto dos governantes evenmais. Se V.
Ex• for fazer um levantamento dessas obras, aí sim. Ag~ tem
que elabomr um plano de levantamento das obras parn.lisadas, tão
grulde é o dispazate.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- V. Ex' fere um ponto da
maior importância no seu aparte, e que aliás tem me preocupado
bastante. Pa:que já há algom tempo os nossos governos não têm se
preocupado em estabelecer plano. de longo prazo para o País. O.
famosos PNDs, os Planos Nacionais -de Desenvolvimento, os pla-
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nos' regionais~ têm vividO ao sabor das contingências, do provisóriO~ dàs emeq;ências. Temos descurado de maneira muito grave da
elaboração dos nossos planos de metas. dos nossos planos qúin~
qüenais. do nosso programa. realmente de interesse para o Pãís e
para as nossas regiões. De forma que esse descumprimento, essa

desatenção aos dispositivos constitucionais é de fato uma lacuna
muito grave que se tem observado nos últimos govemos. Talvez
porque, premidos pelas dffiruldades momentâlleas, se descuidem
da elaboração desses planos de médio e de longo prazos.
O açude Truçu, em Iguatn, podeiá beneficiar cerca de 43
mil pessoas, com um potencial de irrigação de 4 mil hectares e
produção de peseado de 309 toneladas/ano.
-Há pouco, o SeDador Eduardo Suplicy clamava por politicas aSSistenciais. inClusive na átea da alimentação. Essa é unia-resposta efetiva, bamla, com proteínas de alta qualidade, pOri melhoraro padriio alimentar das nossas populações.
Já forun investidos -nesse açude ·ceica "de R$9,3 milhões,
repreiienl4ndo 61% do valor teta! da obta, ao rnlor de R$15,3 milhões: Tilll.a-se de unta obra de vital importância para a região de
lguatn, uma vez que pexmitiiá a criação de um p6Io agroindustrial,
com perspectiva de gerar uma receita bruta anual de cerca de R$30
milhões com fru~colas tropicais.
,
Por sua vez,. o açude Fogareiro, em Quix~im._locali
zado no centro do semi-árido cearense, tem possibilidade de benefiCiar qwse 50 mil pessoas. Possui um potencial de inigação de
cerea de 3.900 hectares e uma produção pesqueira ao rnlor de 413
toneladas/ano. Na obta, estintada em R$10,3 milhões, o DNOCS
já investiu R$4,2 milhões, ou seja, 41% do seu valor total, mas a
popllação -Carente continua·-sendo abastecida atmvés dos cm:rospips.
O tereeiro projeto, o da bm:ragem São Miguel,. no município
de Açaré, beneficiará 8.800 pessoas, com uma área inigável prevista de 700 hectares e oferta de peseado em terno de 112 tonela·
das/ano. O valor total dà obra é de R$7 milhões e já fomm investidos pelo DNOCS cerca de R$2,1 milhões, representaudo aproximadamente 30% do valor total da obra.
O quarto açuile, o Seiaftm Dias, em Mombaça, considetada
área crítica quanto ao abastecimento de água. poderl beneficiar
cerca de 35 mil pessoas, p<oduzir 46 tcmeladas/ano de pescado e
petmitir a iirigação de mais de 2 mil hectares. Alijá foram investidos R$1,4 milhões, representaudo oerca de 70% do valor total da
obra.
Por último, o açude Olho dÁgua, em Várzea Alegre, v;ú beneficiar cerca. de 10.2 mil pessoas. numa área privilegiada para irrigação. Tem po5Sibilidade de aproveitamento de 500 hectares em
solos aluviooals e baixo custo de produção, devido à fertilidade
natural desses solos. A estimativa do custo total é de cerca de R$5
milhões, tendo sido aplicados pelo DNOCS cerca de I I% do valor
total da obra.
Com relação acs prOjetos de inigação, o problema é tão sério quanto o das banagens e, em certa medida, talvez causem- mais
frusllação às comunidades prejudicadas. Esses prój.WSjá têm suas
fontes de água garantidas e. em alguns casos, foram construídos os
grandes canais e o sistema de distribuição de água, faltando peque:nas obras para possibi.&,ar à'in..,-taJação das em,IXeSaS que farão a expiOG!Çâo agroindustrial desses complexos, g=ndo emprego e reuda.
O projeto de irfigação Araras-Norte prevê uma área inigada
total de 3225 hectares (primeixa e segunda etapas), e foram investidos cerca de R$24,8 milhões, representando 77;1.% do valor total
da obra. Pam a conclusão final da primeira etapa (1.600 hectares),
resta aplicar apenas R$1,2 milhão. Os benef"J.Cios -oom _o_ início da
operação do· projeto seriam quase que imediatos. Poderiam ser
J
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ofertadas, no curto prazo. cerca de 4.800 ocupações. ger.mdo uma
receita bruta em torno de R$7,2 milhões.

Para a segundâ etapa do AraJ:as-Norte, com área previ&.a
para 1.618 hectares inigados, faltam recursos de cerca de R$6 milhões. Isto representa em terno de 15% do valor total da segunda
etapa do projeto.'
Pelo tempo deconido do início das obras, o projeto deveria
estar concluído desde 199 L Na realidade, esse investimento foi
praticamente telegado ao abandoo.o, causando revolta aos antigos
proprietários desapropriados. A maioria não reve sequer condições
de comprar um terreno na cidade para construir sua. DlOI3.dia. O
destino foi a favela. Assim sendo, o Alaras--Norte, até agora, tro-

duziu apenas miséria.
- - O projeto de inigação Jaguan'be-Apodi, com área total prevista de $.000 hectares, considexado uma área modelo de exploração; tem apenas 1.750 hectares utilizados. Para 1995, faltam recursos da ordem de R$2 milhões, com dotação mçamentária em indispcnibilidade. Esse valor viabilizará a metade da área prevista
- do projeto (2.500 hectares). Com suas obtas concluídas, o projeto
já poderia estar gerando um faturamento anrial de cerca de R$4,6
milhões, Atnalmente, com muito esfarço, tem alcançado R$1,2
milhões.
O projeto CUru-Panripaba, por sua vez, tem previsão de inigar 4.220 hectares. Pala 1995, faltam R$2,8 milhões, com dotações orçamentárias adicionais não-liberadas. Por sitnar.se a apenas
70 quilômetros de Fortaleza, oferece fortes possibilidades de abastecer a capital e todo o interior com produtos hortifrotigranjeircls.
Esse projeto' recebeu unta oferta do Governo do Estado do Cean,
cano outros~ por iniciativa do Governador Tasso Jereissati, pàra
U:Ina pap::eria de conclusão até 1998. Pam seu ténnino. s.erão necessários R$17 milhões, dos quais 63% seriam da uiiliio e 37% do .

EstadO•.

SoDlO:i inteixamente favor.iveis à busca do equih'brio orçamentârio. Todavia, como V. Ex-s pudeiam avaliar, no Ceará exis- ·
tem obras praticamenre pámdas, com possibilidades concretas de
elevado xctom.o econômico. Concluídas, elas COD.trib.liião pa13. solucionar os problemas do abastecimento de água e possibilitariam
a geração de renda em expressivas camadas da população do meio
rural.
. .
Obra c:ua é obra parada! É investimento sem perspeetiva de
retOmo. É 'Jogar pela janela'' o dinheiro do contribuinte.

Vamos concluir .!l5 balrageos e os projetos de irrigação! Os .
resultados são imediatos. A população inteóorana depressa poderá
sentir as grandes txansformações que a modemizaçã.o do meio ~
ral possibilitaiá.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente..
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Renan Calheiros.

É lido o seguinre

PROJETO DE RESoLtlÇÃON"Sl,DE 1995
Altera artigos da Resolução o 0 11, de 1994, que
"dispõe sobre as operações de crédito interno e ater..
no dos Estados, do Distrito Federal, dos Muniápios e
de suas autarquias, iDclu.sive ooncessão de garanti~
seus limites e condições de autorização, e dá outras
providências".

O Senado Federal resolve:
Art. J• O§ 1• do art. 4° da Resolução n• 11, de 1994, passa
a vigcrar com a 1>eguinte redação:
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"§ !' Entende-se por Receita Uquida Real, para
os efeitos desta ResoluçãO, a recêrt:a.-realizada nos doze
meses anterlOI1fS ao iD.& imed.iatamen:te anterior àquele
. em que se estiver apurando, eXcluídas-as receitas prove-·
nieotes de openções de crédito, de alietlilção de bens e
outras de origem patrimonial, das cotas-parte da contribuição do Salário-Educação e do valor do petróleo bruto
de produção nacional, de transferencias ou doações recebidas com o nm específicO de atender despesas de capital, de convênios com .aplicação vinculada e. no caso
dos Estados, as transferências aos Municípios, por participações constimcióiiais e legais."
-- Art. 2!'0 caput do art. 27 da Resolução n'll, de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
· ·

"Art 27. Pata efeitO do_.~posto no art Z' da Lei
n• 8.727, de 5 debovêmbrode 1993, éf'JXadoo limite de
· nôve por cento da Receita Liquida Real, para o exe:ro.ício
de 1995 e subseqüeotes."
Art. 3'0 §!'do art. 27 daResoluçãon'll, de 1994,pas5a
a vigorar com a seguinte redação:

." § 1' Os valores resultaoles da aplicação do limite deímido no caput deste artigo, serão util.izados no pagamento de amortizações, juros e demais encargos -da
dívida extema contratada até 30 de setembro de 1991,
do refmanciamento de dívidas junto ao Fundo de Garantia de Tempcl de Serviço- FGTS, e das dívidas resultantes de renegociações realizadas com base oa Lei n°
7.976, de 27 de dezembro de 1989, no art 58 da Lei n•
8.212, de 24 de julho de 1991, na Lei n• 8.620, de 5 de
janeiro de 1993, e na Lei n° 8.727, de 5 de novembro de
1993, inclusive for força dos avais concedidos às entidades das admiJllstrações di>:etas e indiretas conespondentes. nesta ordem."
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi'-

cação.
Art. 5° Revogam-se as disposiçõeS eni Contrário

Justificação

O cenário ae endividamento dos Esta.dos, Distrito Federal e
:Municípíos inclusive suas entidades vincula.da.s. da ..administ:ração
direta. e inWreta. vem sendo permanentemente equacionado e
acompanhado pelo Senado Federal, no âmbito das competências
constitucionais atribuídas a esta Casa, por força dos incisos V a IX
do art. 52 da ConstituiÇão FederaL
A partir da Resolução n• 11, de 31 de janeiro de 1994, o ordenamento das dívidas estaduais ~ municipaiS ganhou contorno
mais adequado, coerente com as necessida~s de contro~e das contas públicas ao lado das possibilidades orçamentárias das unidades
federalivas, cujo comportamento tem sido absolutamente correto
no cumprimento das disposições sobre a matéria, emanadas desta
Casa, bem como das leis que regularam o: endividamento junto à
União.
A observação de tal comportameolo e a permanente atenção
que o assunto tem merecido desta Casa vem indicando, agora, a
necessdidade de aprimoramento e atualização de alguns conceitos
constantes da referida Resolução n• 11, de 1994,já que cabe fundameota!mente ao Senado Federal relar pela continnidade e justeza do ~ de equação da dívida Aiblica a limites aceitáveis, ao
lado da manutenção da saúde f'manceirà das unidades federadas.
Neste sentido, especial atenção tem que s~ dada ao limi.le
de comprometimento estabelecido na Resolução n°1l, de 1994,
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que, em seu artigo TI, restringiu a nove por cento da Receita Uquida Real, em 1994, e a onze por cent.o, nos exercícios subseqüenteS, que se· revelou adequado no exercício fmdo, mas vem
exindo significativo esforço o presente exercício, sendo altamente
recomendável a manutenção do DÍVel de nove por ceD10 para 1995
e anos seguintes, como forma de permitir- a :teali:zação de programas de investimentos, por parte das novas administrações _estaduaís e muniCipais, o que ora é proposto no presente Projeto de
Resolução.
Tomar-se, também. importante eXCluir do cálculo da Receita Uquida Real, os valores relativos às cotas-parte da contribuição
do Salário-Educação e do valor do petióleo bruto de produção nacional, por se tratar de receitas de destinação específica.
Por outro lado, toma-se fundamental incluir, dentre os dispêndios.considerados no limite citado, aqueles relativos aos avais
das unidades federadas, em operações de crédito efetuada por suas
entidades subordinadas, e honradas pelo Tesouros Estaduais e Municipais, vez que se caraterizam como encargos teais daquelas unidades. A medida visa reparar importante lapso ocorrido quando da
discussão c;ia citada Resolução n° 11, de 1994, e conduz a um justo
aprimor.unento da mesma..
-- - ·Pelo exposto, texibo a ho~_de submeter aos ilustres Pares o
piesente Projeto de Resolução, consciente de que sua extensa e
~funda discussão coD.duzirá, ·eerta.tJlente, ao seu aprimoramento
e ·à efetiva consecução dos objetivos a que se propõe..
Sala das sessões, 20 de abril de 1995.- Seandar P<;<!"!,Si-

moo.
LEGISlAÇÃO CiTADA
RESOLUÇÃO N' Ü, DE 1:994

Dispõe sobre as operações de crpédito interno
e externo dos Estados, do Distrito Federa~ dos Municípios e de suas autarquias, inclusive concessão de
garantias, seus limites e condições de autorização, e
dá outras providências.

--·---..-_-----------·--------··---..-.. ___
ÚlÍN" 8.727, DE 5 DE NOvEMBRO DE 1993

Estabelece

dir~rizes

para a consolidação e o

reescalonamento, peJa União, de dívidas internas das
adminiStiãções direta e indireta dos Estados do Dis--

trito Federal e dos Municípios, e dá outras providências.
Art. 20. Preliminarmente à assinatura dos contratos, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão adaptar as respec-

tivas legislações no que for necessário ao cumprimento das disposições desta Lei. especialmente no que tange ao oferecimento das
das garantias de que trata o art.3°
~N"7.976

DE 27 DE DEZEMBRO DE 1989

Dispõe sobre o reímanciameato pela União da
dívida externa de responsabilidade dos Estados,do
Distrito Federal e dos Municípios, indusive suas entidades da Administração Indireta, e dá outras providências.

.

LEÍN"8.212•.DE24DEJULHODE 1991

••
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Gabinete
do
1\.finislro
D;.põe Sobre a o'rganização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providêu· A viso n• 11!\IMC
Brasília, 17 de abril de 1995
clas.
Excelentlssímo Senhoc Presidente,
--------------------------------------------Em cumprimento ao disposto no § 2° do art. 4° da Lei n•
Art. 58. Os débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos 8.9TI. de 6 de janeiro de 1995, que dispõe sobre o Serviço de TV
Municípios para com o Instituto Naciooal do Seguro Social a Cabo e dá outras providências, encaminho a Vossa ExCelência a
(INSS). existentes at6 1• de setembro de 1991, poderão ser liqui- anexa proposta de texto de Regulamento do referido Serviço, eladados em até 240 (duzentos e quarenta) parcelas mensais.
borada por este Ministério, pam audiência e parecer do Conselho
Parágrafo lÍnico. Para apwação dos débitos
considela- de Onnmicação Social, Órgão auxiliar do Congresso NaciO!lal.
'"AteDciosamente, - Sérgio Motta, Mioistro de Estado das
do o valor original, atna1izado pelo índice oficial utilizado pela Seguridade Social para correção de seus cmütos.
Conmnicações.
PORTARIA N" 119, DE 13 DE ABRIL DE 1995
~-

sem

·-----.----------------··..--------LEI N" 8.620, DE 5 DE JANEIRO DE 1993

O Minislro de Estado das Comnnicações no nso da atribuição que lhe conf= o art. 87, patágrafo lÍnico, inciso n, da Consti·
Altera as Leis n"s 8.212 ·• 8.213,de l4 de julho tuição. e
dç J9?1, e di ouiraspro>idências
considerando que incumbe ao Poder Executivo_elaborar os
atas. regulamentos e normas necessários à implememação das disposições previstas na Lei n• 8!)77, de 6 de janeiro de 1995, que
(À Comissão de A.uwuos Econômiccs)
dispõe sobre o serviço de telecanunicações denominado Serviço
O SR. PRESIDENTE Çlosé Samey)- O projeto de resolu- de TV aCabo;
ção que acaba de :ser lido ficaiá sobre a mesa dmante cinOO sessõcoosidelando que na elaboi3ção de instrumentos regulaes ordinárias para recebimento de emendas e, em seguida, sem re- mentares e normativos de Serviços de Telecomunicações é convemetido à Comissão de Assuntos Econômicos.
niente e importante a puticipaçãOdo público, resolve:
... .Sobre a mesa~ requerimento que será. lido pelo Sr. 1° SecreI- submeter a comentários públicos a proposta de Regulatário em exercício,. sena.c.lOiR.emn Calheiros.
memo do Serviço de 1V a Cabo a que se refere a Lei n<> 8.977, nos
tennos do texto anexo à p:esente Portaria.
É lido"o seguinte
· .- II .:. Os comentários devem ser justificados e fundamentaREQUERIMENTO N" 594, DE 1995
dos, cçm base na Lei, bem assim acompanhados de textos alteinativos ou substitutivos.quando envolver modificaçã.Õ, parcial w toSenhor Presidente,
Requeremos mgência, nos tennos do art. 336, alínea b. do tal. de quaisquer dos dispositivos, ou, ainda, de sugestões de novas
Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Ornara n• 48, de disposições não constantes da proposta.
m-Os 01D'Jenfârios e sugestões deverão ser eocamiohados no
1995, que "dispõe sobre o valor do salário mínimo, aitem dispositivos das Leis n•s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e tom de 30 (trinta) dias a partir da publicação desta Portaria para:
Secretaria de Serviços de CoJmmicações
dá outras providências".
·
·
Esplanada dos Ministérios- Bloco "R"
Sala das Sessões, 20-4-95. - Senador Élcio Álvares- SeAnexo- 3• andar- Sala30!-L
nador Geraldo· Melo - Senador ExperidãÓ Amln - Senador
70044-900- BiaSilia, DF
Leomar Qnintanilha -Senador- Romen Toma -Senador CarVI- Esta Portaria entra em vigôi' lia dali de sua puôlicação.
los Wilson.
- Sá-gio Moita.
REQUERIMENTO N• S!IS, DE 1995
REGULAMENTO DO SERVIÇO DE TV A CABO
Solicito, nos termos do ArL 258 do Regimento Intemo, a
CAPtruwr
tramitação em conjlnto do PLS N-78195 e do PLC N" 47/9S,poiDos Objetivos e Definições
tratarem de matérias que vexsam o mesmo assunto.
Sala ~ Sessões, 20 de abril de 1995.- Senador Luiz AI·
Art. 1• O Serviço de TV a Cabo obedecerá aos preceitos .da
berto Oliveira
·
legislação de telecomnnicações em vigor, aos da Lei n• 8.977, de 6
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O n:querimento que de janeiro de 1995, a este Regulamento e às nonnas complementa·
acaba de ser lido, sem apreciado ap6s a Ordem do Dia, nos tmnos res, baixadas pelo Ministério das Comunicações e pelo Ministério
regimentais.
·
daCullllm.
Sobre a mesa, req"..Itrirns-Jo que será lido pelo Sr. 1º Secre- - -- ·:Art:2•·o Senoiço de TV a Cabo é o serviço de telecomunitário em exercício. Senâdor Renan Calheiros~
-cações que consiste na di~ição de sinais de vídeo e/ou áudio, a
assinantes, mediante tcmsporte p<X meioS f'lSicOs.
É lido o segninte
§ 1• Os sinais de v!deo e/ou áudio compreendem programas
O SR. PRESIDENTE (José Sm:t~ey)- Q n:querimemo lidO de v!deo e/ou áudio similares aos oferecidos po1- emissoras de Ia·
sem incluído em Ordem do Dia oportunamente, nos tennos do dis- diodifusão, bem assim de informações meteorológicas, bancárias~
posto no art. 255, H,<; 8, do Reginlento IDlemo.
fm.anceiras, culturais, de pteços e outros que possam ser ofereci·
Sobre a mesa; expediente que sem lido pelo Sf:1• Secretá· dos aos assinantes do Serviço.
rio em exercício, Senador Renan Calheiros.
§ 2" Incluem-se no Serviço a intezação necessária à escolha
da programação e rutras aplicações pertinentes, nas eondições deÉ lido o seguinte
fmidas pa:- nonnas balxadas.pelo Ministório das Conmnicações.
DIVERSOS N" 65, DE 1995
§ 3° Como interaçio deve ser compreendido todo processo
de troca de sinaljzaçãn, infODDaÇãó -ou comando entre o teiiiLinal
Ministério das Comnnicações

--·--------------------·
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do assinante e a base de distribuição ou geração dos programas oo.
informações oferecidos aos a:Ssina.Dtes do Serviço.
Art. 3° O Serviço de TV a Cabo é destiP.ado __a promover a
culmr:a. univeiSal e nacional. a diversidade de fontes de UifOrmação, o lazer e o entr:etenimenlO, a pluralidade política e o desenvolvimento social e econômico do País.

Ait. 4° Para os fms deste Regulamento, aplicam-se

aS defi-

nições estabelecidas pela Lei n° 8977/95, além das abaixo indicadas, devendo o Ministério das Comnnicações explicitá-las de forma mais detalbada nas normas complementares:
I- Taxa de Adesão é o preço pago pelo assiDante à opetadora de TV a Cabo, à ocasião da assinatura do COD.trato de presta. ção do Serviço· de TV a Cabo, que lhe garante o acesso ao Serviço.
.. II- AssinatUÍa BáSica Mensal é o preço mínimo pago mensalmente pelo assiDante à cperadora de TV a Cabo pela disponibi-

.
lidade do Se<Viço. •
m - Serviço Básico t o conjJ.tito i:ie ·programas disponíveis
ao as§inantemediante o pagamento da assinatura básica. mensal.
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ll- prova de naciÓ1JaHdade brasileira dos sócios e certificado de natunilização, se for o caso;
-- m -declaração dos dirigf"D.tr-.:s da entidade de que não ~tão
em gozo de _htnm}dade parlamentar ou de foro especial;
IV- memória descritiva do siste~ com a indicação do número DlÍiliiD.O de canais a serem oferecidos, incluindo estimativa
de custos parn sua implantação e operação durante os 12 (doze)
primeiros meses de funciooamento;
V - demonstração de capilcidade fmanceira para a implementação e operação do sistema durante os primeiros 12 (doze)
meses de funcionamento, através de -recursos próprios w de comprovação de garantia do financiamento necessário;
VI- demODSttação de regularidade fiScal;
vn - crooograma (em base lrimestral) da implantação do
sistema, .com a indicação da parte da área de prestação do Serviço
_a_ sex: atendida no início da operação do Serviço, até seU atendi·
mento total;

•

vm- cronograma. de implementação da programação, com

a informação do número de canais a s = oferecidos desde o iDício da operação até ser atingido o número de canais proposto;
IX - quantidade e natureza dos canais que farlio parte do

CAPÍI1JLO II
Da Competência

Art. 5" Compete ao Ministro das Comunicações outOJ:gar
concessão parn exploração do Serviço·de TV a Cabo.
Art. 6° Compete ao Ministério das ComunicãÇões a elaboração das normas complementar e a fiscalização da exploração do
Sertiço em todo o ten:it.6rio nacional, bem como o licencia.J;nento
do respectivo s~tema.

CAPÍrULO III
Da outorga
Art. 7° O início do processo de outorga de concessão para a
exploração do Sexriço de TV a Çabo dar-se-á por iniciativa do

Serviço Básico;
X- preço a ser cobrado pela assinatura básica mensal;
XI- valor oferecido pela concessão, em envelope lacrado.
Art. 12. Os ill.teressados na expl001ção do Serviço ~TV a
Cabo não poderão apresentar requerimento para dar início áõ tiocesse de outorga, bem assim apresentar proposta em razão <lt Edi·
tal p~blicadO pa13. este fun. caso se encont:l:em em comenda ~m o
Ministério" das Comnnicações, na esfem jUdicial, cujo objetd tenha
pertinêpcia dire<a com disposições constantes deste Regulamemo e
das ooonas complementares.
·
Art. 13. Findo o Jlia7D do Edital e de posse das pmpostas
das interessadas. o Ministério das Connmicações verificará quais
~ proponentes que se ha.bilita.ra:m. instruindo suas propostas com
a documentaÇão exigida no artigo 11.
Art. 14. Na fase de qualificação das proponentes, objetivando a diveiSificação de fontes de informação, laier ·e eritretenimento, a promoção da cultura e o desenvolvimento social e econõmico
local e regional. serão considerados favoráveis os seguintes quesitos, além de outros que sejam definidos em nO!DlllS específ!C3S:
I - participação na sociedade, em cotas ou ãções com direito a voto, -de pessoas de.gmpo de pessoas residentes na }n<';!lidade;
n- mencr preço a ser cobtado pela assinatura básica mensal em relação à qualidade e à quantidade dos canais que compõ-

Minis$io das Comunicações ou a IIXjllerimento da interessada.
Parágrafo único. Para uma avaliação mais adequada da conveniência, oportunidade e interesse público na implantação do Serviço em deteiDJ.inada área,. o Ministério das CoJDJ.IPicações, em
qualquer das duas situações, farã publicar notícili
a possibilidade de este vir a ser prestado na área. a ser nela identificada, solicitando COillentários e manifestações de interesse.
Art. s• A área de prestação do Se<Viço determina o limite
gecgtáfJro máximo da Rede Local de Distribuição de Sillais'de TV.
Art. sr> O M:inistério das Comunicações, sem~ que se
mostrar adequado, p:xierá proceder a divisão de uma deten:nipada
região ou localidade em mais de uma área de prestação do serviço,
mantendo, sempre que possíveL todas as áreas
potencial mer- em o SCI;'VÍÇO Básico;cadológico equivalente.
III - melhor crooogrnma de implantação do sistema, desde
Art. 10. Reconhecida a conveniênci.â, a oportunidade e o in- sua entrada em opexação alé o atendimento da totalidade da área
teresse público da implantação do Serviço. assim cói:no fiXadas as de prestação do Serviço;
,
características técnicas e a área de prestação do Serviço, o M.in.isIV - melhor cronograma de implementaçãO da programatério das Comunicações farã publicar Edital. oonvocando interes- ção;.
V- gexação de pÍogramas locais;
sadis a apresentarem suas propostas.
VI- canais cem programação regional;
Art. 11 Publicado o Edital no Diário Oficial, as i:Dteressavn - programaçãO de carãter educativo/cultural além do
das deverlio, dentro do periodo de 15 (quinze) dias cóntádo a partir
do 45° (quadragésimo quinto) dia de sua publicação, apreseotar ao mínimo estabelecido na Lei n• 8977/95.
vm- oferecimento dos canais básicos de ut.iliza.ção gi'atuiMinistério das Comunicações proposta instruída com os documentos relacionados no Edital, incluindo:
'
ta, com isenção de pagamento da taxa de adesão e da assinan.tra
I - cópia autenticada do ato constitutivO ·e Suas alterações, básica mensal. parn eDlidades da comnnidade local estabelecidas
devidamente registrados ou arquivados na repartição competente, em pontos acessíveis aO siste:oia de 1V a Cabo (e.g. universidades.
contendo a indicação precisa de que a entidade tem como ativida- escolas, bibliotecas, museus, hospitais, postos de saúde).
Art.. 15. Serão considerados desfavoráveis às empresas prode principal a prestação do Serviço de TV a Cabo, bem assim, no
caso de_ sociedade por ações, c6pia da ata -da assembléia geral que ponentes os quesitos a seguir relacionados, além de outros que se-elegeu a diretoria e a relação de aciooistaS; em. que conste a quan- jam defmidos em nçnmas específicas:
tidade, o valor e o tipo das ações de cada sócio;

sobre
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1- parti.cip.aÇão diri:ta ou atravts de-afiÍiada. em empresas
que executem outros serviços de distriWição de sinais- de TV mediante assinaturn, quando houver, muna delemiÍI!ada localidade,
supeipOsição da área de prestação do serviço com a área de prestação do Serviço de TV a Cabo objeto do Edilal;
II- participação <ilieta ou através de afiliada em empresas
concessiao.árias de setVÍÇO de radiodifusão de sons e ilpagens na
área de prestação do serviço de TV a Cabo objeto do EditaL
Parágrafo único. Para os fins deste Regulamento, uma entidade será ccnsiderada afiliada a oulra se:
a) uma detiver, pelo menos, 20% (vinte por cento) de participação no capital votante da ~tia;
b) tiverem diretorou dirigente em comum;
·- c) uma pessõa ou Cntidade tiver participação de pelp menos
20% (vinte por cento) no capital votante de ambas;
• d) entre elas houver relação fina~~<eira ou de co!llércio que
denote o controle de uma sobre·a outri. · · ·
· AI:t. 16. Ministério das Com1mkações e~Iecexá a ponluaçiio pam cada quesito a ser considerado, com base em critérios
de qualificação estabelecidos em norma complementar.
Art. 17. O Minist&io das Comunicações. vencida todas as
fases do procedimento !icitalório, estabelecido em cumprimento à
política e diretrizes adotadas para outorga de Serviços de Teleconmnirnçlles, adji<licará o objeto da licitação àquela proponente
que vier a ser consagrada vencedora em deco:trência daquele proeedimento.
Art. 18. O Minist&io das Comunicaçlles deveJá, caso se mostre neces"'rio pias condii;Ces de """P"ição que se ooofigurem:
I - limitar o número de ooncessões para a explmação do
Serviço de TV a Cabo pam cada entidade ou afiliada;
II- =trigir o acúmulo, por uma mesma entidade ou afiliada, de concessão para a explOI3ção do serviço de TV a Cabo e per- ·
missões OU concessões pam explOiaçãO de adros serviços de distribuição de sinais de televisão mediante assinatura;
m- restringir o acúmulo, por uma mesma entidade cu afiliada, de coocessão pam a explOillção do serviço de TV a Cabo e
coucessões para exploração de serviço de radiodifusão de sons e
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estabelecido pelo Ministério das Comunicações. 'que incluirá consulta públirn, na qual a comunidade local tenha real opormnidade

de se manifestar.
§ 1o Quando o Seiviço for executado por càncessiooária de
telecomunicações, a renovação da concessão somente será. efetivada se flcar demonstxado, ap6s processo de consulta pública, qile
persiste o desinteresse de enlpresas privadas na exploração do Serviço de TV a Cabo na área de prestação do serviço cousiderada.
§ 2° Caso haja interesse de empresas privadas na exploração
do Serviço de TV a Cabo, ~erá a empresa finalm<n!<' outorgada
ultilizar a parte da rede instalada da concessionária de teleconamicações, utilizada na prestação daquele Serviço.
Art. 23. A coocessionária do Serviço de TV a Cabo está obrigada a cumprir todos os quesitOs que-receberaln pontuação positiva no processo de sele.ção, em cooformidade com sua proposta.
. Parágrafo único. A obrigatoriedade estabelecida neste arti·
go constará do cantrnto de CO!lcessão.

CAPÍTULON
DalnstaloçãodoServiço

,Art. 24. A instalação de um sistema de TV a Cabo requer a
apresentação de projeto elaborado sob responsabilidade de engenheiro habilitado e de acordo com as normas complementares baixadas pelo Ministério das Conamicações.
§ 1o O projeto de instalação deverá indicar claramente os
limites da Rede de Transporte de TelecomuniCações, quando
esta for utilizada, e da Rede Local de Distribuição de Sinais de
TV. !! a propriedade de cada uma delas e de seus segmentos~ se
forôcaso.

§2" O projeto de Rede de Transporte de TelOconamicações,
quando esta for de responsabilidade da concessíonária de teleconamicações, não será apresentado ao Ministério das ConamicaçõeSy devendo. entretanto,. assegmar o atendimento.. pelo sistema.. de
Tv a Cabo dos requisitos técnicos mínimos estabelecidos em :nor-

ma complementar.
.
§ 3° O projeto de instalação e súas alterações deveriio estar
.imagens.
disponíveis pam fms de consulta, a qualquer tempo. por parte do
Art. 19. O Ministério das Comunicações estabelecerá um Ministério das Comunicações.
roteiro tknico para implementação de âudiência dos interessados,
Art. 25. O projeto de instalação deverá ser apresentado ao
de fot:ma a permitir comparação equitatiVa e isenta das propostas Ministério das Comunicações, para informaçãp, nc;> prazo de 180
apresentadas.
(cento e oitenta) dias a.contar da data de publicação do ato de ouArt. 20. Defmida a entidade que irá prestar o serviço, será torga de coocessão no Diário Oficial
baixado ato de outorga de coucessão, cujo resumo deverá ser puArt. 25. As opeC3ç/les de TV a Cabo teião um prazo de 18
blicado no Diário Oficial, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a
(demito) meses, contado a partir da data de publicação do ato de
cootar de sua assinaturn, observadas as disposições pertinentes. - outorga no Diário Oficial. para coDCluir a etapa inicial de instala§ 1o Publicado no biáiio Oficial o ato de concessão, deverá ção do sistema e _ini~ a prestação do Serviço aos assinantes.
ser assinado o consequente contrato, no prazo de 60 (sesseota)
Parágrafo único. O prazo previsto no caput deste artigo podias, a contar da data da sna publicação, sob pena de ser revogado
derá ser proo:ogado uma úniea vez, J'Ol" nó máximo 12 (doze) meo ato de cutorga~ salvo se o Ministério das Comunicações deixar ses, $e as zazões apresentadas para tanto forem julgadas relevantes
de assinar o contrato nesse pmzo.
pelo Ministério das Conamicações.
§ :20 Assinado o conJrato, a concessionáriã deverâ-Provideri-Art. 27. Dentro do prazo estabelecido para iniciar a exploraciar a. publicação de seu extrato no Diário Of"KiaJ. no prazo de 20 ção do 'serviço, a operadora de TV a Cabo deverá solicitar ao Mi(vinte) dias, sob pena de ineficácia do ato de outorga.
úistério das Comunicações vistoria pata fms de licenciamento do
Art. 21. Quanilo nenhuma empresa privada apresentar pro- sistema, cooforme estabelecido em norma complementar.
posta a edital ielativo a uma determinada área de prestação do serArt. 28. A opexadora "de TV a Cabo deverá apresentar ao
~ a cc:ucessio~ local de telecomunicações poderá ser au~
Ministério das Col!lllnicações todas as alterações das rnracterlstiri2ada a operar o /lerviço de TV a Cabo na área mencionadz.cas tknicas constantes do projeto de instalação. tão logo estas seParágrafo único. Nesse caso, não haverá abertma de novo jam efetivadas.
edital, bastando a manifestação de interesse J'Ol" pane da coucesArt. 29. atendimento da <oralidade da áiea de prestação
siooária de teleconnmicações.
·
do Serviço será coutrolado pelo Ministério das Comunicações, de
Art. 12. A concessão será outorgada pelo prazo de IS (quin- niôdO a- asSeguxar o cumprimento dos cronogramas de implemenze) anos, renovável J'Ol" iguais perlodos, coofonne procedimento tação ~lados pela operadora de TV a Cabo. ,

o
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. § 1o A concessionâria. deveiá ençamjnhar ao Ministério das
Comunicações xelatórios semestrus relativos à implantação da
xede e à implementação da programação.
§ 2' Caso o cronogiama de implantAção da xede Dão seja
cumprido, o Mmistério das Conmnicllções consider.mí a área Dão
servida como disponivel paza início de novo processo de ootorga,
aí incluída a possibilidade de expansão de xede de operadora em
área de prestação do serviço contígua, salvo se o Dão cumprimento
ocorrer por motivo fora do controle da COilCessionária de TV a
Cabo, conforme definido em llOIDla complementar.
Art. 30. Caso a operadora de TV a Cabo lenha inreresse em
. expandir sua área de prestação do serviço além dos limites eslabelecidQs no ato de "'!to<ga, somente poderá fa>i-lo se ficar demoostrado, após piucedimentÕ de consulta póblica, que Dão há interesse
de terceiros na prestação do Setviço na área pretendida.
-Parágrafo óillco. No caso de manifestação de interesse de
terceiros, o Mmistério das ComUnicaçõeS diverã proceder abertuxa
de e<\ltal.. ·
Capitulo V
Da operação do Serviço
Art. 31. A opetadora de TV a Cabo, na sua áeia de .prestação do serviço. dev'lfá tornar disponíveis canais para as destinações estabelecidas no art. 23 da Lei n'
Art. 32. A entidade que pretender a veiculação da progrn.-

s.m/95.

mação. deverã viabilizar, às suas expensas, a entrega dos sinais no
cabeçal. de acordo com os xecursos disponíveis nas intalações das
operadoras de TV a Cabo.
Art. 33. o Minislério das Comunicações normati7atá os critérios técnicos e as condições de uso nos canais previstos nas a1íneasaag doart. 23 daLein°8.977/95.
e-c- - - - - - - - ---Art. 34. Os canais previstos DOS incisos n e m do art.. 23, da
Lei n' 8.977/95, destinados, IOspectivamente, à prestação eventnal
(2 canais) e peamanente (30% da capacidade) de setviços, integram a parte pública da capacidade do sistema. a ser oferecida a
progrn.madotas on quaisquer pessoas jurídicas no garo de seus di.
reitos que desejem utilizá-la em caráter eventual oo. penna.nente.·
§ 1' As operadaas de TV a Cabo afertaião poblicamente os
canais destinados à prestação eventnal ou peamanente de setviços.
§ 2° O atendimento aos iDteressados obedecerá à ordem cronol6gica de solicitação dos meios, e. em caso de pedidos- apresentados simultaneamente que esgotem a capacidade ofertada. a operadora poderá seleciooar os: interessados. conforme esta.J?e~ o
parágrafo 2' do Art. 25 da Lei n' 8.977/95.
§ 3' Os preços a serem cobrodos pelas operadoras pelo uso
dos canais deverão ser justos e razoáveis, ~ _discrinrinat6rios e
compatíveis Com as prãticas ustlais de mercado e com os:- seus custos de operação.
§ 4° A operadOI3. não terá nerihuma. ingerência sobre a atividade de progrn.mação dos canais destinados à prestação eventnal

ou peamanente de setviços. cujo conteódo será de responsabilidade integral das programadoras ou quaisquer pessoas jui!dicas, Dão
estando, também, a operadoza obrigada a fomeoer infra-estrutura
para a produção dos progrn.mas.

§ soo~ contratdtee"úso dos canais__ fi~ disponíveis para
consulta de qualquer interessado, nos termos do parágro 3' do ArL
23 da Lei 8.977/95 •.

§ 6° O _Ministério das Comunicações--poderá. se considerar
necessário para assegti.iar uma maior divenoidade de fontes de informação para o píblico, regulam<;ntar mais detalbadamente as
disposições deste artigo, inclusive quanto aos preços e condições
de comeiciali:zaçã.o dos canais destinados: a prestação eventual ru
permaneme de serviços:.

177

Art. 35. Os canais de livre progrn.mação pela operadora,
mencionados no Art. 24 da Lei n° 8.977/95, oferecerão programação da própria operadOra ou de suas aíiliadas ou prognnnação adquirida de progrn.madoias cujo conteódo seja de inreresse da operadora de TV a C;lbo. Nesta situação, os
enlre as operado-

acoroos

res e as programadotas deverão observar as seguintes disposições:
I- a operndora de TV a Cabo Dão poderá itupor coodições que
requeixam algum inreresse finanoeire na empresa progt.íma<lon:
n- a operadora de TV a Cabo Dão podeaá obrigar a progra-

madora

a piOVer direílos de· exClusividade como condição

par.o o

contrato;

m - a operadoJ:a de TV a Cabo Dão poderá add.ar práticas
que restri.njam indevidamente a capacidade de uma programadora
Dão afiliada a ela de competir lealmente, attavés de discriminação
na se1eção, termos ou indicações do con!Iato para fornecimento de
progrn.mas;

N - as !"Ogrn.madotas Dão poderl!o &dotar jriticas anticompetitivas como exigir excbisivameot.e ou impor condições que
requeiram algum interesse financeiro na empresa operadora de TV
aCabo.
Art. 36. A operadora de TV a Cabo devenl oferecer o Serviço ao p!lblico de forma Dão disoriminar6ria e a preços c condições

justas, razoáveis e uniformes, assegurando o acesso ao Serviço.
como assinante. a todos os que tenham suas dependências localizadas na área de piOStação do setviço, mediante o pagam<nto da
taxa de adesão e da assinabna básici mensal
:: Art. 37. O Setviço Básico será constituído, obrigatol'iamente, dos ~ básicos de utilização grn.tuíta, conforme estâbelecidos nas letras de "a" a "g'' do Art. 23 da Lei D.0 8.977/9S,'e mais
aqueles selecionados pela operadora de TV a Cabo.:
Ait. 38. NeJJbum preço a ser cob1:ado do assinantey exceto o
da assinatuia básica mensal. poderá estar sujeito a regnlarneotação.
Parágrafo ónico O preço da assinatma básica mensal somente podeaá ser regulamentado quando o Ministmo das Comnnicaçres detennina.rque o níVel de competição no mercado de distribuição de sinais de TV mediante assinatura é insuficieitte, confor-

me dispoSto em notma complementar.
Art. 39. A operadora de TV a Cabo Dão pode proibir, por
contrato ou qualquer outro meio. que o assinante t.eDba o imóvel
que ocupa setvido por outias entidades operadoras de setviço de
distnruição de sinais de TV mediante assinatura.
Art. 40. Somente motivo justificado de ordem técnica poderá ensejar a restrição, por parre de uma geradora local de TV, à
distrib.Jição de seus sinaiS nos termos do& parágrafos 4• e 5°, do
Art. 23, da Lei n' 8.977/95.
Art. 41. O Mmistério da Cuituta estabelecerá as diretri=
que estimulem inCentiVem o deseD.Volvimento da indl1stria. cinematográfica nacional-e da produção de filmes. deseDhos animadas
e multimldia no país para a prestação de Setviço de TV a Cabo. .
_ Art. 42. o Ministério da Cultura defmirá as oondições de
exibição de filmes nacionais. de produção independente, de loDga-

e

metragem,

média~metragem.

curta-metragem e desenho animado,

a serem incluídos na programação das operadoras de TV a Cabo,

resguardada a segmentAção das programaçõeS.
Art. 43. Ocorrendo qualquer interferência pre}ldicial, o Ministério das Comunicações, após avaliação, poderá determinar a

suspensão -da -liailSD:llção dos canais ~volvidos na interf~ncia,
ou mesmo a inr:emJ-pçio do serviço, caso a operadoJ:a não providencie a imediata solução do problema.
Art. 44. As dúvidas e conflitos eventualmente suxgidos da
inteipretação da Lei n' 8.977/95 e de toda a regulamentação dela

deconente terá sua resolução, em primeiia instância. a cargo do
MinistériO das ~unicações:.

178

Abril de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

CÀPÍI'ULO VI

§ 3• Os C<llltralos de utilização da Rede Local de Distribuição flcari!o disponíveis parn consulta de qualquer inlllressado.

Da Utilização das Redes
Art. 45. No caso da concessiOllária de telecomunicações
fomecer a Rede de TianSpOrte de Teleconmnic:ações à operadora
de TV a Cabo," devmo ser ob=vadas as seguinles disposições:
I- a concessionária de telecomunicações Dio podem ter nenh1llDll ingerência no oonl<údo dos programas lrulsportados, nem
por eles ,.. I<SpOIISabili.zada;
n - a concessionária de telecoDlllllÍcações Dio pOdetá discrlminar, especiaJmente em preços ou coo.dições. as diferentes
operadoras de TV a Cabo;

.. m-A conCéssioliária de telecomllilicações- Pociem. resetVar

parte de sua capacidade déstiruu:la ao tmnsporte de sinais de TV a
Cabo. para uso comu.m de todas as opef:'3-dora:s no transporte dos

Canais Básicos de U~o Grnlllita; · ·
." N.- :A concessionária de telecomunicações pOdetá oferecer
secviços ancilares ao de TV a Cabo, Semços de faturamento e cobrança de assina1uias, e secviços de !Dalllltenção;
V - Os contratos celebr.tdos entre a concessionária de teleC<liiiUI!Ícações e a(s) operadora(s) de TV a Cabo ficaclo disponfveis parn consulta de qualguer interessado.
. _. _
Parágrafo único. As disposições deste artigo também se
aplicam aos casoS em que a concessionária de telecomunicações
fomeoe a Rede Local de Distn"buiçio de Sinais de TV•.
Art. 46. O Ministério das Conmnicações dever.i estabelecer
tarifas e ootms condições a serem pr.dicadas pelas concessionárias
de te}e(X'lllll!njçações.
Art. 47. No caso da concessionária de teleconmnicações
Dio fomecer a Rede de T:tanspocte de Telecomunicações à apeiadom de TV a Cabo, ela Dilo podecl impedir a construção e/oo o
acesso da opetadola de TV a Cabo para a implantação da rede,
désde que obedecidas as nonnas de boa engenbaria.
Parágrafo único. As disposições deste Artigo também se
aplicam aos casos em que a ca:wessionária de telecomunicações
Dio fomece a Rede Local de Distribuição de Sinais de TV.
Art. 48. No caso da opetadola de TV a Cabo instalar a Rede
de Tr.mspode de Teleconmnicações ou segmentos dessa rede, sua
capacidade Dio utilizada dever.i ser of=cida à concessionária de
teleconmnicações, parn prestação de serviços públicos de teleconmnic:ações, bem como a oulla (s) operadora (s) de TV a Cabo,
exclusivamente parn jl<OStação do Serviço de TV a Cabo.
§ t• As condições de cometcialização dev<Iio ser justas, ra,
zoá.veis, não discrinatóriaS e compâtíVeis com a política tarifária
determinada pelo M:inistério das Comunicações no que se refere à
Rede de TianSpOrte de Telecomnnicações.·
.
§ 2• Os CODtratos celebr.tdos en11e a Operadora de TV a
Cabo e a concessionária de Telecomunicações ou a(s) oolla(s)
operadora(s) de TV a Cabo parn utilização dessa Rede ficarão disponíveis para consulta de-qualquer interessado.
__
_
Art. 49. No caso da opetadola de TV a Cabo instalar a Rede
Local de Distribuição de Sinais de TV, sua capacidade Dio utilizada, comospondente aos canais de livre programação da operadora,
poderá. ser oferecida à COJJ.cessiooária de telecoiDJJ.D.icaç.Qes para
prestação de =viços públicos de telecomuiücações, bem como a
oulla(s) concessiooáija.(s) ou pennissionária(s) de serviços de telecomnuicações.
§ t• As coodições de comercialização devmo ser justas, razoáveis, não discriJ:xünat6iíã.s e Coi::npatíveis com as práticas usuais
de mercado e com seus custos de opéraçao.
§ 2° As entidades ioteressadas rl3. ntmzação dessa Rede de-

veria ser atendidas em oo:lem cronológica da solicitação.

CAPb:uLovn
Da TransfC:rêncla da Coru:essão
Art. 50. A tr.msferencia de concessão do Semço de TV a
Cabo depende da previa aprovação do Ministério das Conmnicações, só podendo ser requerida ap6s o início da opetaçiio do Serviço.
Art. 51. A tr.msferência do direito de execução e exploração
do Serviço de TV a Cabo de uma parn OOIIa entidade constíllli a
situação de llansferência direta.
Art. 52. A llansferencia de ações oo cotas do capital social e
terceiros, novo grupo de aciooistas cu cotistas, que passam a deter
o controle societário constitui a transferência denominada de indirda.
Par.lgrafo único. Ca>sidera-se, também, lrnnsrerência indireta da COilCeSsão a mudança do controle da sociedade paza novo
grupo de cotistas ru acioiristas, resuhante de aquisição sucessiva
de cotas ou ações oo, ainda, por aumento de capital social.
· Art. 53. Quando OCOirer llansferência de cotas ou ações
representativas do capital social. bem como quando hoover aumento do capital social com alteração da proporcionalidade entre
os sócios, sem qoe isto implique em transferência do controle da
scciedade,. o Ministério das Conmnicações deverá ser info=do
nos
disposto oo Art. 29.

termos'!"

CAPÍI'ULO vm
Da Renovação da Concessão

TV

Ali 54. É assegmada à operadora de a Cabo a renovação da concessão sempre que esta:
I - tenba rumprido satisfatoriamente as condições da concessão;
n- vailia atendendo à mgnlamentaçãoaplicável ao~
m - conc:oxde em atender as exigências téaticas e viáveis
para a satisfação das necesSidãdes da CODD.lDidade, inclusive no
que se refere à modernização dO sistema.
-.
Art. 55. A verificação do atendimento ao disposto nos incisos do art. 36 incluiní a realização de consulta pública, em conformidade com norma complementar a ser baixada pelo Ministério
das Conmnicações, que detalhará os procedimeDtos relativos à insIIUção .e análise dos pedidos de renovação.
Par.igillfo único. Ser.i considerado como de Interesse puolico a renovação de concessão de operadora que obtiver avaliação
favorável da CQTDIJOidade, exJR:Ssa em deconência da consulta
pública.
Art. 56. Havendo a concessionária requeódo a_reDQVação
na época devida. tia forma da rionna comPlementar. e constatado o
interesse puôlico, considerar-so-á automaticamente renovada a outorga, se o órgão competente do Ministério das ConmnicaÇões Dio
lhe fizer exigência oo Dio decidir sobre o pedido até a data prevista. para o tét;mino da concessão.
Parágrafo único. Formulada exigência, a entidade perde o
direito à renovação automática,. pre.vista neste artigo.
Art. 57. O Ministério das Connmic•ções, em qualquer fase
do processo podem fommlar exigêlx;ias à concessionária e fiXar
prazo

Para o seu wmprimento.

Parágrafo único. CasO expire o piaZO da concessão, sem decisão sobre o pedido de IeDOVação, devido a exigências impostas à
entidade, o serviço será mantido em funciooainento em car.íter
~~

.
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Art. 58. O Mmistério das CoJDUDiC3ÇÕes poderi. a qualquer
tempo. condicionar a renovação à adaptação da concessionária às
nOimaS técnicas SupeiveDientes à outorga.
Art. 59. A concessão poderá ser declarada perempta quando:
I - a operadora de TV a Cabo, no prazo estabelecido, não
requerer a ICilOVação ru fommlarpedKio de desistência da rutaga;
II - a renovação não for de interesse público, de aCOido
com o resultado obtido da oonsulta pública;
m - for verificado que a interessada não cUinpriu as exi-

gências legais e regulamentares aplicáveis ao serviço~ § t• Constatadas as situações indicadas nos itens n e lli
deste artigo, será concedido à concessionária prazo de 30 (trinta)
· dias, a contar do recebimento da notificação, para apresentar defesa e provas demonstr.mdo reveiSão do quadro desfavorável à renovaçãO.
..
§ 2• Declarada a perempção da outorga. o Mmistério das
Comnilicações tomará as providências para· i.nt~nlper imediatamente a execução do serviço.

- .

.

CAPÍIULOIX
Das Infrações e Penalidades

Art. 60. As penas poir infração deste Regulamento são:
1- advertência;

ll-multa;

m- cassação.
Art. 61. A pena de multa será aplicada por infração a qualquer dispositivo deste Regulamento ou quando a concessionária,
não houver cumprido dentro do prazo estipulado, qualquer exigência fOIDlulada pelo Ministério das CoJDUDicações.
Art. 62. A pena de multa será imposta de acordo com a in-

V - transferir, sem prévia anuência do Ministério das Comunicações, a qualquer título e por qualquer instmmento, a concessão pal'3. execução do serviço ou <:i cohtrole da entidade opera~
dora;
VI- interrOmper, semj.lstificativa., a execiição tOtal ou par~
cial do serviço por prazo superior a trinta diaS consecutivos, salvO
quando tenha obtido a autorização prévia do Ministério das Comunicaçõeii.
Parágtafo único. A pena de cassação só será aplicada após

senteDça ju<lif'ial

(À Comissão de Educação.)

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O expediente tido
será encaminhado à Comissão de Educação, ·considerando as atri~ções a ela deferidas pelo Regimeri.tO Intemo, uma vez que o
eo=lho de CoJDilDicação Social, embora criado, ainde não foi
instalado.
Tendo em vista o estabelecido no § 2° do art. 4° da Lei n°
8977, de 6 de janeiro de 1995, flca aberto o prazo de vinte dias,
contado a partir desta data, para que a referida ComiSsão se JXOnuncie sobre a matéria, aplicando--se à sua b:amitação, se for o
caso, o processo estabelecido no art. 172 do Regimento Intemo.
A Presidência ici ainda encaminhar cópia do expediente à
Câmara dos Deputados informando de sua tramitação na Casa.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício. Senador Renan Ca.lheiroo.
;. -

É tido o seguinre
REQUERIMENTO N" 596, DE 1!195

-setlbor Presidente,
.
:fração cometida. conSidenmdo-se os seguiDtes fatores:
Requeiro, com fulcio no art. 256, alinea a, do Regimento
a) gtavidade da falta;
Interno do Senado t;'ederal, a retirada do Projeto de Lei n• 57/95,
b) antecedentes da entidade faltosa;
de minha autoria, datado de 13 de março de 1995.
c) reincidência ~fica.
Sala das Sessões. 18 de abril de 1995.- Senador Jefferson
Parágrafo único. E CODSiderada reincidência específica a re- Petes.
petição da falta no periodo deoo<rido enlre o recebimento da noti•
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O requerimento secl.
ficaçãO e a tomada de decisão.
.
publicado e incluído na Ordem do Dia, nos termos do disposto do
Art. 63. Antes de decidir da aplicação de qualquer das pena- art. 256, § 2", b, item 2, do Regimento lnremo.
lidades previstas, o Ministério das Commicaçôes notifiCará a inteSobre a mesa, requerimento que se<á.lido pele Sr. 1• S~
ressada para exercer o díreito de defesa. den.lro do prazo de 5 (cin- tário em exercício, Senador Renan Calheiros.
·
co) dias, coutados do recebimento da notiflcação.
É )ido o seguinte
Art. 64. Nas inflações em que, a juízo da antoridade compeREQUERIMENTO N• S~A,DE 1995
tente, não se justificar a aplicação de pena de mnlta, o intrator. será
advertido, considerando-se a advertência como agravame na apli~
Setlbor Presidente,
cação de penas JX{I' inobsezvância do mesmo cu de outro preceito
Nos termos do disposto no art. 50, § 2•, da Constituição Fedeste Regulamento.
deral e nos arts. 215, item I, 216 e -217 do Regimento IDtemo doArt. 65. As penas de advertência e multa serão aplicadas Senado Federal. requeiro sejam solicitadas ao Exmo.. Sr. Ministro
tendo em vista as ciicuoS-tâncias em que fonm cometidas e agra- do Tmbalb.o os seguintes documentos e informações:
vadas na reincidência.
1. Relatório conseqüente à ação fiscaJizadora que o MinisArt. 66 .. Das decisões caberi!o pedido de reconsideração à tério .do Trabalho deve exercer sobre os Prognunas de Alimentaautoridade coatom e recurso à autoridade imediatamente superior, ção do Trabalhador, por força do Decreto n• 1.041, de 11 de janeique deverão ser apresentados no prazo de 30 (trinta) dias coDtados ro de 1994.
da notificação feita ao interessado. por telegrama. ou cartas regis2. Variação dos custos e componentes da Cesta Básica dutradas. um e outro com aviso de recebimento ou da p.tblicação. rante o ano de 1994.·especif'u:.ndo-se as unidades da Federação.
desta notificação feilá tio Diário Oficial da União. ·
3. Ava!iação do Ministério do Trabalbo quanto à eflcácia
Art. 67. Fica sujeita à pena de cassação da concessão a ope-. dos supeacltados progtamas, suas limitações, possibilidades de
radora que incidir nas _seguintes infrações:
ampliação com exame de condições fmanceiras e opemcionais.
I - demcmstrar incapacidade técnica. pelo descumprimento
Justificação
das exigências legais qua..oto à execução dos serviços;
n- demonstiar incapacidade legal;
Segundo os cálculos do DIEESE - Departamelllo IntersinTI- delllODSt:rar incapacidade econômico-fuWLceiia;
dical de Estatística e Estudos S6cio-econômicos- o custo da cesta
IV- submeter o controle ou a direção da empresa a pessoas básica vem represeDiando mais que- Otrabalhador recebe como salário. Para alimentar uma família padrão, com dois adultos e duas
não qualificadas na forma deste Regulamento;
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crianças. durante um mês~ seria n~ o eÇuivalente a dois saIá.rios mínimos e meio.
O Senado Federal deve ter sempre as informações necessárias para exercer sua função fi.~Iizadora, sobretudo nas questões
que envolvem aspectos econômicos e sociais.
Por isSo, requeiro seja encaminhado ao Sr. Ministro do Trabalho este pedido de informações. de modo a possibili!:<r a esta
Casa melhor CO!Jhecimento da questão.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1995. -Senador Edisoo
Lobão.
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I- até R$23.660.0CX)~OO (viiJ.te e três milhõe~ seiscentos e
-sessellla mil reais), equivalentes a US$28,000,000.00 (vinte e oito
milhões de d61ares 11011e-americanos), ou quantia equivalente em
ootra.s moedas,exceto amoeda ~~rursolegal no Brasil;
n- até RS!.690-<l00,00 (hum milhão, seiscentos e noventa
mil reais), equivalentes a US$2,000,000.00 (dois milhões de dólares norte-americanos). na moeda em rurso legal no País;
b)juros:
- com relação à parcela I. os juros setão cobrados sobre os
saldos devedores diários do empréstimo a uma taxa anual para cada
semestre, a ser cJetermjnada pelo Custo de Empréstimos Qualificados
(À Mesa para decisão)
para o semestre anterior, a=scida de uma nwgem razoáveL expressa
. -O SR- PRESIDENTE (José Samey) - O ""!Uerimento em temtos de uma pe=ntagem anual, que o Banco fiXará perilido será c!esj,achadoà.Mesa,paradeeisão,nos !emtos do art. 216, odicamente de acotdo cana sua pofitica de taxas de juros;
m, do Regimento )Dtemo.
.
_ _
. - •com relação à parcela n, a taxa aplicável para cada se- o SR; PRESIDENTE (José Sarney) - Esgctado o período mestre seDi de 4% a.a. .Obre os Saldos devedores diários, contados
desliB.ado ao Expediente.
das datas dos respectivos desembolsos;
- p,;sentesna Casa 65 Srs.Senada<s.
c) comissão de crédito: 0,75% a.a. sobre o saldo não-dePassa-se à
sembolsado do financiamento, COD1ado a partir de 60 (sessenta)
dias da data da assínatur.!. do contiato;
ORDEM DO DIA
·d) despesas de iospeção e supervisão geral:
- 1% do valor do financiamento, sendo que RS16.900,00
(dezesseis mil e novecentos reais), equivalentes a US$20,000.00 (vinIleml:
te .mil d61ares norte-americano), na moeda em curso legal no País;
e) garantidor: República Federativa do Brasil;
· OFÍCIO N" S/12, DE 1995
. I) destinação dos. recurs<JS: Progmma de Mapeamemo.Di(Em regime dé urgência, nos tmnos do art. 336,gita!-e Drenagem Urbana do Munic:ipio do Rio-de Janeiro (Ba)a de
''b'', do Regimento lntemo)
Guana"[>:ua);
g) condições de pagamento:
Oficio n• S/12, de 1995, a!Iavés do qual o Banco Cen!tal do
-do principal (I e II);
Brasil en'caminha solicitação da Prefeitura Municipal do Rio de Ja-mediante o pagamento de prestações semestzais, consecuneiro para contratar operação de crédito extemo a ser realizada
tivas e, tanto quanto possível, iguais. A primeira prestação deverá
junto ao Banco Internineri:cano de Desenvolvimento- BID. nova- ser paga na primeira data em que deverá ser efetuado o pagamento
lor de R$25.350-llOO,OO (vinte e cinco milhões, trezentos e cin, de juros. uma vez decorridos seis meses contados da data prevista
quenta mil =is), equivalentes a VS$30 milhões (trinta milhões de para o desembolso ímal dos recursos e a úhima até 05.07~014
dólares), em 30.11-94, cujos recursos serão destinados ao Progm- (essas datas podetio ser prorrogadas para manter carelação com a
ma de Mapeamento Digital e Drenagem Urbana para o Munic:ipio efetiva data da assinatura do contrato);
do Rio de Janeiro (Baía da Guanabua)- dos jlll"'5 (I em: semestralmente vencidos em 05.01 e
(Dependendo de parecer da Comissão de Assuo!M Ecooô05.07 de cada ano (essas ~ seguem as mesmas regras para o
mioos.)
.
pagamento do principal);
Nos temws do art.. 140, 11a", do Regimento Inremo desigi:Jo
- da comissão de ttédito (I e ll): semestralmente, nas dao Senador Edison Lobão para proferir parecec em substituiçãO à tas estipuladas pam o pagamento dos juros;
Comissão de Assuntos Ecoaõmicos.
-dos despesas de iDspeção e supervi:>ão geral: desembolO SR- EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para emitir parecer.) sadas em prestações trimes!Iais e, tanto quanto passive~ iguais, in---Sr. Presidente, Sr's e Srs. Seoadores, é submetido ao exame desgressando na conta do BID independentemente da solicitaçãO do
te Senado Federal o Oficio PRESI-95/0624, de 24 de março de
omtuário.
1995, do Presidente do Banco Central do Brasil, que encaminha
solicitação da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, para cotllratar opernção de credito extemo no valor de RS25.350.000,00 (vinn- VOTO DO RELATOR
te e cinco milhões, trezentos e cinqüenta mil reais), equivalentes a
Compete a esta Comissão, nos termos do art. 52, V a IX, da
USS30,000,000.00 (trinta milhões de dólares norte-americanos), Constituição Fedetal, combinado com o art. 393, parágrafo único,
em 30.11.94, cujos recursos seriam destinados ao Progmma de 11
a"? do Regimento Interno desta Casa. a iniciativa de projeto de reMapeamento Digital e Drenagem Urllona da Bala da Guanabara.
solução que implique o exercício da com.petência privativa do SeSegundo Paro::er do Banco Central do Bmsii (Parecer DE- nado Federal de dispor sobre limites globais e condições para a
DlP/DIARE 95/283, i:!e 17.03-95), a oper.tção apresenta as segnin- realização de operaÇões de crédito iD:temo e extemo. incluída a
tes caxacterlsticas fman<:eiras:
prestação de garantia, pela União. Estados, Distrito FederaL Muni,
a) valor pretendido: R$25.350.000,00 (vinte cinco mi- cípios e suas respectivas autarquias.
·
fu.ões, trezentos e cinqüenta rilil reais}, equivalentes a
Os autos do presente processo encontram-se instruídos com
US$30,000,000.00 (trinta milhões de d6Iares norte-americanos), toda a documentaç;jo exigida pela Resolução n• 96, de 1989, que
com :reausos do capital orclinário do BID, sendo;
estabelece limites e condições para a concessão de garantia da

e
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União em operações de crédito, e·pela Resolução D0 11. de 1994.
que dispõe sobre as operações de crédito dos Estados, do Distrito~
Federal. dos Municípios e de suas autarquias, inclusive concessãO
de garantias. seus limites e condições de autorização.
O Parecer PGFN/COF/n• 356195, da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, que apreda os aspectoS jUiídicos da concessão da garantia pela União, e o Parecer n° 1.685, de
30.03.95, STN/COREFIDIREF, da Secretaria do Tesouro Nacional. que examina a mesma concessão em tennos de mérito
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- BID. a operação de crédito extemoa que se refere o ariígõãrite~

rior.
Art. 3° A operação de crédito extemo a que se refere o arL
1° tem as seguim.es caxacterísticas:
a) valor pretendido: R$25.350.000.00 (vinte e ~o- mi~
lbões, trezentos e cinqüenta mil reais). equivalentes a
US$30,000,000,00 (trintã milliões de dólares norte-ameri<=os),
com recuiSOS do capital ordinário do BID, sendo:
I- até R$23.660.00>,00 (vinte e liês Inilb.OOs, seiscentos e
sessenta mil reais). equivalentes a US$28;QCX),OOO.OO (v:inte e oito
milhões de d6lares norte~americanos).. ou quantia equivalente em
outras moedas. exceto a mOeda em curso legal no País;
II- até R$1.690.000,00 (hum millião, seiscentos e noventa
mil reais), equivalentes a US$2,000,000.00 (dois milliões de dólares norte-americ:anos), na moeda em curso legal no País;

da operação fmanceira, declaram não haver nenhum óbice a
que a gar.mtia seja concedida. desde de atendidas a seguinte
condicionalidade:
_
a) propnsta do Ministro da Fazenda ao presidexite di República: para afastar a 'suspemão de eoncessão de garantias da UDião
até31 de julho de 1991 (MP 953,de23 demarç<> de 1995); e
. b) vin.culação como contragarantia- ao aval da União, das
transferências federais· a que faz jus ó Mllniéípio do Rio de Jab)juros~
neiro; ~vistas- no art. 159 da Constituição Federal,. (:omple1) com relação à parcela !, os juros serão cobrados sobre os
mentádas pelas receitas tributarias previstas no art. 160 da Car- saldos devec!oo:s diários do empréstimo a umll taxa anual para
taMagna.
eadasemestre, a ser detenninada pelo CuSto de Empréstimos Qua'
O Parecer DED!PIDIARE- 95/283, ~ó Departamento da liflcados para o semestre anterior, acrescida de uma margem ra~
Dívida Pública, do Banco Central do Brasil, atesta que a .opera- zoável. expressa em termos de uma percentagem anual, que o
ção de crédito a ser contratada pelo MuniCípiO-do Rio de Janei·
Banco lnteramerieano de Desenvolvimento - BID - fJXar.i periro junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, enqua- odicamente de acordo com sua política de taxas de juros;
dra-se nos limites previstos pelos arts. 3° e 4°, I, da Resolução
2) com relação à paroe!a 11, a taxa aplicável para éada sen• 1-1, de 1994.
mestre
seri. de 4% a.a. sobre os saldos devedores diários, contados
O Parecer do Banco Central do Brasil esclaiece, ainda, que:
das datas dos =pectivos desembolsos;
~
a) a operação de-crédito foi credenciada pelo Departamento
.· c) comissão de crédito: 0,75% a..a. sobre o saldo não-de~
de Capitais Estrangeiros - FIRCE, do Banco CeDtral do Brasil,
atendendo, portanto, às diretrizes da politica naeioiial de captação sembolsado do financiameniD, contado a partir de. 60 (sessenta)
dias da 'data da assinatUia do con!Iato;
de recursos externos;
b) a operação não implica expansão das reservas bancárias,
d) c:oo.traga.rantia: Fundo de Participação dos Municípios
não provocando. em conseqUência, iri:tpacto monetário no· sistema -FPM- e Receitas Tnõutárias previstas no art. 160 da Constituifmancelro.
ção Federal;
Manifesto-me. assim. favoravelmente à contrataÇão~ ope·
e) garantidor: República Federativa do Brasil;
ração de crédito externo em análise. bem como a,_ que se autoriZe a.
f) destinação dos recursos: FiD.mciamento do Programa de
União a prestar ganntia na referida operação. tendo em vista. que a
Mapeamento Digital e Drenagem Urbana do Município do Rio de
Mensagem n• 422, de 13 de abril de 1995, do Excelenllssimo SeJaneiro (Baía de Guanabara);
nhor Presidente da República, informa haver afastado a suspOnsão
g) oondições de pagamento:
de que trata o inciso I do art. 71 da Medida Provisória n• 953, de
~
I) do priucipol (I e II): mediante o pagamento de prestaçõ23 de março de 1995.
- -es semestrais, conseCuti_vas e. ~to quanto possível. iguais;
2) dos juros (I e II): semestralmente, vencidos em 05.01 e
PROJETODERESOLUÇÃON°52,DE1995
05.07 de eada ano;
Autoriza a União a prestar garãlitia em operação
3) da comissão de cródito (I e II): semestrabnente, nas dade crédito exrerno a ser contiatada pelo Município do
tas estipuladas para o pagamento dos juros;
·
Rio de Janeiro juntO-ao Banco Interamericano de Desen-4) das despesas de inspeção e supervisão geral: em presM
volvimento- BID. no valor de R$2.5.350.000.00 (vinte e
cinco milhões e trezentos_ e ~qú.enta mil reais). equiva- tações trimestrais.
lentes a US$30,000,000.00 (trinta milhões de reais oorArt. 4° A contratação da operação de Crédito externo a que
te-americaiJ.os). destinando-se os recursos ao fmanciase re"fere o art. 1°, bem como a-prestação da garantia pela União,
mento do Programa de Mapeamento Digitai e Drenagem deverão efetivar-se no ptazo máximo de 540 dias contados da data
Urbana do Município--do Rio de Janeiro.
da p.1blicação desta ResoluçãoArt. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu·
O Senado Federal resolve:
Art. 1o É a União a1,1torizada., nos termos_ cb. Resolução n° blicaçãb,
96, de 1989, do Senado Federal a prestar garantia em operação de
·
É o pa=,~Sr. Presidente.
crédito externo a ser çontratada pelo Município do Rio de laneÍro
O SR- PRESIDENTE Qosé Sarney) - O parecer conclui
junto ao BancO Interamericano de Desenvolvimeri.to- BID. nova- pela apresentação do Projeto de Resolução n• 52, de 1995. que
lor equivalente a até US$30,000,000,00 (trinta oiilhões de dólares acaba de ser lido pelo Relatoc.
norte-americanos). do Programa de Mapeamento Digital e DrenaEm discussão- (Pausa)
gem Utbana do Iyfunicípio do Rio de Janeiro.
_
Não havendo quem peça a palavrn. encerro a discussão.
Art. 2° E o Município --do Rio de Janeiro autorizado a
Em votação.
contratar, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
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· : a) valOr pretendido: R$ 25350.000,00 _(vinte--e cinco miOs Srs. Senadores que o aPro~am queimm pe~_seo.":
lhões, trezentos e cinqüenta mil reais), equivalf!D.tes a USS
tados. (Pausa)
30,000,000.00 (trinta milhões de d6lares nocte<Unericanos), com
Aprovado.
_
recursos do capital ordinário do BID, sendo:
_
o projeto vai à cOmissão Diretor.t parã a ~ final.
I - até R$ 23.660.000,00 (viiite e três milhões, seiscenros e
(Pausa)
. sesseJJla mil reais), equivalentes a US$ 28,000,{)()(100 {'Vinie e oito
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Sobre a mesa, pare- milhões de dólares nOI'te-america.nos)~ ou a quantia equivalente em
cer oferecendo a reda.ção-rma.I. que será lido pelo Sr.l 0 Secretário outraS Inoedas, -exceto a moeda em anso legal oo PaíS;
em cxercíci<4 Senador Renan Calb.eiros.
II- até R$ !.690.000,00 (hum IÍillhão, seiscenlos e noveDta
É lido o segublte
mil reais), equivalentes a US$ 2,000,000:00 (dois milhões de c16lares norte-americanosh na m~ em curso legal no País:;
PARECERN'24l,DE1995
b)juros:
•
m
·
Diretora)
1) com relação à parcela I, os juros serão cobrados sobre
\.....,~ CCimlssãp
- - OS -saldos devedores diários do empréstimo a uma taxa anual
Reda.ção final do Projeto de ResoluÇãO n° 52, para ca4a semestre, a ser determinada pelo Cus~ de_ Emprésti-

de 1995..
·
·· · --- A ComissãO
Diietori apresenta a :redação fmal do Projeto
0
de R..esoluçã"o D. , de 1995, autoriza a União a prestar garantia em
operação de crédito ex temo a ser contratada _pelo Muni~p.io do
Rio de Janeiro junto ao Banco lnteJ::ameri.cano de Desenvolv~ento- BID., no valor de R$25350.000.90 (vin~_e cinCo milhões e
trezenros e cinqüenta mil reais), equivalentes a US$3Q,OQQllQO.OO
(lrinta milhões de c16lares norte-americanos), destinando-se os recursos ao fiDanciameniO do Programa de Mapeamenro Digital e
Drenagem Utbana dÔl\.lunicípio do Rio de J~eirQ.
- Sala de Reuniões da Comissão,· em 20 de abril de 1995.
José Samey, Presideme .:_ Renan Calhei.ros, Relator - José
Eduardo Dutra- Antonio Carlos Valadares.
ANEXO AOPARECER N"241. DE 1995
Redação final do Projeto de Resolução o• 52,
de 1995.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente.!'
nos termos do art. 48, do Regimento Interno., promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO NO, DE !995

Autoriza a União a prestar garantia em operação de crédito externo a ser contratada pelo. Muniápio do Rio de Janeiro junto ao Banco Ioteramericano
de Desenvolvimento
BID, no valor de
R$25..350.000,00 (vinte e cinco milhões e trezeDtos e
ànqüeuta mil reais), equivalentes a US$30.000.000,00
(trinta milhões de dóalres norte-americanos), desti·
nando-se os recursos ao financiamento do Programa
de Mapeamento Digital e Drenagem Urbana do Município do Rio de Janeiro.
O Senado Federal resolve:
•
Art. 1° É a União autorizada. nos termos da Resolução n°
96, de 1989, do Senado Federal, apre>lar garantia em operação de
crédilO externo a ser COD.tratada pelo Município do Rio de Janeiro
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, no v~~
Ior equivalente a alé US$30,000.000,00 (trinta mJ!hões de d6alres
norte-americanos). dest~~ se os recursos ao flD3.1lciã.riiCnto do
Progmma de Mapea,en!Õ"Digital e Drenagem Urbana do MuuiclpiodoRiodeJaneiro.
___ ~ ~~----Art. 2° É o Município do Rio de Janeiro ãutOrizado a contratar. junto ao Banco ID.teramericano de Desenvolvimento- BID,_
a operação de crédito externo a que refere o artigo anterior.
Art.. 3° A operação de crédito externo a que se refere o art.
1o tem as seguint~ caracteristicas:

se

mo Qualificados para o semestre _anterior, acresçida de uma
margem ràzoável, expressa em termos de uma percentagem
anual, que 0 Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
fixará periodicamente de acordo com sua política de taxas de
juros;
2) com relação à parcela
a taxa aplicável para cada semestre será de 4% a.a. (quatro por cento ao ano) sobre os saldos devedores diários, contados das datas dos respectivos desembolsos;
c) comissão de crédito: 0,75% a.a. (zero vírgula setenta e
cinco por cento ao ano) so~ 0 saldo não desembolsado do financiamenro, contado a portir de sessenta dias da data da assiliatura
do conlrato·
.· d) C.:ntragarautia: Fundo de Participação dos MuniCípios
- FPivl e Reeeitas Tril:ulárias previstas no Art. 160 da Censlltuição Fedetal;
e) garantidor: ·República Federativa do B=il;
f) destinação dos recursos: Fmanciamento do Programa de
MapeameniO Digital e Drenagem Urbana do Município do Rio de
Jimeiro (Baía de Guanabarn);..
g) condições de pagameu to:
.
- do principal (I e II): mediante o pagameoro de presfações- semestmis, conseaztfvas -e,. tanto quanto possível~ iguais;
- dos juros {I e
semestrali:D.ente, vencidos em 5 de janeiro e 5 de julho de cada ano;
-da comissão de crédito (I e II): semeSIIlllmenre, nas datas estipuladas para o pagamenro dos juros;
-das despesas de inspeção e supenisão geral: em prestações trimesttais.
Art. 4' A CODIIatação da operação de crédito externo a que
se refere o art. I o bem como a prestação da garantia pela União,
deverão efetivar-se no prazo máximo de quinhentos e quarenta
dias contados da data da p1blicação desta Resolução.
Art. 5° Esta Resolução entta em vigcr na_ data de sua publicaçã;>.
.
O SR. PRESIDENTE (José S=y)- Aprovado o projeto
e estando a matéria em regime de urgência. passa-se à imediata
apnx:iação da redação f'mal.
Em discussão a redação rmal. (Pausa)
-N'"ao 1i:lvei!do qUem peça a palavrn. encetro a d.isa.Jssão.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pe:riiianecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à prOmulgã.çã<>0 SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 2:

n.

m:

·-Votação, em turno único. do Projeto de Lei da
Câmara n° 13, de 1991 - Complementar (n° 223/90- ..
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Depois de obter tais informações.. eu gostaiia de formular
uma questão de ordem quanto à admissibilidade regimental do

requerimento, com base nos arts. 403 e 404, combinados com
·,
os arts. 260, letra "b", itens 1 e 2, e 354 a 373 do Regimento In- Pareceres, sob n°s 49 e 88, de 1991, da Co- · temo. E~
_ ___ __
-mi:;são
nosso enteJl(iimeniD não ser possível a tramitação em
-- conjunto de um projeto de lei complementar com propostas de
-de Constituição, Justiça e Cidadania, t• pro- emenda à Constituição e com projetos de resolução, por óbices de
mmclamento: favotável ao Projeto, com as Emendas de natureza regimental, que já foram. certa vez. assioalados pela prón% 1 a 4 - CCJ, que apresenta; 2° pronunciamento: pria Mesa em esclaJ:eciri:lento- ao Plenário.
COO!IárioàsEmeudasde n"s S a 17, de Plenário.
o art. 258 do Regimento Inlerno fala emapensação de proA matéria conStou da pauta da sessão extraótdi:ná.ria de 23 jetos., o que significa que as proposições devem estar no mesmo
de março passado, quandO sua votação foi adiada par.1 hoje.
nlvei hierárquico e teubam tr.uDitação compatível entre si. O art.
Sobre a mesa, requerimento ~e será lido pelo Sr. t.o Secre~ 354 e seguintes do Regimento Interno configuram o rito excepciotário em exeteício, Senador Rell3ll Caiheiros."
na! par.l um tipo especial de proposição, qual seja, proposta de
É'lido o iiegui1ite
emenda à Constituição.
Nesse sentido, é de se indagar.
_
· REQUERIMENTON•S97,DE1995
1•- Qual o amparo regimental e critério objetivo de
A Comissão de Constituição, Justiça e Ci~- por deli· apensação de proposições que buscam dispor sobre matérias inberação em S1la reunião de 19 de abril do corrente. decidiu nos ter- seridas em distintos nlveis de ordenação jurldica, proposta de
mos: do art. 315 do Regimento Interno, requerer o adiamento da emenda à Constituição, projeto de lei complementar e projeto
votação do Projeto de Lei da Câmara n° 13 de 1991- Complemen- de resolução?
tar, afJIIldequeomesmosejareexamimdoporesla Cnmissão
2°-Nahipótese de pretender-se a ape.nsação de projetes de
Sala das Sessões, 20 de abril de 1995. - Iris Rezende, Pre- resolução que roscam alterar a Resolução n• I, de 1969 (exemplo:
sidente ~ J.,..pbat Marinho- Edison L<Jbão- Luiz Alberto de Projeto de Resolução n• 4, de 1989, Projetos de Resolução-.n"s 2 e
Oliveirà- Esperidião Amin- Elcio Álvares- Lúcio Alcântara 3, de 1990. Projeto de Resolução n• I, de 1995), qual a rundã,Den- Jader Barbalho - Sérgio Macbado - Ronaldo Conha Lima- tação regimental paxa que as proposições sejam examinadas isolaFnmo:6.no Pereira- Ademir Andrade- José Ignácio Ferreira.
damente pelo Senado e não pelo Congresso Nacional?
";'..
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Nos t=os do Re.Contt'ariamente. se os projetas de resolução não' foram
gimento Intemo, peço que o Presidente da Comissão de Constitui- apensados, por que fonun excluídos, tendo
vista o objetivo do
ção, Justiça e C'uladania justiíJqUe o pedido de adiameÍ>.to.
requerimento, se vários parlamentares entendem que a resOlução
O SR. IRJS REZENDE (PMDB-GO. Pata justiíu:ar o pe- das medidas provisórias poderia ser feita por meta revisão da R eelido de adiamento. Sem revisão do Oladol'.)- Sr. Presidente, Sr's solução n• 01, de 1989?
3•- Qual proposição deverá ter precedência? O PLC n"
e Srs. Senadores, constava da pauta da reunião da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do dia de ontem um projeto 03/91, de acordo com o disposto no art. 260, letra "b", item I, do
idêDI.ico, que foi objeto de demorada d.isalssão por parte dos · Regimento Intemo? Qs_ projetos de resolução anteriores ao PLC
membros dessa Comissão. Ao fmal, a Comissão entendeu que se- 03/91, PRS 04189, 02 e 03/90, de acordo com o disposto no art.
ria necessário um posicionamento do Senado Federal a respeito da 260, letra "b". item fi, do Regimento Intemo? As propostas de
matéria, uma vez que inúmeros projetos, âe autoria de rutroS Se- emendas à Constituição, em razão do princípio de hierarquia das
nadores, estão em discussão nesta Casa. Para facilitar e dar um no:anas?
sentido mais pragmático ·aos trabalhos desta Casa, a Comíssão de
4 °- Qual o rito de t.raniitaçãO qtie Será seguido? O ordi·
Consti.Wição, Justiça e Cidadania entendeu apresentar, aqui em ná.rio ou ·o especial, disposto nos arts. 354 a 373 do Regimento
PleDário, esse tequerimento, pedindo o adiamento desse projeto, Interno, para a tramitaÇão de proposta de emenda à Constituiconstante da pauta da sessão de boje. a fim de que todos os projetos ção?
Se a Presidência entender prevalecer o rito ordinário, será
teclwn uma discussão conjunta. Isso possibilitaria i apresentação de
um projeto, após a discussão por todos os seus autores, que repre- esse cabível para as propostas de emendas constitucionais aglutinadas?
sente o _pensamento_ e a posição da Casa a respeito da matéria.
s• -Sendo rito especial (art. 354 a 373), qnai o tratamento a
E essa, Sr. Presidente, a justificativa da Cot:ni.ssão de Cons-ser dado para as emetJdasjá apresentadas ao PLC n° 13/91 e aos
tiblição, Justiça e Cidadania a respeito dessa m.at.éria.
proje~ de resolução modificativos da Resolução n° 01/89?
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação.
O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Ptesidenie. peço a peAss~ Sr. Presidente, V. Exahá de convir que, antes devoIavza par.1 uma questão de ocdem.
t.aimos o requeri:m.eD!-0, temos que ter o esclarecimento sobre essas
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex' tem a PaJa. indagações p;u-a maior clareza e consciência do Plenário.
vra.
.
.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- SL Presidente, peço a palaO SR. EDUARDO SUPLICY (Pr..SP. Para uma questão vra.
de cxdem. Sem revisão do Otador) - Sr. Presidente, após ser re>·
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - A Mesa vai I<:sponpondida a questão de-ordem, eu solicitaria de V. Ex' alguns escJ.a.
der a questão de ordem levantada pelo nobre Senador Eduardo Sureci:mentos.
Primeiro: quantos adiamentos, para votação em data certa, piicy•. a não ser que V. Ex' deseje cont:i3ditar a questão de
levantada por S. Ex'.
já inciiliram sobre o PLC n• 13191?
Segundo: quais as proposiçiSei que pretende sejam aglutina-~
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Exatamente, Sr. Presidente.
das para tramitação em conjunto? Porque há diversas menciona~ O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Coocedo a palaVIa a
providências, t~do

eza..

amem

das, mas não especificadas.

V. EX_a,paraconuaditara questão de ordem.
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O SR. ESPERIDIAO AMlN (PPR.SC. Pam comraditar.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, desejo COD.Ir.lditar, se V.
Er' me permitir, sob dois ângulos: primeiro? qua.Dlo ao mérito; segundo, quanto à forma.
Qwmto ao mérito, a doeisão da Comissio de Constituição,
Justiça e Cidadauia, presidida pelo nolne Senador Jris Rezende,
foi uma das mais lúcidas a que tive oportunidade de assistir desde
que participo de IeUlliões daquela Comissão. S6 para ..,sumir, por
ocasião dos trabalhos de :revisão ccmstitucional, foram 110 as propostas revisionais que versavam sobre a questão das medidas provis6rias. Toda a sociedade tem acanpanhado essa discussão, tanto
. na c&mam quanto no Senado ou até pela imprensa, acerca dos
ahlsos na edição ~ reeÇição de medidas provisá:ias e também
quanto à atib.ide que o COOgi-esso deve tomar para se CO!rigir.
Foi nesse sentido- e s6 assim se pode CO!!Ipieender a decisão da Comissão de Constituição e Justiça.- que a Comissão designoJl uma _reunião especià1 pára disculiriodo o nniven;o de propostas que existe solne o assunto, para que se consiga uma solução

de bem senso, sem denutar o Govemo, sem denotar o Executivo e

sem demtar o Congresso.
Portanto. o mérito da decisão tem que ser aqui enalrecido.

Segundo, eu desejo o f = à questão de Oidem do Senador
Eduardo Suplicy, independentemenle da decisão que a Mesa vai
tomar, uma questão fOnnal que acode ao objeto que a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania deliberou.
- Decidida, favomvelmente, a proposta de emenda à Coostitnição, o projeto de lei~- p:ejudicado. Isso poderia. ....
acontecido ootem.--Se a Comissão de Constituição, Justiça e Cidada~
Dia aprovasse a Propoota de Emenda à Coostitnição n• I, de 1995, o

Projeto de Lei Complememar n• 3, de 1991, estaria mrtan.rica""'"'"
]Xejldkado. Não estaria apensado, estaria p:ejuçlicado.
De sorte que, tanto quanto ao mérito como quanto à fOllllll,
a decisão da Comissão. de Constituição. Justiça e Cidadallia foi
careta. É boa para o processo legislativo, e eu entendo que, tanto
formal quanto meritoriamente, deve ser acolhida.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa vai decidir
a questão de ordem: levantada pelo Senador Eduardo Suplicy.
De acordo com o art. 404 do Regimento Intemo, a questão
de onlem deve se referir ao assunto que está sendO dísrutido e votado na ocasião. Nesse sentido, a Mesa acolhe a questão de ordem
do -Senador Eduardo Suplicy como uma questão antônôma, que
ser.\ oportwwnente decidida pela Mesa.

No caso. estamos votando um requerimento de adiamento.
baseado no art. 315, § 1• do Regimento lntemo, que pennite que
seja pedido um. adiamento por trinta dias. a ser renovado uma vez.
É o que está ocoo:endo no presente momento.
Submeto, portanto, ao Plenário a vótação do -rimento.
e acolho a proposta do SeDador Eduardo Suplicy como uma questão de ordenl autõnoma, que a Mesa posteriormente examinará.
Em votação o requerimento..
.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA -Sr. P..,sidente, peço a
palavnt pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavra o Senador José Eduardo Du1Ia.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT.SE. Pela Oidem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, é solne a pdw.eira pergunta que foi feita pelo Senador Eduardo Suplicy. Esse projeto
que estamos examiDa.ndo já foi adiado pot quantas veus?
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Mesa, mais uma
vez, roca:da a V. Ex", Senador José Eduardo Dutra, assim como já
procedeu em "'loção ao Senador &fuardo Suplicy, que esta é a segunda vez que esse projeto de lei é adiado. Hipótese P"'vista e eiDbasada, portanto, no Regimento Intemo.
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Os Srs. Senadores que aprovam o adiameD10 queiriun pel'-

manecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria voitazt i Ordem do Dia Dá data fiXada.
O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente, peço a palaVIa pela Oidem.
OSR. PRESIDENTE (José Samey)-Comapalavm oSenadod'.âuaroo Suplicy. . .
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-sP. Pela Oidem. Sem revisão do'!ndor.) - Sr. Presidente, gostaria que Diio houvesse sido
adiada a matéria. Podsso, peço o "'gistro do meu voto COIII!ário.
Relativamente às ponderações do Senador Esperidião
Amin. na verdade, s6 depois de promulgada a matéria- a emenda
à Constituição- é que teria sido P"'judicado esse projeto lei.
A Bancada do Partido dos Tlllbalhacto...s entende que seria
muito importante que votássemos o mérito da proposição do exDepilado, hoje Ministro da Justiça. Nelson Jobim, =peitaodo as
considerações que fOiliiil feitas e ootem avaliadas pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Plenário é sobenonO para aprovar ou rejeitar todas as proposições. e aprovou o adiamentO. Determino o registro em Ata dos Votos coo.trários dos Senacto...s Eduardo Suplicy, Marina Silva e José Dutra.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra
ao nolne Senador Humberto Lucena.
O
HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pam uma declar:!Ção de voto. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, si-s: Senacto...s, há poucos dias, em caso semelhante, posicionei-me pelo
apoio ~_Projeto de Lei Nt$<m Jobim._ que regula o uso das medidas provisórias. por se tratar de matéria que há muito tempo vem
sendo discutida pelo Congresso Naciooal, já teudo sido aprovada
na c&mam e dependendo apenas da decisão do Senado.
Hojey votei favoravelmente, mais uma vez. ao adiamento.
mas quero que flque expresso meu apelo no sentido de que a Comissão de Constiruição, Justiça e Cidadauia, no menor prazo possível, encontre a solução mais adequada, para que possamos traba~
Ihar no sentido do Jl"'Stigio do CongréS§õ Na<!iollal na elabocação
legislativa, de vez que o ahlso daS edições das medidas provisórias vem sendo uma constante nos govemos que se sucedem neste
País, a partir de 1988,-<endo lícito Iembtar- sem que isto"'~""
sente uma homenagem a V. Ex•- que o seu Govemo foi o que
menos se utilizou das medidas provisórias.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)-ltem3:
REQUERiMENTO N'l63, DE 19!15
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 222, § 2, do
Regimentoiotemo)
Votação, emtumo ánlco,doRequerimenton•J63, de 1995,
do Senador Lourival Baptista, solicitando, nos termos regimentais,
seja sobmetido ao Plenário desta Casa Voto de Aplauso ao escritor
Jorge Amado, tendo
-Parecer favorável, sob n° 225, -de i99S. da Q:missfo
-de Constitu~,Justiça e Cidadania.

ae

sR:

Em votação o ~erimentc.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. P..,sidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Hugo Napoleão, para encaminhar a Votação.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Para encaminbar a
votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria apenas
de dizer- e V. Ex• sabe melhor que eu - que estamos tratando de
uma pessoa cuja vida já transpôs as fronteiias do bem e do m;U. ui-
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tropassou, igualmente, a velocid.ade do som· e da hlz. 100 resto -

como diria Shakespeare- é silêncio".
-- __
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa não pode se
associar à considetaÇl!o de V. Ex" pam limitar a vontade do Criador relativamente à longevidade de Jorge Amado. Espera que tenha a existência que o Criador desejar.
Em votação ó reqUerim.e.Dto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiiam permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Setá cumprida a dehõeração do Plenário.
~
O SR.. PRESIDENTE (José Samey) -~Item 4:
DísoJssão, em bmlo-único, da Redaçio Final (oferecida pela
ComiSsão Direloraeinse~rPmcern•!88, de 1995) do Projeto de De"""'Legislativo n• 65, de 1994 (n• 427/94,.na Câmar.l dos Deputados), que aprova o texto da Coovenção sobre Qx>peração Jnremacie>nal e Proteção de Crianças e Ado!es=les om Màtéria de Acloção lntemaciOilai. coocluida em Haia. em 29 de maio de 1993.
• Em discussão a redação fmal. (Pausa)
Não havendo quem peça a pala.vta, encetro a discussão.
Em votação. .
_
Os Srs. Senadotes que a aprovap1 queiram perman~r sentados. (Pausa)
Aprovada.
9 projeto vai à promulgaÇão.
- E a seguinte a matéria aprovada.
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O SR. PRESIDENTE (Jo.é Samey) - Aprovado o requeri-_m~ntp~ a- matéria voltará à Ordem do Dia. de acordo com a deJibe...
IaÇl!o do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item6:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 58,
~

I:IE 1991

DiscusSão". em IÜmo úniro, do Projeto de Lei da Câmar.l n• 58,

de 1991 (n• 81187, na Casa de origem), de iniciativa do PresideDle da
Replblica. qrie autoriza o Instimto Nacional de Coloni2ação e Refocma Agrúia -INCRA a doar o imóvel que menciona. tendo
Parecer favmável. sob n• 125, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ao pi:o~tô não foxam oferecidas emendas.
Em discussão. (Pausa)
N'"ao havendo quem peça a palavra, enceiiO a discussão.

. Ein votação.
Os Srs. Senadores que o aprov-am queiram pmn!!!necer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto. vai à sanção.

É a seguinte a matéria aprovada
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N• 58, DE 1991
(N• 81187, na Casa de origem)
- (De iniciativa do Presidente da República)

Autoriza o Instituto Nacional de Colon~ e
Reforma Agrária - INCRA, a doar o imóvel que
~eD.ciona.

Aprova o texto da Convenção sobre Cooperação Internacional e Proteção de Crianças e Adolescentes em Matéria de Adoção Internadonal, eonduída em Haia, em 29 de maio de 1993.
O Congresso Naclonal decrela:
Art. 1• É aprovado o texto da Coovenção só1Xe COc:.pei1lÇl!o
lnteiancional e Proteçã6 de Crianças e Ado!e=ntes em Matéria de
Acloção Jntemacianal, coocluida em Haia. em 29 de maio de 1993.
Parágrafo ÚIÚOO. São sUjeitos à apreciàção do Congresso

Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão l referida
Convenção bem como quaisquer atas qu~ nos termos do art. 49, I,
da Constilnição Federal. acaxretem encargos oo compromissos
gravosos ao patrimônio nacional.
·
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
·"
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 5:
Discussão, em turno único,- do Projeto de Lei da Câmara n°
9. de 1991 (n• 4.787/90, na Casa de origem). de iniciatiVa do Presidente da República, que autoriza o Instituto de Administração
Financeira da Previdência e Assistência Social-IAPAS a doar ao
Governo do Estado do Rio de Janeiro o imóvel que especifica, tendo Parecer favmável, sob n• 124, de 1995, da Comissão - de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secre-

tário em exercfcio, Semdor Renan Calheiros.
É lido e aprovado o seguinte
REQUEREMENTON·S~,DE1~5

Nos teimes do. art. 279, alínea "c", do Regiinemo Intemo,
requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmaia n•
9, de 1991, afunde que a mesma seja feita na sessão de 19 de
maio de 1995.
·
Sala das Sessões. 20 de abril de 1995 -~ Vilson
Kleinübing.

.:<.

·· O CongreSso Nadonal denreta:
Art. 1° Fica o Instituto Nacional de ColonizaÇãO e Reforma
Agrária (INCRA) autorizado a proceder à doação, segnudo o disposto na Lei n• 6.431. de 11 de julho de 1977. à Prefeitma Mmicipal
de Iaçu, da área de 243.86!(ba (duzentos e quarenta e três hectares,
oitema. e seis ares e dez Ceiltiares), sitnãda. em parte-dos imóveis Sítio
Novo e Rancado<, Gleba Subsetor 01001, limitand<>-se ao norte cem
o rio P=snassu e perlmetro urbano de Jaçu; ao sul cem os lotes 76,
93,84,52.51 e 27; ao lestecxmoperlmetrourbanodelaçu.lote75 e
Fazenda Sama Mônica; e a oeste com os lotes 27 e 01, com
8.573,20m (oito mil quinhentos e setenta e três metros e vinte ceD!Ímetros de perlmetro, no Municipio de Jaçu, Estado da Bahia.
Art. 2° Destina-se a área à expansão urbana do município..
Art. 3• A doação-amparnda nesta lei setá efetivada mediante
~ tenno lavrado em livro próprio do lustilllto Nadonal de Colonização e RefOIIna Agrúia (INCRA).
Art.. 4° Esta lei entra em vigúr' na data de sua publicaçãoArt. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
~O

SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 7:
Disalssão, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmara n°
82, de 1992 (n• %9/91. na Casa de origem). que acreSc<irita parágrafo aoart. 45 da Lei ;,• 5.869, de 11 de janeiro del973-Código
de Processo Civil, tendo
Parecer favorável. sobn° 127, de 1995, da Comissão
- .de Constit~,~ição, Justiça e Cidadania.

-- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-tário em exercício, Senador' Renan Calheiros.

É lido e aprovado o seguinte
REQUEREMENTO N• 5~, DE 1995
·Senhor Presidente,

Nos termos do art. 279, alínea c, do Regiiilerito Interno,. re-

queiro adiamentO .da diSCUSsãO CiO ProjetO de Lei 4a Câmara no 82,
de 1992 a fnn de ser feita na sessão deJ9 de maio de 1995.
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Sola das Sc.sõcs, 20 de ab1ii de 1995. - Antônio Carlos
Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Joo6 Sarney)- Aprovado o requeri·
mento, a matéria retomará •. Ordem do Dia, de acordo can a deli·
benção do Plenário.
O SR. PRESIDENTE {Joo6 Samey)- Item 8:
Disrussão, em tnmo llnico, do Projeto de Decreto Legislati·
vo n° 52, de 1994 (n° 118/91, na Cimam dos Deputados), que
aprova o AamJo.Quadro de Coopemção celelndo entre o Govec·
no da República Federativa do Bmsil e o Governo da República
Portuguesa, em Brasllia, em 7 de maio de 1991, lendo
Parocecfavorável, sob u0 187, de 1995, da Oxni""io
- de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
·Em discussio·o pro]cto.· (Pausa.)
Nio havendo quem peça a palavxa, en= a discussão.'
Em votaçio. ·
.
.
Os SIS. Senadores que o oprovam <joelmm peno
seu-

a,.....,.

lados. I!'ansa:)

~~::~ai à Comissão Dirotora para a rodaçio rmal.

•

•
E asegulnteamatériaaprovada.
,
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 52, DE~
(N" 118191, na Câmara doo Deputados)
Apro.,. 0 Acordo-Quadro de Cooperação .,..
do
brado entre o Governo da Rq>úblka F edmotlva
Brasil e o G.ovemo da RepúbBc:a Portuguesa, em
BnWlia, em 7 de maio de 1991.
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(IMO), adoiadas pda Resolução A. 724 (17), durante
a XVII Sessão Rcgnlar da IMO, em Loncir<s, em 7 de
novembro de 199L
O Congresso Nacionaldecma:
Art. ! 0 Fica aprovado o texto das Emendas à Convenção
Constitutiva da Organiiaçlr.o Marltima Intemaciooal (IMO), adotadas pela Rcsoluçio A. 724 (17), dunmte a XVII Sessão Regular da
IMO,emLondxes, em 7 de novembro de 1991.
Panlgrafo 1lnico Fléam sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da referida Qm.
vençio Constitutiva. bom como quaisquer aios que, nos termos do
art. 49, inciso I. da Cons,lilulção Federal, acatretem encargos oo
comptal!issos gmvosos ao palrimônio nacionaL
Art. 2° Este deaeto legislativo entia em vigor na data de
sua publicaçio.
· Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
0 SR. PRESIDENTE (Joo6 Samey)- Item 10:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N"98, DE 1994
Disrussão, em tomo llnico, do Projeto de Decreto
Legislativo n° 98, de 1994 (n° 438/94, na Câmara dos
Do!»tados), que aprova o texto do Acordo sobro Coméxcio e Cooperação Econômica, celebr.ido enfie o Govemo da República Federativa do BiaSi!e o Govemo da
Romênia, em Brnália, em 23 de feveteiro de 1994, teDdõ
l'al=favaável,sobno!82,del995,daComissio
-de Relações Exteriores e Del'esa NacionaL...

o Congresso Nacional decreta:
Emdiscussio o projeto, em tumollnioo. (Pansa.)
Art. I ° F~ea aprovado o texto do ACOGJo.Quadro de CoopeNão havendo quem peça a palavm, encen-o a discussão.
ração celebtado enfie o Governo da República Fedcmtiva do BmEm votação.
si!,. e o Govemo da República Portuguesa fmnado em Bmsília em
Os Srs. Senac:lmes que o aprovam queilam permanecer sen7 de maio de 1991.
lados. (Pausa.)
Panlgrafo 1lnico- F~eam sujeitos Aaprovaçio do Congresso
Aprovado.
Nacional quaisquer aloo que possam resultar em revisão do referi-.
Aprovado o projeto, a matéria vai AComissão Diretom para
do Acoido-Quadro, bom cano quaisquer ajustes complementares a rodaçio rmaL
que. nos termos do inciso.I do art. 49 da Coostiluição Fodcml, acarr&(É
tem eDCaigOS 00 WüljAunisoos gmvosos ao potrimlloio nacional.
a seguinte a ~-aprovada.)
Art. 2° Este deaeto legislativo Olliia em vigor na data de
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 98, DE 1994
sua publicação.
(N" ~ na Câmara dos D-tados)
O SR. PRESIDENTE (Joo6 Sarney)- Item 9:
A pro.,... o leldo do Acordo sobre Comércio e
Disrussão, em tumo 11nico, do Projeto de Decreto LegislatiCooperação Ec:ouômlea, celebrado entre o Governo
vo no 89, de 1994· (no 280193, na Cimam dos Deputados), que
da República Federativa do Brasil e o Governo da
aprova o texto das Emendas A Convençio Constitutiva da Organi:
RQ_mênia, em Brasília, em 23 de fevereiro de 1994.
zação Maritima Intemacional (IMO), adotadas pela Rosoluçio A.
0 Congfesso Nacional decreta:
·
724 (17), durante a XVll Sessão Regular do IMO, em Load=,
Art. 1o Fica aprovado 0 texto do Acordo sobro Comén:io e
7 de novembro do 1991, tendo Parecer favoráve~ sob no 181, ·. Cooperaçio Ecooômica, celelndo enfie 0 Govemo da República
de 1995. da Comjssio
Federativa do Brasil e o Governo da Rom.ênia. em Brasília~ em 23
-de Relações Exteriores e Del'esa nacionaL
de fevereiro de 1994.
Em discussio o projeto (Pansa.)
Panlgmfo llnioo. F~eam sujeitos :I aprovaçio do Congresso
Não havendo quem peça a~. encen:o a disalssão.
Nacional quaisquer atos que possam resUltar em revisão ao referiEm votaçio.
do Acordo, bom oomo quaisquer a}lstes canplementaros que, nos
Os Srs. Senadores que o aprovam queir.un ~ sen:, temws do art. 49, iD;iso I. da Constituição Federal, acazretom enlados. (Paúsa.)
·
cargos àu oompromissos gmvosos ao patrim&io nacionai.
Aprovado.
•
Art. 2° Este decreto legislativo entm em vigor na data do
O projeto vai à Comissio Oirotora para a rodaçio fmal.
. sua publicação.
•
Éaseguinteamatiriaapr<Wada
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 11

em

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 89,DE }.994 ·
(N° 28n-93 na Câmara dos Deputados)
Aprova o lato das Emendas à Convenção
Constitutiva da Organlmçíio Maritima Interuadonal

DisoJssão, em tumo único, do ""'=da Comissio de Relações Exú:rioles e Defesa Naciooal sobre a Mensagem n° 48, de 1995
(n° 149/95, na orig=). de 30 de janeiro do oonento ano, pela qual o
Senhoc P=idente da República wbmete à deliberação do Senadc o
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nome do Senhor LUIZ ANTONIO JARDIM GAGLIARDI, Ministro de Primeiia Classe da Cureir.l de Diplomata. para ex= a
função de Embaixador do Brasil jun!o à R<?lblica da 1\nqlria-

ltem 12

·

Discussão. em rumo único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem D0 70, de
1995 (n• 2fiJ/95, na origem), de 2 de março do commte ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliber.oção do
Senado o nome do Senhor CYRO GABRIEL DO ESPJRITO
SANTO CARDOSO, para exeroer a·função de Embaixador do
Brasil junto aos Emirados Árabes Unidos.
Item 13
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e'Defesa Nacional sobre a Mensagem n• 80, de
1995 (n° 278195, na origem), de 10 de março do con-ente aDo, pela
qual 9 Senhor Presidente da República submete à deliber.oção do
Senado o nome do Senbor-ROMEO ZERO, MiDistro de .Primeiia
Classe da, Cmeira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador do Brasil jwno à República de Cabo V«de.
As matériaS constantes dos itens II a 13 da Ordem do Dia,
da presente sessão, nos termos do parágrafo único do art. 383 do
Regimento Intemo, deverão ser aprecia.ôas em sessão secre41Solicito aos Srs. funcionários as providências necessárias a
fi.m. de que seja respeitado o dispositivo regimental.
Solicito aos Srs. Senadores que se encontiam em seus gabinetes que compareÇam ao plenário, uma. vez que necessitamos de
suas pn;senças.
.
_
..
(A sessão transfonna-~ enCstcreta às 16hl5min
e volta a .ser pública às 16h25min.)
O Sr. José Sarney, PresidenJe, deixa a cadeira

da prQidincia, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias. 3°
Secretáric.
.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Esgotada a mMéria
constante da Ordem do Dia.
Hã oradores inscritos.
Concedo ~ palavxa ao Senador Renan Calheiros. para uma
comunicação iDadiável.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDS:.AL. Pan uma breve comunicação.) --Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, como
coordenador do Grupo de Trabalho de Reforma e Modemização
do Senado Federal, tenho a honra de apresentar a esta Casa os resultados do trabalho que desenvolvemos eui. companhia dos Senadores Ney Suassuna e Luiz Alberto de Oliveira.
A elaboração do documento obedeceu a tres palâmetiÜs, fixados pelo art. 4°, incisos I. J1 e IV, do Ato da Comissão Oiretora
n• 02, de 1995, que criou o Grupo: levantamento de informações
sobre o funcionamento da Casa, assessorado por uma equipe técnica designada para fazer um diagnóstico dos seus váriõs á:gãos e
relatar a situação existente; coleta, análise e tabulaçio de propostas
e sugestões apresentadas formal e infotmalmente, além de outias
indicações recUperadas da memória iDstitucioJ12] de Senadores e
funcionários; por último. pesquisa baseada em consulta a todos os
Senadores através de questionários estrutilrados.
Durante trinta dias, trabalhou-se cerca de doze horas diariamente, inclusive nos fms de semana. FOI3ID. dezenas de reuniõeS
com cliretores das áreas administrativa, legislativa e com dlefes de
gabinete; visita à Re~w.ção no Rio de Janeiro, :recebimento e
consolidação dos rela~os setDriais; planejamento, aplicação, tabulação e aoálise dos questionários e digitação do texto ímal.
O relat6rio do Grupo, com 100 págim.s, divide-se em quatro partes: introdução. diagn6stico. w::omendações e anexos. A segunda e terceira partes. que contém a substância do traba.DJ.o. estão
subdivididas. por sua vez. em análises especificas das áreas legis-

lativas e admi:oistrativa. O prloieü;O anexo apresenta os resultados
da pesquisa com os Senadores. e o segunde> arrola projetos de resolução. silgeStões e ootras propostas recolhidas.
O <j1llldm geral que emetge de todos esses levantamentos é
o de uma instiwição desorientada pela falta de um claro senso dos

seus_ objetivos. Aqui se privilegia mais a J:náquina admiDisttativa
do que a produção legislaliva; aqui a lógica da atividade-meio sobrepuja a lógica·dos fins legislativos e fiScalizadores.
A decisão de dar início ao processo de IIlOderninção não é
uma ação isolada, fadada a vagar feito a1ma penada. mas a materialização de uma vontade coletiva, cristalizada não apenas pela
pressão da Sociedade, mas. porque todos nós, sem exceção, ·S.hemos que o Senado Federal precisa rever sua estrugrra. e os seus
procedimentos para desempenhar com eficácia as suaS funções
instimcionais e Constitucionais.
. É. impossível detectar quando e onde começou a sucessão
de enos que Vem desorganizando a vida a.dministmti.va do Sen.adC)
ao longo de várias legislatu_ras.
O Senado Federal Dão se p:oocupro em se estrullmlr adequadameme. Deíxoil de valorizar o planejameDlo e as jrlticas moclemas
&> gerencia, dando lugar a mllliplos controles e despetdício de recursos. Gasta-se DB1ilo. e mal ÜCUpl descxdenadament os seus espaços
fisioos, ope13. COIIl excessos de órgãos e pessoal, persegue objetivos
descooexos, não <Xll!lpGiilba metas e idolatm uma cu1tuia l:mocrãtica
quase folcl6iica, onde carimbos e despachos sãoícooes ve.ne.tlldos.
_ Para se ter uma idéia da inépcia admiiristrativa, o ~
cio é de tal ~m que as suas despesas são relativame!(e superiores às do"" Congresso IlOife-am.ericano. Enquanto o COngresso
norte-ameiicano despende anualmente USS 1,96 bilhão,-empregando 31 mil setVidores; o brasileiro gasta Us$ 1,5 bilbão, empregando io mil O Senado Federal gasta RS 666 mílhões can um
efetivo de 4.200 servidores, aproximildamente, sendo que apenas
R$ 258 mílhões oom pessoal.
Ccmo poderia isSo oconer. se a remuneração vigente no Congresso norte-americano é substancialmente maior do que no brasileiro, tanto para o parlamentar quanto para os servidores em geral?
O Senado Federal não tem uma politica de informação e
não possui um órgão que contróle a qualidade e os fluxos da informação que diariamente transitam pela Casa.
A potitica de automação é equivocada. Montaram um dos
maiores e mais modemos parques de infonnática do País sem o
conseqüente apriinorarQ_ento de seus recursos humanos. Os órgãos
da Casa responsáveis- pelo levanramento, análise. disseminação.
pesquisa eaValiação da informação não operam.lam.entavehnente.
de f = integrada.
Em decorrência dessas anomalias e de tantos ootros fatores.
o Senado tem apresentado uma baixa produtividade legislativa.
Para avaliarmos como é iinportantffe5te espírito reformista. bast:ã
refletirmos som alguns fatos oconidos nes~ início da Legislawra. Com apenas algumas deciSões administrativas e políticas tomadas Pela Mesa, consegoiu-se limpar a pauta do Senado; conseguiuse fazê-lo mais atuante. Conseguiu-Se; coni isso. que os· elogios
começassem a tomar o lugar das CIÍticas.: O caminho da reforma e
modemização é, as~im. o caminho COII'eto.Diante desse quadro, o Grupo de Ref= e Modemiração
-está sllgenD.do em seu relatório as seguintes provid!ncias, que deverão ser encamillhadas:
I- No âmbito administrativo:

a) Planejamento estratégico e deímição de diretrizes orçamentáriaS;

b) ~ organizaciooal com reagrupamento de funções. extinção de secretarias, seções e serviços. redefmindo alril:uiçõ-
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b)_ Institucicnal;zação de reuniões de representam.es dos Poes,. rotinas, mamais. procedüDentos e _criando um p]Jmo de catrei~ Executivo e Legislativo, com a rma!idade de compsuõilizar
""' e salários, bem como a definição da lctação ideal po< se11x;
os numeros do Orçamento da União, o ~e evitaria cunti.ngenciac) Definição dehieilliqUia e responsabilidades;
d) Aprovação do quadro de detalhamento de execução orça- mentos de última hora e cortes das dotações par decisão unilateral
mentária pelo Plenário;
..
do Executivo;
c) Instrumentalização da Comissão de Fiscalização e Cone) Proibição de toda e qualquer nova obra oo Senado sem a
necessária aprovação pelo Plenário, onde se obsexvar.i oportunidà- trole;
de, projeto :uquitetônico, detalhamento de custo, cronograma f'ISid) Criação de um banco de dados com informações gerenciadas para agilizar a tomada de decisões dos Senadores; e
co-financeiro.
f) Recomendação do estabelecimento de oormas e critérios
e) Elaboração do Orçamento Geral da União a partir de ampla discussão de políticas públicas.
para ocupação raciooal do espaço físico do Senado;
g) Centr.ilização das aquisições de bens e SCIViços, incluí- .
IV...: No âmbito geral:
dos o PRODASEN e CEGRAF. aiiavés de uma iín.ica "ComíssãO
de Líottaçio··
.
.
·
h) criação de um conselho editorial para lWIDllitiZar, avaa) Reengeuharia de processos e um progr.una de qualidade
Iiar, ~ e .autorizar a impressão de todo material gráfico, total, caso se queira uma mudança efetiva de toda a esirutuia adtransfonnando o Ato que deímiu critérioS p:ua 'este setor em proje- ministrativa, reduzindo..se custos e garantindo melhorias substantodeTOS<?iuçio,.portanto,dumdouro;
··
ciais nos produtos das atividades-run, por meio de restruturações
- i) Aprovação dos diietores do Senado pelo Plenário;
operacionais baseadas em processo; e
j) Ampliação da competência da Diretatia-Geral sobre
.·
b) Contratação de uma consultaria externa (Fundação Geblquestões administrativas;
li<;P Vargas). para trabalhar com a interface de uma Assessoria Esk) Criação de mecaniSmos para aferir e contOOiar a pmda pecial. de Modemizaçiio ligada à Presidência do Senado e à Me.a e
de babalho do servid<r,
COD!pOSia po<técnicos da Casa de rec<Xlhecida oompetência na área.
I) Criação de um prognuna de valori2açio e qualificação
Estamos tenuinando, pois, Sr. Presidente, cordialmente um
dos rec:::ursos humanos;
·
trabalho que começamos com um certo receio de trombar com in- .m) Extinção da Representação do Senado no Rio de Janeiro;
teresses cotporativos e burocráticos. Smpreendentemente, ao lonn) Proibição de dosção de.bens do Senado; e
go do levantamento critico sobre o arranjo organizacional e ·os
o) EJimiDação do trecho Via Rio da cota mensal de passa- procedimentos acbninistrativos, descobrimos que a Consciêncii sogens aéreas e redefinição de novos critérios.
.
bte ~ obsolescêacia da estrutura e das práticas tem uma dimensão
D- No âmbito legislativo:
muitO mais ampla do que imaginávamos entre os funcionários, h aa) Reimna e simplificação do Regimento Imemo do Sena- vendo também entre eles uma vontade majoritária
mudanças,
do, para obtenção de eficiência e mpidez proCessoal;
-o que isola as poucas .resistências em guetos sem expressão funb) Redefinição do mlmero e do papel das Comissões Técni- clona! e política.
Esta missão nos homou e nos gratificou. Aprendemos muicas, enfatizando o poder' temlioativo, para aprovação de Chefe de
Missões Diplomáticas, Defensoria Pública e outras;
to e estames certos de que os resultados do relatório iriío prcduzir
c)Jnstn,meptalizaçãodaComissãodeFJSCalizaçãoeControle;.
desdobramemos na clireçio do aperfeiçoamento e da modemd) Regnlamenl•çio dos grupos de interesses (lobbies) para ização do Senado.
garantir maior visibilidade em sua atuação;
·
'
· Por úllimo, queremos registrar o que nos parece uma das
e) Regulamentação dos diieitos dos senadores através de mais importantes providências a ser tomada: a r=ção do conceito
Projeto de Resolução;
--de que a reengeDharia no sistema organizacioDal, nos modelos, nas
t) Criação de uma Comissão de Direitos Human~ nos práticas gerencia.is e na sistemática da produção legislativa deve
moldes dos modernos Parlamentos do Mundo;
ser um prooesso pennaneute.
g) Redefinição do tempo de intervenção dos llderes dumnte
Sentimos que neste momento pode estar o ponto de inflea Hora do Expediente e após a Ordem do Dia;
..
xão: o Senado, cumprindo com rigor todas as suas responsabilidah) Realização de sessão mensal para elaboração da Ordem des, deixará de sercobrndo e passar.i a cobrar, executando todas as
do Dia do mês subseqüente;
s_ua:> ~~tivas. Ele será, enfllil,. um Poder, não porque a Coosi) Reelaboração do indefinido Regimento Comum dos Con- titlnçao assnn o estabelece, mas porque ele exercita com compegresso Nacional;.
tência o poder que lhe cabe exercitar.
J) I imitação da retirada de matérias da pauta e adiamento
Cabe-oos ~a sensibilidade política do Presidente José
das discussões;
Samey ao C3IUr a inq1ietação da sociedade; inteqretar os Seus desejos
k) Fortalecimento do instituto da fidelidade~
instimcimais, aferir a vcntade dos senadores e começar a produzir atos
1) EJjminação da. imunidade parlamentar para crimeS connms;
e fatos pna materializar esta aspiração coletiva per mlldanças.
m) Regulamentação do instituto de admissibilidade das me.
Estou convencido de que a modernização contn"buirá decididas provisórias; e
'SIVamente para a melhoria do exercício de suas funções constibln) Disciplinamento atiavés de projeto de resohtção das
cionais e imdiará JW:3. todo o País o exemplo da e!J.ciência no tragens dos Senadores ao Exterior, transfonnando aros da ComissãD to da coisa 'pública.
de Relações Exteri~.
Antes de agradecer, Sr. Presidente, gostaria de pedir que V.
Ex" autorizasse a publicação, nos AnaiS do Senado Federal, do rem- No âmbito orçamentário, de fiscalização e controle:
latório a que me referi em meu prominciamento.
a) Discriminação, a nivercle subprograma, dos percentuais
Agtadeço a deferência de V. Ex• e a atenção de todos os
destinados aos diferentes setore; (coiDo saúde, educaçio, infra-es- Srs. Senadores. .
trutura) e regiões, no tocante a investiméntos, inversões e despesas
DOCUMENTÓ A QUE SE REFERE O ORADOR
de capital no quadro da Lei de Diretriz<!s Otçamenlárias; .
EM SEU PRONUNCIAMENTO

Por

via:
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GRUPO DE TRABALHO DE REFORMA
E MODERNIZAÇÃO DO SENADO
RELATÓRIO

Senador RENAN CALHEIROS
Senador NEY SUASSUNA
Senador LUIZ ALBERTO DE OUVEIRA

l-INTRODUÇÃO
.
.· .

Diante de um, nnmdo em contínua transformação, os
Parlamentos Nacionais vêm sofrendo pressões da sociedade organizada para
se adaptarem aos novos tempos e proporem soluções ágeis aos problemas
de suas nações.
Em todo o mundo, a mul~dia aprofunda a discussão em
torno da representaÇão popular, questionando se o modelo tripartite de
Poder formulado por Montesquieu ainda encontra ressonância nas modernas
Repúblicas dos tempos atuais.

Os Parlamentos, que são os mais vulneráveis dos três
Poderes da República, são os alvos preferidos para tais questionamentos,
visto que todas as suas deciSões são tomadas à luz do debate público, ao
contrário do que se passa com 9s outros Poderes, que- não estão·afeitos -ao
diálogo permanente com a sociedade..
Aqui no Brasil não poderia ser diferente, tendo em vista a
globalização e a integração internacionalizada dos meios de comúnicação. A
cobrança por maior eficiência legislativa encontrou ressonância na atual
Legislatura, que, orientada pelos princípios democráticos e de respeito à
cidadania, imediatamente restabeleceu os canais de ligação com a
sociedade, vem comandando um processo irreversível de modernização que
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está recebendo pronta aprovação pública Essa modernização envolve não
só toda a estrutwa de apoio administrativo do Senado Federal, mas também
o respaldo n~cessário de assessoramento de natureza técnica; consiste ainda·
em. garantir mna atividade legislativa eficiente, tornando possível aos
legisladores tomar a decisão com absoluta transparência, conscientes das
suas implicações.
_ _
Nas palavras do próprio Presidente do Senado, ''hoje temos
um verdadeiro pandemônio na· redação de leis, o que dificulta o atual acesso
. rápido d~ consulta, e automação... Já podemos receber a experiência dessas
reformas que estão sendo feitas pelos Parlamentos de todo o mundo, embora
estejamos atrasados, mas isso será uma vantagem, porque já podemos contar
com a experiência do que foi feito ao longo do tempo".
O presente Relatório é o resultado do trabalho desenvolvido
pelo Grupo de Trabalho de Reforma e Modernização do Senado Federal,
criado pélo Ato da Comissão Diretora n° 2 de 1995 .
. O trabalho do Grupo obedeceu à metodologia estabelecida
pelo art. 4°, incisos I, rr e IV do supracitado Ato, a saber:
a) amplo levantamento de dados e informações sobre o
funcionamento da Casa, com a designação de equipe de técnicos para relatar
a situação existente;
b) recebimento e análise de sugestões e propostas;
c) consulta a Senadores e audiência de administradores,
técnicos e outros servidores da Casa
O Grupo, ÍlÍstalado pelo Presidente Senador José Samey em
8 de março de 1995, deve municiar a Mesa Diretora do Senado Federal de
informações para que ela se encarregue da grande reforma administrativa da
Casa, "de modo a possibilitar a modernização de toda a nossa estrutwa de
apoip, bem como a fornecer aos Senadores o respaldo -necessário da
assessoria- e âe natureza técnica, para que possam cumprir a sua missão e,
assim, fazer com que o País tenha instituições que funcionem."
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Segundo o Presidente José Sarney, "os trabalhos deste Grupo
serão, Pr-eliminarmente, abertos para receber sugestões por parte de todo o
Senado Federal e dos Senadores e recolher muitas das propostas que já
estão circulando há bastante tempo. Ao mesmo tempo; com os funcionários
das diversas seções da Casa, que têm uma grande experiência - temos
bastantes recursos humanos- promoveremos seminários é debates, de modo
a definir os óbices que encontram no dia-a-dia e a sua visão de como deve
ser a nova estrutura administrativa do Senado. Então, vamos trabalhar em
dÜas P<>ntlls: umà'; ·voltada para .a atividade-fun, e outra, para a atividademeio, com a ori!!~tação - acho que todos estamos certos de que esta é a
. menior- clli-etriz - d~ que a reforma administrativa só deve ser implantada
depois de ser realmente testada".
.
·
No encerramento da reunião, o Presidente fez ainda a
seguinte ponderação, após discorrer sobre a avalanche de medidas
provisórias e o problema dos 5.640 vetos ao Orçamento de 1995 pendentes
de apreciação: ''Este Grupo que estamos instalando é da maior importância,
porque ela vai examinar esses novos probleinas que passaram a existir e~
relação ao Parlamento, que soluções vamos dar. Quer dizer, há um repensar
muito mais profundo além daquela atividade administrativa que estamos
querendo melhorar e modernizar. Mas tenho certeza de que vamos chegar a
bom porto, porque há uma consciência de todos os Senadores, há uma
consciência da Casa de que se deve fazer alguma coisa. E nós estamos
fazendo. Este Grupo vai dar o primeiro passo... Acredito que o Senado vai
fazer um bom trabalho".
Pautando-nos por essas diretrizes mestras, tomamos· as
seguintes deliberações para cumprimento das atribUições que nos foram
delegadas:
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Data

Hora de início

16/2

dó evento
10:00

8/3

10:30
17:30

13/3
o

15/3

o

o

18:45

17/3

11:30

20/3
21/3

18:00

22/3

15:00

2413

9:45
17:00

27/3

11:30

29/3
3013

19:30
18:30

31/3

17:45
09:30
15:00
20:00

3/4

4a6/4

7/4
25/4

-

09:30
09:30

,_
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'Evento/Atividade

Reunião da Comissão Diretora (deSignação dos membros do
Grupo de Trabalho).
Instalação do Grupo de Trabalho.
Reunião para atribuir tarefas à equipe técnica (elaboração de
Relatórios Setoriais).
Inicio do levantamento setorial.
• Reunião para exposição e discussão do andamento dQS
Relatórios Setoriais. Decisão sobre realização dos
segnjntes encontros:_
• Encontro com Chefes de Gabinete previsto para 2413 •
• Encontro com Diretores da área legislativa previsto para
3/4.
• Encontro com Diretores da área administrativa previsto
para 7/4.
• Seminário "A Crise dos Parlamentos no Mundo" previsto
para25/4.
Reunião para definição do modelo de Questionário e designação
de técnicos oara olaneiamento dos Encontros e Seminário.
Reunião oara formatacão dos Relatórios Setoriais.
Entrega dos Questionários aos Senadores.
Envio dos Questionário!!_ aos Diretores e membros do Grupo :de
Trabalho.
Reunião com Fundação Getúlio V argas.
Encontro com Chefes de Gabinete.
Visita à -Reoresentacão do Rio de Janeiro.
Témtino do levantamento setorial.
Discussão dos Relatórios Setoriais e planejamento do Relatório
do Grupo de Trabalho.
Exposição dos Relatórios Setoriais.
Reunião Administrativa Secreta dos Senadores.
Definição da estrutura do Relatório Preliminar. Apresentação de
modelo de relatório para os Questionários respondidos.
Encontro com Diretores da área legislativa.
Reunião com Fundação Getúlio V argas.
Recebimento da consolidação dos Relatórios Setoriais feita por
equipe do CEDESEN.
• Tabulação do Questionário•
• Pesquisa sobre propostas que não transitaram.
• Final do prazo para apresentação de propostas .
• Discussão e formulação do Relatório com o concurso de
Francisco Sampaio de Carvalho, Francisco José dos Santos
Braga, Paulo Godoi, Paulo Kramer e Renan Calheiios.
Entrega do Relatório.
Encontro com Diretores da área administrativa.
Seminário "A Crise dos Parlamentos no Mundo".
o
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Em função do exíguo prazo de quinze dias, da rapidez com
· que os acontecimentos ocõrrem e da I>ressão da sociedade, resolvemos _fazer
uma radiógrafia da Casa, .. visualizando cada órgão sob os mais variados
enfoques (administtativo, _financeiro, interfuncional e sob a ótica da
tecnologia e da política da informação), a funde que pudéssemos apontar
os gargalos existentes e as necessárias correções para assegurar o pleno
exerc!cio _das atividades do Senado Federal.

Função
Legislativa

Unidades analisadas
Secretaria Geral da Mesa
Secretaria Legislativa
Consultaria Legislativa
Advocacia
do Senado
.

.

Diretoria-Geral
Secretaria de Controle Interno
Secretaria Admimstrativa .
Administrativa
Secretaria
Especiais

Informação
Modernização
Administrativa

•

Levantamento
Estêvão Chaves de
Rezende Martins

• Martha Lyra

.Nascimento
• 'Dirceu Teixeira de·
Matos
.
de
_Serviços • Paulo Roberto M .
Silvério e José Luiz rui
Silva Campos

e Secretaria de DoCumentação e Equipe do CEDESEN
Informação .
Rubem Martins
CEDES EN
Amorese

-

Gabinetes

Gabin!!tes Parlamentares

Imagem Institucional

Secretaria de Comunicação
Social
Equipe do CEDESEN

PRODASEN

PRODASEN

CEGRAF
Revisão e Digitação

CEGRAF

• Rubem Martins
Amorese
Francisco
Sampaio
•
de Carvalho
• Francisco José dos
Santos Braga
Paulo
Brasiliense
•
Altay
Figueiredo
•
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2 ·DIAGNÓSTICO

2.1 -Administração
Constatou-se que o Senado brasileiro, há algumas décadas,
vem buscando equipar-se com os recursos tecnológicos de última geração
para o bom desempenho de suas atribl!ições constitucionais; não obstante a
. grande quantia gasta e o enorme esforço despendido para dotar a Instituição
(la!ltO nos órgãos ligados à ·ái-ea administrativa propriamente dita, como
·· naqueles -ligados ao processo legislativo) de um gigantesco aparato técnico,
não fez e nem vem fazendo· deste o melhor uso. Tendo se descuidado do
aperfeiçoamento dos seus recursos humanos, equipou-se de tecnologia de
última geração, que se mantém, ociosa ém.percentual elevado desde a sua
instalação, não tendo contribuído para tomar o ambiente organizacional da
Casa em um sistema orgânico capaz de gerar um produto baseado no
relacionamento dinâmico, na interdependência e responsabilidades
compãrtiihadas, definidas pelas diretrizes e metas em Plano Diretor do
Senado Federal, hoje inexistente.
.·
·
Conseqüentemente, por decisões equivocadas ou por falta
.de vontade política, tanto o desenvolvimeD.to organizacional quanto o de
recursos humanos não mais col'respondem nem atendem mais às
necessidades da Instituiçãó,Dãb sendo suficientemente transparentes como a
sociedade deseja
.
Dentre os PI'!llCiplUS descompassõs
organjzacionais detectados, vale apenas destacar:

ou

problemas

2.1.1 - Plánejamento e Orç3mento
Está evidenciado no levantamento realizado que não existe
no Senado cultura, tampouco prática de planejamento.
Do ponto de vista estratégico, não há estabelecimento de
·diretrizes balizadoras das ações administrativas. Desdobrando para níveis
táticos e operacionais;'"também não se faz uma programação setorial, com
explicitação dos projetos e atividades, definição dos respectivos objetivos,
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metas,
cronogramas,
responsabilidades.

recursos,

prioridades
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e · atribuições
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A conseqüência é uma completa falta de integração entre as
áreas, improvisação, atendimento do que é mais imediato, sobrecarga de
trabalho, desperdício de recursos e impossibilidade de avaliação de
resultados. Isso ocorre em todos os níveis.
O orçamento ·é ·um instrumento meramente formalística para
a te~çãÇ> das .despesas. Como corolário da falta de planejamento, a
execução distancia-se dos projetos e atividades definidos no orçamento,
exigindo-se na fase de execução alterações casuísâcas .das dotações e
quadros de detalhamento da despesa. Não existe acompanhamento fisicofinanceiro do que foi realizado. No ano de i994, pela primeira vez, todos os
.órgãos tiveram que propor o seu orçamento detalhado para o exercício
seguinte. Neste ano de 1995, ocorre a primeira execução orçamentária na
nova sistimJática, que tem enfrentado inúmeros-percalços ell1 face da quase
permanente necessidade de alterações dos quadros de detalhamento de
despesa.
A solução, a curto prazo, seria instituir, já para o próximo
exercício financeiro, uma LDO do.Senado, ou seja, uma norma aprovada
anualmente pela Comissão Diretora, com as diretrizes, prioridades e
orientações básicas do orçamento, grandes metas, limites mínimos ou
máximos de participações percentuais nas despesas para as áreas, funções
ou projetos mais relevantes.

2.1.2 · Estrutura Organimcional

É patente a desatualização_organizacional do Senado Federal
em quase todos os seus setores e níveis hierárquicos e subunidades, tanto
nos órgãos da área-meio, acentuando-se a redi)Ildância na estrutura da
informação e até nos órgãos supervisionados.
Ficou evidenciado o frácionamento excessivo de tarefas
(unidades desnecessárias, junção de atividades) e localização imprópria de
competências. ·
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· Os levantamentos efetuados de:ixarnm claro que há
insuficiência de normas de procedimentos ·e que estas geralmente não
atendem à necessária racionalidade.
Os serviços concentram-se nas atividades imediatistas
("apagar incêndios"), inexistindo critica dos métodos de trabalho para
identificação de falhas e expurgo de rotinas inúteis ou ultrapassadas. Os
procedimentos são lentos, complicados e ·onerosos, com muitos passos
· desnecessários. Os processos fazen1 um longo percurso pelas unidades da
. estrutura, quando esses procedimentos poderiam ser bastante abreviados.
. Além disso,' por faÍtà de planejamento, alguns procedimentos são repetidos
muitas vezes da mesma forma, e outros, após serem executados, têm que ser
refeitos {ex.: licitações interrompidas). O resultado é uma constante
sobreearga de trabalhO e a demora na prestaÇão dos serviços.
Consciente da necessidade de revisão de rotinas e
proceqimentos, a área de pessoal já vem desenvolvendo. um projeto de
modernização específico. Porém, seu cronográma de execução encontra-se
com grande atraso, por não se lhe ter atribuído a prioridade cabível.
·
A racionalização das rotinas e procedimentos administrativos
da Casa virá com o desenvolv~nto de projetos de modernização
específicos para cada únia das áreas· de atuação, conforme especificado nas
recomendações. · ·
O Regulamento Administrativo da Casa estabelece que cabe
ao Diretor-Geral ''realizar a integração administrativa, com amparo dos
demais órgãos da estrutura geral, . dirigir e controlar a política da
administração, consoante normas legais regulamentares e deliberações da
Comissão Diretora".
A supervisão da Administração da Casa está afeta ao I o
Secretário e ao Presidente. Requer-se uma rede:fmição das funções de
· coordenação e supervisão com· ã reCiistribuiçito destâ última por todos os
membros da Comissão Diretora.
A regra é uma acentuada falta de coordenação entfe ·a.s áreas
da Casa. A inexistência de pràiicas de planejamento e a excessiva
fragmentação da estrutura são fatores que dificultam sobremaneira a
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integração. D.isso resulta que cada área se' vê de forma estanque, isolada
Realiza suas tarefas com total desconhecimento das re~rcussões em outras
áreas, atropela-as, reduplica as tarefas, prejudica o andamento das demais.
Não há visão de conjunto, objetivos comuns, nem compromisso com o todo.
Tem-se a percepção, por vezes, de que algumas áreas apostam no insucesso
das outras.
.O nível de secretaria, por exemplo,· teria a sua existência
justificada especialmente pela necessidade de coordenação das áreas. No
·· entanto, o exercício dessa função integradOra, dependente do perfll gerencial
· e· do desempenho pessoal de seu dirigente, fica muito prejudicado por
diversos fatores.
A solução está em insutwr mecanismos de coordenação,
integrados num programa de desenvolvimento gerencial, para que os
dirigentes e gerentes da Casa, hoje atnando em isolamento e competitividade
negativa, passem a formar uma equipe dirige_nte, com efeito sinérgico no
desempenho globàL
Mas a eficiência da coordenação depende, ignalmente; de se
adotar sistemática de planejamento com metas comuns, além das metas
ai rtilações de interdependência e
setonaJs,
evidenciando
compl~mentaridade indiSpensáveis i). sna consecução, bem como de um
redesenho estrutural que elimine a excessiva divisão de funções.

2.1.3 - Recursos Humanos

A maioria das áreas carece de pessoal habilitado em número
suficiente para atender as necessidades dos serviços, embora os
quantitativos globais sejaJU aparentemente suficientes, e em alguns setores
haja até excedentes. Hâ urna defasagem crescente entre a capacidade de
desempenho funcional dos servidores, em todos os Iiíveis, e as demandas
cada vez mais intensas e complexas de qualificação profissional. .
O desvio de função é outra ocorrêncià generalizada que,
embora atendendo a necessidades prementes de algumas áreas, provoca
fortes repercussões negativas no gerenciaJUento do quadro.
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Outro garg~o encontrado é a desmotivação. A estrutura ·<ie
pessoal do. Seriado Federal é caracterizada como uma pirâmide de cabeça
Pl!I'3 baixo. Não existe lliÍi plano para· mudar tal situação, tampouco um
plano de treinamento para atender os recursos humanos dos Gabinetes e dos
órgãos da estrutura administrativa. A grande maioria dos servidores não
sabe acessar as informações existentes no moderno acervo infollllático, e
estas (as informações) são colocadas à disposição da Instituição e dos
. usuários, ~m um controle de qualidade, e por isso geralmente se apresentam
defasadas e não confiáveis, aCairetando grandes prejuízos ao produto final.
O CEDESEN, que é o órgão de Desenvolvimento de
Recursos Humanos do Senado Federal e de desenvolvimento organizacional,
não dispõe de estrutura nem de técmcos com formação científica e
especialização técnica para implementação de políticas visando ao
cumprimento do desiderato expresso na legislação que o criou (Regulamento
Administrativo, arts. 81e 87).
Constatou-se que o CEDESEN não dispõe de técnicos ~
O&M, nem para ministrar os treiname~tos. tão indispensáveis para.
superação dos gargalos apontados.
A Casa ressente:se de um sistema de informações gerenciais
que possibilite o planejamento para melhoria da produtividade dos recursos
humanos, a saber.

•
•
•
•
•

histórico funcional dos servidores;
necessidades de treinamento;
lbtação ideal;
atividades de cada setor;
definição do Gabinete ''Ideal".

O amai Plano de Carreira é merariiente formal, não se
acoplando a uma política definida de admissão, <:Iesenvolvimento, alocação,
avaliação e recompensa dos servidores. Faltam informações gerericiais e
prospectivas sobre o quadro de pessoal, que provejam condições favoráveis
à tomada de decis~s na área e ao estabelecimento de uma política de
recursos humanos. ,
·

Abril de 1995

Abril de 1995

" ANAIS DO SENADO FEDERAL

A solução para os problemas de recursos humanos da Casa
envolve um considerável rol de medidas que vão desde a realização imedia!a
de concurso público para alguns cargos, passando pelo estabelecimento de
jornadas diferenciadas e adequadas de trabalho, instituição de um amplo
programa de treinamento, até a reformulação dos níveis de funções
comissionadas, compatibilizando-os com a real hierarquização das
responsabilidades e complexidade das tarefas.
. A atribuição de funções comissionadas na Casa objetiva não
· apénas reJribuir pelo"exercício de encargos de maior nível de complexidade
" e" responsabilidade funcional (direção, chefia, consultoria, assessoria e
assistência), mas também proporcionar uma complementação remuneratória.
Há evidentes desequilíbrios na ~erarquizàção dessas funções, que provocam
desestimulo nos servidores e a evasão de servidores de algumas áreas em
benefício de outras.
Constatou-se ainda que não existe uníformidade de decisões
superiores quanto aos vencimentos dos se!Vi~ores do Senado como um todo.:
Sabe-se que o CEGRAF possui uma tabela de vencimentos diferente do
Senado Federal favorecendo os servidores de nível médio, que percebem
remuneração superior aos da mesma categoria do Senado. A Resolução no
5_1/93, além disso, atribui fatores de Gratificação de Atividade Legislativa
(GAL) às funções comissionadas nos órgãos Supervisionados, rrruito
superiores às pagas aos servidores do Senado. O PRODASEN, além de
receber um índice .de GAL superior ao estabelecido para o Senado e o
CEGRAF, ainda conseguiu garantir para todos os seus servidôrés uniã
Função Comissionada - FC (art. 14 da Resolução n° 7 4, de 14 de dezembro
de 1994).
Além disso, constatou-se que a Casa remunera os níveis
médios e baixos da carreira mellior do que o mercado, Quanto aos níveis
superiores, as remunerações estão bem aquém, mesmo comparando-os com
carreiras do Executivo que requerem formação superior.
2.1.4 - Tecnologia

A·partir .<1~ 1972, o Senado Federal desenvolveu um intenso
esforço para dotar a estrutura organizacional de um moderno aparato
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tecnológico no campo da informação. Qwmdo falamos ~m tecnologia da
informação nao estamos nos limitando aos computadores; ela abrange toda a
forma de gerar; annazenar, veicular, processar e reproduzir a informação.
Papel, arquivos, fichários, fitas magnéticas, discos óticos são meiós de
annazenar a informação; telefone, jornal, correio, televisão, telex e outros
são meios de veicular a informação.
Hoje temos um dos maiores e mais modernos parques de
informática do Pais, bem coino de uma central de multinúdia de última
·geràção, ~m grande parte sub-utilizada e mil!. distribui<Íl!.pelas diversas áreas
· da Casa, enquanto mantém fóra uma quantidade enorme de equipamentos.
"Ao Centro de Infonnátiéa e Processa.inento de Dados do
'
Senado Federal - PRODASEN - compete planejar, projetar, desenvolver e
executar o tratamento de . informações e o processamento eletrônico de
dados, visando ao incremento quantitativo e qualitativo e à racionalização
dos fluxoS de informações como condição básicá para a modernização das
atividades administrativa e legislativa dÓ _Senado Federal" (art. 54 da :
Resolução n° 58/72).
Essa missão histórica - "de dar as condições básicas para a
modernização das atividades adrninisttativa e legislativa do Senado Federal"
- não. foi exercitada, · razão pela qual foi criado o atual Grupo de
Modernização, com 23 anos de atraso.

Há necessidade de um levantamento âe todo o acervo
informático da · Instituição, a fim de que se redefma a missão do
PRODASEN e a política de automação para o Senado Federal. Constatou-se
que, externamente; · o Senado Federal tem inúmeros terminais de
computador, espalhados por todo o Pais, conectados ao computador central.
do PRODASEN.
A maioria dos órgãos da Casa acha-se bem suprida de
equipamentos de computação, fax, copiadoras e congêneres. Apenas alguns
órgãos, como a Subsecretaria de Pessoal e a Subsecretaria de. Serviços
Gerais encontram-se carentes de microcomputadores. Na primeira, os
servidores têm que fazer' revezamento nos micros ou terminais, reduzindo
muito a produtividade. Ambas se ressentem de nunca serem consideradas
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prioritárias pelo PRODASEN: entram na programação, mas os
equipamentos acabam sempre alocados · a outras áreas consideradas
prioritárias.

2.1.5 - Informação
Constatou-se . gargalo de informação, caracterizado pela
.inexistência de fluxo de dados necessáriqs à boa utilização, a tempo e a
hora, por parte dos usuários deinandantes, a saber: Comissões, Lideranças,
Pariamentares, Consultorias e Gabinetes. · · ·
-· · ·
A função Informação deve ser a principal preocupação dos
administradores· da Casa, tendQ em vista -tratar-se do ~umo de maior
utilização em todas as atividades da Instituição.
Existem na Casa vários órgãos encarregados da
dissenúnação de informações via computador. Todavia, a alimentação do
sistema e o tratamento das informações· são lacunas gritantes de fácil :
percepção. Também não existe um sistema de avaliação de custo f benefício.
Exemplificando, mesmo com o aparato tecnológico de
última geração, e apesar dos vários órgãos internos que tratam da
informação, o Senado Federal ainda carece de indicadores fidedignos, on
Une, tais como fudices sociais (mortalidade infantil, renda per capita, fome,
miséria absoluta, índices econõmicos e dados de execução orçameiltária por
região que possam ser exibidos nJ!IDa simples tela de teiminal, como se faz
nos Parlamentos ·de. diversos países do mundo e na própria iniciativa
privada brasileira.
Constataram-se as dificuldades que o PRODASEN tem para
desempenhar o papel de centro da infonlzação, uma vez <pie, para tanto,
teria que agregar funções de tratamento secundário e terciário da
informação, análise, controle, normalização de conteúdos, análise de
necessidades de informação, .follllll!os de bases de dados e análise de
intercâmbio, entre outras. Não obstante essas precariedades, espalhou,
inúmeros pontos no P$, _termiriais de computador no intuito de estabelecer
canais que levani à sociedade informações relativas à atividade legislativa e
por ela geradas.
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Causa maior estranbeza ·o fato de informações' geradas na.
própria Casa estarem desatna!izadas e num processo de indexação que não
mais atende os reclamos de todos os usuários que servem ao Poder
Legislativo. Por exemplo, o sistema NJUR até hoje não apresenta uma
legislação consolidada, nem -sistemática, enquanto· que a iniciativa privada
está comercializando um disco ótico (CD Rom) dessa legislação.
Outro fato exemplificativo refere-se à Consultoria ,
· LegiSlativa, o órgão usuário da informação por excelência encarregado de
. dar o tratamento final desta, e que gasta de 80% a 90% do tempo à procura
. de dados-primárioS rieéessários àofeitura do seu produto, demandado pelas
Comissões Técnicas, Lideranças e Parlamentares.
Verificou-se na 'pesquisa que os sistemas de informação
existentes, embora já tenham aut(lll).atizado uma substancial quantidade de
tarefas administrativas da Casa, são sub-utilizados e não proporcionam
muitas. das informações gerenciais necessárias. à tomada de decisão, ao
controle e ao planejamento. Além disso, vários sistemas de informação estão
muito desatualizados em relação às necessidades da Casa.
Um exemplo dessa disfunção encontra-se na área de pessoal,
onde o banco histórico-funcional e o de pagamentos, além de deficientes,
precisam ser integrados entre si. À situaÇão atual gerâ duplicidade de
trabalho e insegurança, daí decorre1;1do toda a fragilidade atual dos controles
de pagamento de pessoal e o~ desvios de recursos ocorridos nos últimos
anos.
Outra verificação é a faltll de pessoal treinado para melhor
utilizar o potencial de informação existente, tendo como conseqüência o.
subaproveitamento dos sistemas e dos equipamentos.
Há uma grande falta de informação dos órgãos a respeito dos
assuntos uns dos outros. Além disso, alguns se sentem "donos" das
informações e dos sistemas, .não dando acesso a outrOs que precisariam dos
dados para a mais ágil execução de seus serviços.
Na área administrativa, reclama-se que o PRODASEN
raramente dá prioridade ao atendimento de suas necessidades de sistemas e
equipamentos.
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A solução está numa profunda mudança de estratégia do
PRODASEN que priorize e promova a efetiva irradiação dos novos
conhecimentos e processo_s de. trabalho disponíveis a todos os usuários de
infonnática, incluindo programas específicos de treinamento de pessoaL
A redundância de atividades foi outl;'a constatação que se
evidenciou à primeira vista, notando-se ser muito intensa. A pesquisa para
atei!di:mento ao público, por exemplo, é realizada nas Subsecretarias de
Análise, Anais, Biblioteca, Aiqilivo e no Serviço de Controle dii fuformação,
· da ~Sec;retllria de Documentação e Informilção, além de acontecer também
· em órgãos da Secretaria Legislativa, caso da Sinopse, do Serviço de
Informação Legislativa - SIL e do PRODASEN. Como consequência, há
falta de otimização do uso dos recursos . de um modo geral, perda de
eficiência e desorientação do usuário.
.
.
Os acervos de diários encadernados e arquivados espalharil.se taJ:nbéJ:i:l em duplicidade por setores diversos,·tais como Subsecretaria de
Anais· (Diário ·do Congresso Nacional - DCN), Subsecretaria de Análise.
(Diário Oficial da União - DOU, Diário OficÍal do Distrito F~ - DOIW,.
DCN) e rui Subsecretaria de Arquivo (DOU, DODF e DCN) .
. A elaboração de publicações de diversas naturezas ocorre em
inúmeros setores da.Casa, não só na Subsecretaria de Edições Técnicas.
CEGRAF, PRODASEN, CEDESEN, Biblioteca, Gabinetes de Senadores,
Arquivo, Anais e outros, todos são responsáveis por alguma publicação,
fazendo para tanto trabalhos de redação, revisão, editoração, distribuição e
alguns até pela diagrarnação
impressão. No Regulamento, tanto
Subsecretaria de Edições Técnicas, quanto os Anais e o CEGRAF têm a
atribilição de revisar· e diagramar os textos.

e

a

Em síntese, dia,onosticou-se que a função Informação precisa
de um tratamen10 prioritário, sob a coordenação de uma Assessoria Especial
de Modernização que irá planejar, coordenar e avaliar, restabelecendo a
função Informação, definindo politicas de infolma.Ção que deverão ser
observadas por todos os órgãos que se ocupam da informação no Senado
Federill, a saber: Consultoria Legislativa, Consultoria de Orçamentos,
Consultoria de Fiscalização e Controle, Advocacia do Senado Federal,
PRODASEN, CEo,RAF, Secretaria da Documentação, Secretaria de
Divulgação e Relações Públicas, e CEDESEN.
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Essa Assessoria Especial de Modernização terá aind<. •
competência de controlar a qualidade e os fluxos da informação de toda
natureza que chega à administração da Casa e que desta sai, diariamente,
tomando-a disponível a um simples toque no teclado do computador.

2.1.6 - Editoração
.··~··o

Senado . Federal• conta

com

razoável

capacidade

ope~io~ e com um modemÓ parque gráfico, expressos n~s equipamentos
de última geração ~ entram nas diversas etapas do processo produtivo de
·suas demandas gráficas:

'

SISTEMA DE PRÉ-IMPRESSÃO
SISTEMA DE
FOTOELETRÔNICA
SISTEMA DE IMPRESSAO
OFFSET PLANA

Máquinas Heidelberg e Man
C;ipacidade de Produção: média de 69.500
folhas/hora
Máquinas Goss Comunity e Cromoset · · ·
Capacidade de Produção: média de 42.000
imoressoslhora, com 3 dobras
Máquinas Müller Martini - Grampo e
Lombada
Capacidade
Produção:
de
média
8.000/hora
Emnacotamento semi-automático

SISTEMA DE IMPRESSAO
ROTATIVA OFFSE1:
SISTEMA DE ACABAMENTO
INDUSTRIAL
SISTEMA DE EXPEDICÃO

..

---

Digital-Eletrônico, através de micros 486,
utilizando os Soft Corei Draw, Page
Maker, unidade de saída lmage Setter .
Scanner Hell, 380

-~--

.

..

Logicamente que a aquisição de equipamentos sotJSticados e
a implantação da informatização . pura e simples não resolveriam os
problemas que a modernização do parque gráfico exige. Foi r•.:cessário um
amplo programa de treinamento e reciclagem profissionais que envolveu no
último ano um total de 1.503 horas treinadas em todos os cursos, e de 1.346,
somente na área industrial É a perspectiva da protJSsionalização em
destaque, pois
automação é pouéo eficaz sem aS inovações humanas
simultâneas. Este progresso só foi possível mediante o aproveitamento de
agentés multiplicadores de treinamento realizado pelo próprio órgão.

a

Nesse período foram instalados
microcomputadores, assim discriminados:

no

CEGRAF,
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• Dois microcomputadores 486 DX;
• Um microcomputador PCAT;
• Três microcomputadores PCXT;
• Sessenta e sete microcomputadores XTIS 30;
• Noventa e oito microcomputadores 486 SX; cinqüenta e
sete impressoras "jato de tinta"; cinco impressoras laser e cinqüenta e
quatro impressoras matriciais.

Todas essas medidas conferii:am uma qualidade e rapidez ãs
publicaç{ies. do CEGRAF raramente encontradas nas maiores empresas da
indústria gráfica do País.
Não obstante esse lado favorável da qualidade e da agilidade
na produção gráfica, consideradas indispensáveis à autonomia do Congresso
Nacional, constatou-se sub-utilização dos equipamentos gráficos em razão
de medidas administrativas recentes.
O que se percebeu ainda na· editoração do Senado é uma faltll
de padron_ização dos produtos .gráficos, Ó que acarreta um substanciai
aumento de custos. Também a .solicitação de reimpréssão acarreta custos
elevados de preparo de equipamentos e novos desencadeamentos
administrativos que oneram significativamente o produto final.
Além do CEGRAF, outros órgãos da "casa tratam de
editoração de forma desarticulada, demandando maiores recursos humanos,
financeiros e materiais. Há a necessidade de se agrupar essas iniciativas
editoriais sob a égide do CEGRAF que passará a atender determinações de
um Conselho Editorial do.. Senado Federal, que supervisionará, avaliará e
autorizará impressão de todo trabalho editorial, qualquer que seja a sua
procedência. Conseqüentemente, de plano, recomenda-se a inclusão das
Subsecretarias de Edições Técnicas e de ·Anais na estrutura do CEGRAF
pela afinidade de suas atividades e por seus vali~sos recursos humanos que
contribuirão para a excelência do pi:oduto editorial e para a racionalização
dos trabalhos.

2..1.7- Compras e Obras
A imprevisibilidade existente na área de aquisição de bens e
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serviços, bem como na de execução de obras tem gerado um grande
desperdício de recursos públicos. Não eJdste um calendário racioruÍI de
compras e, com freqüência, tem ocorrido inteiTl!pção de licitações,
multiplicação de licitações para um mesmo material, decorrentes de pedidos
sucessivos de um mesmo órgão, aquisições urgentes e freqüentes
dependendo de regularização posterior,. perda de materiais e equipamentos
porque o solicitante pediu mal ou mudou os seus planos.

.
Além de se ressentirem da. falta de planejamento, as
.ati,vidades- de coropm contratações. enfrentam ro~ e procedimentos
sem racionalidade e dependem de um processo decisório muito centralizado
e com baixo grau de responsabilização. Não há, também, fiscalização
adequada da prestação dos serviços contratados e a gestão dos contratos
limita-se, muitas vezes, à mera verificação das futuras.

e

Ademais, as demandas, sobretudo
as emanadas de
Gabinetes, vêm em geral em caráter de urgência, cujo atendímento imediato
torna-se muitas vezes impossível sem · quebra de normas legais, :
regulamentares ou, simplesmente, de eficiência técnica O caráter difuso e
autoritário de tais demandas, não raro com imposição de padrões
personalísticos ao objeto do serviço, ~pei:a na prática como grave obstáculo
à programação racional dos serviços e à utilização eficiente dos recursos.

.

A correção do problema passà pela·· tacionalização das
rotinas e redefinição dos níveis· decisórios, em todo o processo, de ponta a
ponta, revendo-sé integralmente o··Ato da Comissão Diretora n° 31, de 198.7,
que trata do assunto, bem como todos os atos normativos conexos. Com
esse mesmo objetivo, devem ser criadas minutas-padrão ·de contratos e
editais.
Há ::unbém problenias ligados à prestação dos serviços de
Engenharia O órgão competente presta serviços (obraS, projetós,
manutenção,. marcenaria, prevençãO de acidentes, "pintura, estofameÍI.to,
instalações elétricas e hlCÍráulic"liS, manutenção de elevadores; ar
condiCionado e usina geradora) cuja ex&ução direta se toma cada vez mais
incompatível com os recursos humanos disponíveis, seja em decorrência de
aposentadorias, seja por causa q~ desvios de função (especialmente quanto a
servidores lotados em Gabinetes). Em conseqüência disso, a maior parte dos
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serviços executados diretamente pelo órgão tendem a ser terceirizados,
como já foi feito com diversos serviços de obras e instalações prediais.
Identifica-se, nessa área, a falta de normas claras com
validade para todos (as demandas, al~m de sempre urgentes, costumam
impor padrões personalísticos) e a ausência de planejamento e programação
das atividades. Com isso gasta-se muito, e mal.
Para. solução ·desses problemas impõe-se que se promova
um estudo
· completo, que tenha em vista não soxpente a mellioria das condições de
trabalho, mas também a lógica de interação e comunicação entre os órgãos
da Casa.
· unia reorg~ção. da distribuição dos espaços fisicos, a partir de

2.1.8 - Espaço Físico
Quase tO<ias as unidad,es ·do Senado Federal estão
insatisfeitas com o seu espaço fisico.

Constatou-se uma evidente falta de racionalidade na
distribuição dos espaços fisicos em várii!s áreas da Casa.
Há locais cedidos a entidades externas, quando falta espaço
para órgãos da Casa Mantê?J-·Se salas de apoio no Anexo 1,. atendendo
apenas a alguns Parlamentares, mesmo após a duplicação dos espaços dos
Gabinetes. Há unidades ligadas à atividade-fim, esPremidas em espaços
reduzidos (ex.: Secretaria-Geral da Mesa). Existem unidades que foram
deslocadas para lugares muito afastados de todos os seus usuários (ex.: o
Serviço de Controle de Informação da Secretaria de Documentação e
Informação e a Subsecretaria de Divulgaç_ão da Secretaria de Comunicação
Social).
Gravíssima é a situaÇão atual do Arqúivo, que foi despejado
de sUIIS "instalações~ Documentos retratando toda a lústória do Senado,
inclúsive aqueles referentes às recentes Comissões Parlamentares de
Inquérito, encontram-se empacotados em lugares absolutamente impróprios,
sujeitos a todo· tipo de riscos à sua integridade. Atenção especial merece,
outrossim, o Serviço de Portaria da Subsecretaria de Serviços Gerais. .

'2[)7
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A ocupação desordenada da imensa área construída da Casa
tem se caracterizado põr uma verdadeira operação "tapa-buraco", gerando
altos cústos e desperdíGios de recursos fmanceiros escassos e colocando a
Instituição exposta ao desfavor da opinião pública, sem resolver o problema
da acomodação de todos os seus órgãos.
Nessa questão há que se contar com um rigoroso e
con;tpet~nte planejamento para racionalizar e otimizar a ocupação do espaço
físico.

2.1.9 - Gabinetes
O Gabinete do Senador é uma unidade peculiar dentro da
organização administrativa do Senado Federal. Ao Gabinete compete fazer
tudo o que seja necessário ao melhor atendimento do seu titular. Não lhe
sendo estabelecidos procedimentos e rotinas pelo Regulamento
Administrativo, convive com os que são impostos por força do seu
relacionamento com os diversos setores tla Casa, já que as necessidades
básicas para o seu funcionamento o fazem interagir com todas as outraS
unidades do Senado Federal, que, por sua vez, se subordinam ao
Regulamento e outros Atos de natureza administrativa. Por via indireta,
todas as virtudes e vícios da adminis_ttaçao também se fazem sentir ali.
São uÍridades individuais e ·autônomas, mas que têm
determinados pela·administração da Casa certos requisitos como lotação e
cotas de bens e serviços que lhe são destinados. No que tange ao convívio
com a estrutura da Casa, os Gabinetes possuem uma fisionomia
administrativa comum.
·
Intei:3gem com todas as unidades do Senado Federal, com a
Câmara dos Deputados e com todo o ambiente externo ao Congresso
Nacional para prover o Senador de informações e recursos para o pleno
exercício de suas atividades legislativa, fiscalizadora e política, interagindo
aí com suas bases eleitorais. Para fazer isso bem, precisa cercar-se de
muitos meios, voltados tanto para a organização e bom-funcionamento do
seu ambiente, quanto para a sua comunicação e convívio com o ambiente
externo e também de assessoramento no que se refere à captação e
tratainento das informações que alimentam as suas atividades.
r-Ja análise dos levantamentos feitos junto a Gabinetes e no
encontro de chefes de Gabinete, procurou-se pinçar os principais entraves e
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problemas, à guisa de fonnular umdiagiióstico do setor, para então sugerir
as medidas saneadoras, no bojo- dos trabalhos· de modernização
administrativa inaugtmldos no Senado.

É preciso salientar que o Senador é o centro para o qual se
faz necessário convergir toda a informação. Lamenta-se que os formuladores
da estrutura organizacional não atentallllm para a importância desse núcleo
mais próximo ao Senador que é o. Gabinete, e do qual aquele depende para
. o pleno.êxito da ação parlamentar.
. .- : . Constatou-se .desestruturação funcional dos Gabinetes,
. caracterizada pela mexistência de .. treinamentos específicos dos seus
recursos humanos, bem comO pela deSinformação quanto aos aspectos
básicos do processo legislativo e à atuação política do Parlamentar.
Enquanto firmas particulares vêm ministrando cursos na área parlamentar,
tais como fonnação de Chefes de Gabinete, Assistentes Técnicos e outros, o
Senado Federal não se organizou para treinar os servidores dos Gabinetes.
Devido à. importância estratégica do Gabinete, considera-se indispensável
que os seus funcionários auxiliares recebam CUI'S'OS de formação.
Verificou-se que esses funCionários padecem de falta dé
motiv::rção, baixo comprometimento e não-identificação com os objetivos
institucionais.
Também verificou-se que é chegado o momento de os
dirigentes do Senado centrarem sua atenção nos recursos hUIIlànos, tendo
em vista que a atualização da tecnologia de informática já foi õtltidã.
Inexiste na Casa uma política de pessoal orientada para o
bom funcionamento do Gabinete do Senador, um dos pontOs vitais para o
processo da boa administração. Neste particular, será dada ênfase especial
para o treinamento e a montagem de uma estrutura ideal para o bom
atendimento das atividades dos Senadores.
Constatou-se que há necessidade premente de se deftnir a
estrutura do gabinete "ideal" onde tarefas e atividades dos funcionários
auxiliares estejam ~laramente estabelecidas. Sugere-se a descrição de rotinas
e procedimentos dos Gabinetes, bem como das tarefas e atividades de seus
funcionários em um ma!Hial, para conhecimento e manuseio dos treinandos
e servidores interessados.
Qualquer Gabinete deve estar bem equipado no que se refere
ao processo legislativo e ao acompanhamento de assuntos ligados à proposta
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orçamentária e à execução orçamentária. Neste último pàiticular, requer-se
especializàção. em matéria orçamentária, ·desde elaboração e
acompanhamento de emel)das até follow-up de programas e projetos
desenvolvidos pelo Executivo nas localidades de interesse do Senador.
Os Gabinetes necessitam urgentemente da informação
gerencial, de forma a poderem municiar os Senadores de dados e
informações atualizadas através · de aplicativos projetados pelo
PRODASEN. Da mesma forma, capacitar esses funcionários a operar os
microcomputadores no desempenho dessa missão é um importante papel a
ser preenchido pelo PRODASEN. Cabe ainda a esse órgão estudar uma
forma de fazer melhor utilização dos microcomputadores com o objetivo de
economizar papelada.
Fez-se ainda a constatação· de que existe uma enorme
insatisfação dos Gabinetes quanto a serviços que demandam e quanto ao
transporte dos Senadores.
Para ambos, os casos, pode-se pensar na terceirização como
provável solução, aí incluídos a ·contratação de contínuos, os serviços de .
manutenção, os motoristas e até mesmo a frotà de veículos.
·
Além disso, é da maior relevância desenvolver estudos para
desburocratizar o atendimento aos G?biiÍetes por todos os órgãos da Casa,
facilitando ao Parlamei!tar o desempenho de sua missão constitucionaL
Dentro dessa perspectiva, obviamente terão que ser revistos determinados
Atos administrativos que sujeitaram a uma centralização excessiva a
aprovaÇão de solicitações necessárias ao funcionamento dos Gabinetes.

2.1.10 • Representação do Senado no Rio de Janeiro
Após ·inspeção in loco na Representação do Senado Federal
na cidade do Rio de Janeiro, conhecida como Senadinho, o Grupo de
Reforma e Modernização formulou as seguintes sugestões:
a) Extinção da representação.
b) Remanejamento do pessoal.
c) Reincorporação à frota do Senado ou leilão dos quinze
automóveis.
d) Devolução ao ltamaraty das salas ocupadas.
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é) Leilão público das vinte e. duas linhas telefônicas.
Conforme decisão tomada durante reunião administrativa do
Senado, em 29 de março último, o Senador Ney Suassima foi incumbido de
elaborar Projeto de Resolução fonnalizando a extinção da Representação no
Rio de Janeiro.
.·~ .2.2 ·• Processo Legislativo e Político
. 2.2.1 • Processo Legislativo

O verdadeiro congestionamento das pautas do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados e a pouca produtividade do Congresso
Nacional devem-se à injustificadà e reiterada edição de Medidas Provisórias
e a um processo legislativo caótico.
As reuniões se atropelam. Num mesmo dia, realizam-se três'
reumoes das Comissões Técnicas, duas ou írês reuniões de Comissões ·
Mistas sobre Medidas Provisórias, Plenário e·congresso.
Portanto, é necessária mna profunda mudança no arcabouço
jurídico que disciplina o Processo Legislativo, pois não é admissível que se
continue coonestando, por desmotivação ou inércia, uma si~ão que é
francamente desfavorável ao Poder Legislativo.
O processo legislativo, embora complexo, desde a iniciativa até
a publicação do respectivo ato·normativo (emenda à Constituição, lei,
decreto legislativo e resolução), deve, nas atuais condições, atender a alguns
requisitos modemizadores e agilizadores:
• simplicidade e clareza das regras de procedimento;
• eficiência processual, com prazos observados e decisões
efetivas;
• controle de qualidade das proposições, a partir da apresentação;
• instrução processual cuidadosa e completa, relatório analítico e
conclusivo, com infoimações exatas sobre recebimento de
emendas, término de prazos e preenchimento dos boletins de
acompanhamento legislativo: de forma completa;
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planejamento anual por sessão legislativa ou semestral das
pautas, tanto parn as comissões quanto para o plenário;
distribuição das matérias sob exame,· mediante efetivo exercício
da competência tenninativa, para evitar congestionamento e
sobrecarga do plenário.
Assim, o planejarnento instruído das matérias submetidas ~

. exame .do Senado carece, além das fonnalidades clássicas, corno leitura,
publicação do avulso e despacho à comissão competente, de algumas
. convenções. processuaiS -básicas:
(a) Corno condição preliminar, ampla reforma do regimento
interno, com sua sirnplificaç~. de forma a permitir mais clareza e
compreensão no seu uso
Exeniplo de- resllltado de possível reforma: desmembrar o
Regimento Interno, hoje prolixo e confuso, em pelo menos quatro resoluções
próprias. Urna, a principal, trataria dos p~cípios e diretrizes do processo
legislativo e de suas normas processuais. Urna segunda trataria da
qualificação do Senador, sua posse e outros elementos de administração de
pessoal. Urna terceira trataria das questões dos procediri:J.entos do Senado
corno órgão jUdiciário, mais raros do que o processo legislativo. Urna quarta
seria urna espécie de regimento disciplinar dos Senadores. A transferência
das normas de caráter administrativo para resoluções próprias, diversas da
referente ao processo legislativo, é pragmática e daria maior clareza
Valorizar a competência terminativa das Comissões,
eventuahnente para além dos projetos de iniciativa de Senador; por exemplo:
no caso de chefes de missões diplomáticas, dispensar a deliberação do
plenário quando se tratar de indicação para missões cumulativas ou quando
a Comissão de Relações Exteriores for Uilânime na aprovação do indicado;
examinar se fórmula análoga poderia valer para determinadas indicações de
autoridades do setor econôrnico-fmanceiro ou análogos, corno CADE e
DefellliOrlà Pública
O Regimento Comum do Congresso Nacional, superado e
inadequado, necessita ser inteiramente refeito.
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(b) Outra preocupação fundamental é a programação de
calendário .de funcionamento das três grandes instâncias deliberativas no
Senado: bancadas, comissõês e plenário.
Parece ultrapassada a tradição de impor-se funcionamento
diário do plenário, quando a subida de matérias, provenientes da fase
anterior das comissões, tomou-se ''regulannente irregular" -a impressão de
. que as sessões plenárias dão-se no vazio gera frustração tanto nos Senadores
quanto na opinião pública, · compelida n,essa direção pela cobertura
· jomalistica .limitada-quase sempre ao plenário.
Pode-se perfeitamente programar um roteiro de atividades
que concilie (I) a necessidade de os Se'na~res estarem presentes em suas
bases e em contacto com elas, (2) a de as bancadas partidárias estudarem as
pautas de deliberação com razoável antecedência, o que evitaria ou reduziria
o recurs~ aos artifícios do adiamento e da obstrução ou a fónnula de evitarse o ·embargo de gaveta, (3) o subseqüente · exame das matérias pelas
comissões temáticas e (4), quando for o cáSo, sua deliberação pelo plenáricr...
-

~

-

Essa programação pode obedecer a um ritmo mensal padrão
que concentrasse, em duas ou três semanas, a pauta de trabalhos, por
exemplo: 1) semana Asem- reuniões ou sessões ordinárias;
2)
semana B - reuniões de bancadas, sobre as pautas, às segundas e terças;
reuniões de comissões, sobre as pautas, às quartas e sextas; ou sessões
plenárias, às sextas, com ·dehõerações sobre a pauta liberada pelas
comissões, se for o caso;
· sessões plenárias vespertinas; sessões de
discursos ou continuação das sessões deliberativas; 3) semanas C e D
como a semana B.
A programação mensal seria feita com a perspectiva anual,
ou seja, levando-se em conta as obrigações anuais regulares do Congresso
(diretrizes orçamentárias, orçamento, eventualmente planos) e os ritmos
políticos compatíveis com a ativi_dade legislativa. (eleições, convenções,
recessos, férias, feriados, articulação com a Câmara dos Deputados, para
não .ocorrerem descompassas de programação).
.Poder•se-ia programar sessões destinadas aos grandes
discursos, normalmente orientados pelo interesse do Senador de abordar tal
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ou qual assunto, não necessariamente preso a algum item da pauta de
proposições, distintas das sessões destinadas à apreciação formal de
matérias.
A programação terá um eixo regular e uma margem
emergencial de folga para inclusão de matérias urgentes e inadiáveis e para
compensar algum descompasso com o rit;10 de deliberações da Câmara dos
Deputaçlos e com as iniciativas do Poder Executivo.
O planejamento global não prejudica a atividade regular,
constante e estável de fiscalização e controle, bem assim de
acompanhamento da ação governamental
A valorização do trabalho das comissões permanentes dará
efeito prático a três importantes facetas de suas atividades: o mérito
específico de sua competência, a fiscalização e o controle nessa mesma
área e; p<ir fim, o espaço público de interação participativa com a sociedade,
pelo mecanismo das petições ou da iniciati~ popular das leis. Fiscalização e
controle "ordinariamente" praticados -diminuirão, embora não ·anulem, a
demanda por CPis com todo seu cortejo de perturbàção do ritmo normal de
funcionamento da Casa. Tais comissões de inquérito ficariam assim
reservadas àqueles casos que não as podem dispensar.
O regime de urgência deve restringir-se a circunstâncias
efetivamente excepcionais e ter seu requerimento condicionado .à. efetiva.
assinatura de 54 SeDadores ou à demanda fundamentada-das Comissões;
Uma pauta de proposiçCies adequadamente trabalhada pelas
bancadas e pelas comissões, permitirá dispensar um sem-número de casos
de urgência e os artificias protelatórios ou ''vindicativos", como
preferências, destaques, DVS e assemelhados.
(c) Deve-se também atribuir um ~ de decisões de
natureza administrativa à Comissão. Diretora, seja pelo regimento interno
(de!e~ação permanente), seja mediante resolução ad hoc (delegação
temporária), de modo a não sobrecarregar o plenário.
A Secretaria Geral da Mesa seria o órgão de coordenação
da montagem do planejamento global do Senado, incluindo suas obrigações
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como secretaria do Congresso, de acordo com as diretrizes da Mesa. O
planejamento seria estabelecido pela Mesa "expandida" com a participação
dos líderes das bancadas e sua execução por ela supervisionada. Pensa-se
aqui no Conselho dos Líderes.do Parlamento alemão: o presidente e os dois
vice-presidentes reúnem-se com os líderes das bancadas (no caso alemão, de
quatro a seis) e ton:am as macro-decisões sobre ordem do dia e eventuais
modificações administrativas de grande pone. Bem entendido, o sistema de
cop.sul_ta.s e deliberações antecipadas das ·bancadas retiraria do colégio de
lideres, mesmo informal, a suspeita de alijamento dos demais Senadores,
póis ~od,os. participariam da formação das posições a serem adotadas no
âmbito do co!IIÍtê planejador.
A Secretaria , de CoDrlssões, sucedânêa da Secretaria
Legislativa, executaria o aspecto formal do planejamento legislativo,
fornecendo os meios operacionais necessários ao funcionamento das
comis~s permanentes e temporárias, de seu secretariado e assessoramento,
inclusive as do Congresso NacionaL

.

.

A Consultaria Legislativa ofereceria institucionalmente os
elementos substantivos de análise e instrução conclusiva do processo, com
estudos, notas técuicas, minutas de parecer, elaboração de proposições e de
relatórios, desde uma perspectiva macro, mediante um núcleo de processo
legislativo e políticas globais.
Sugere-se a .articulação da Consultoria Legislativa para
organizar. o funcionamento das comissões no assesso~ento aos relatores,
mediante elaboração de notas e estudos técnicos, minutas de pareceres e
relatórios de cotnissões de inquérito.
Além disso, sugere-se um projeto de publicação de notas e
estudos documentais, sem prejuízo da Revista de Informação Legislativa,
com a supervisão do Conselho Editorial. .
Sugere-se também a colaboração da Consultoria Legislativa
com a Documentação e Informação e com o PRODASEN para exercer
contínuo acompanhamento analítico das linhas de aiuação institucional da
Casa, constituir bancos de dados relativos ao processo legislativo e aos
setores a ele referentes no Senado, de modo a subsidiar a atuaÇão
institucional dos Senadores, e constituir banco de análises de atuação
institucional do Senado no processo de definição de políticas globais e das
deliberações sobre elas.
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2.2.2 - FISCalização e ·controle
Uma · comissão específica pliill esse fim foi criada pela
Resolução n° 46, de 26 de maio de 1993, com o obje_úvo de exercer a
fiscalização e o controle dos atos do _Poder Execuúvo, incluídos os da
administração indireta.
Instalada em fevereiro deste ano e eleitos os seus membros,
o s_eu primeiro Presidente ainda não pôde tomar decisões relevantes pliill a
-apuração de denúncias e pliill a montagem de !ua estrutura.
A instrumentalização dessa Comissão dar-se-á desde que se
tenha um corpo técnico altamel).te competente, a uúlização de uma base de

dados atnalizada e verificações "in loco" e acompanhamento tisicofinanceiro das obras públicas com o objetivo de detectar-se irregularidades._
2.2.3 - Orçamento
Uma das funções precípuas dos Parlamentos é a de apreciar
a proposta orçamentária, impondo-lhe modificações em sintonia com a
representação popular de que estão invesúdos. Em nosso caso, constatamos
alguns obstáculos ao exercício dessà prerrogaúva parlamentar.
Vedações consútucionais específicas, que proíbem emendas
sobre dotações para pessoal e ·setis encargos, sobre serviço da dívida e sobre
transferências tributárias a Municípios, Estados e Dis-trito Federal e que
fixam o limite mínimo de transferências pliill manutenção e desenvolvimento
do ensino, além d~ outras -vedações explicitadas na LDO, restringem a
atuação parlamentar na apreciação da proposta orçamentária, daí resultando
que as milhares de emendas de parlamentares só··têm o efeito de alterar,
quando muito, 3% do orçamento.
Um fator de inibição do exertício da independência do Poder
Legislaúvo reside no fàto de o orçamento anual úpificar-~ como diploma
meramente autorizaúvo, ao invés de se formar como lei determinaúva e
imperativa, ficando ao sabor de Presidente da República manter, cortar ou
conúngenciar ·as dotações orçamentárias aprovadas pelo Congresso
Nacional.
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Por fim, o art. 165 § 7° da Constituição Federal estabelece
que "os orçamentos, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre
suas funções a de reduzir desigualdades inter-regionais". Se essa
detenninação não bastasse, o art. 3° estabelece que é um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil ''reduzir as desigualdades
sociais e regionais". Isso tudo, para afmnar caiegoricamente que
regionalizar_~ obrigação do Executivo quando da elaboração da proposta
. orçamentáiia · 2. 3 -Conclusão·

Considerando os levantamentos realizados, constatou-se a
evidência da baixa produtividade · do Senado em virtude do
congestionamento da pauta e o àtropelo das reuniões, concluindo que reina
na Casa um caos no que se refere a um processo legislativo desordenado,
bem como aos aspectos administrativos que o cercam.
A gravidade do diagnóstico,.ainda se acentua mais quando se
considera a desorganização reinante nos órgãos-meio, isto é, os:
encarregados da administração financeira, orçamentária, patrimonial, de
pessoal, de treinamento e outras.
Sem nos determos no gigantismo do Senado, que chega a
ultrapassar o das maiores estatais, constataram-se disfunções e ineficiências
de caráter generalizado que se cristalizaram ao longo de décadas.
Basta tomar dois exemplos marcante~ e singelos dessa
verificação para não sermos exaustivos. O primeiro deles refere-se à postura
- que está se tornando generalizada - de voltar as atividades para o público
externo sem ter atertdido satisfatoriamente a demanda interna. Esse fato foi
verificado no PRODASEN (uiúineros pontos de terminal externos ao
Senado); na Biblioteca (consultas demandadas por órgãos da Casa são
postergadas em favor do público externo); no setor de xerocópias
(atendimento personalizadÕ ao pt1blico externo, utilizando funcionários e
materiais à custa do contribuinte); na ocupaç~ do espaço fisico
(privileglruldo instituições e órgãos· externos em detrimento de setores da
Casa); os serviços de informação legislativa (criados em dupliCidade para
atender lobistas e outros usuários externos), entre outros.
O segundo exemplo diz respeito à constatação de que é
impraticável fazer novas contratações, executar novas obras, abrir
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concursos, tercemzar ou efetuar simples remanejamentos, sem antes

respond~ à questão básica: "Qual é a "missão do Senado Federal? O que é
necessário para a Casa? Onde e de que forma se deve investir? Para onde o
Senado deve caminhar?"
Tais questões fundamentais e norteadoras de ação
administrativa não foram levadas em conta durante décadas de crescimento
desordenado traduzidos no gigantismo aruaJ. que se caracteriza por se fazer
. muito de tudo, e pouco legislar e fiscalizar eficientemente, como preceitua a
·
Constituição.

É cii~o o momento de parar, ter juízo e repensar a megaestrutura que herdamos de décadas de equívocos e distorções, e eleger uma
nova postura administrativa capaz de contemplar o planejamento, a
pro~ão das atividades, à execução ordenada, o acompanhamento
permanente do trabalho executado e a avaliação do desempenho funcional e
do produto.
Por seu turno, ·constatou-se.que o efetivo de pessoal da Casa
é exagerado, embora setores de excelente potencial técnico-científico:
estejam sendo sub e mal utilizados, mantidos em estado de isolamento da
gerência e da gestão administrativa. Por outro lado, ganha-se razoavelmente
bem nc;> Senado. Pergunta-se: Por que a·Casa vai tão mal? A resposta, sem
dúvida, está nas deficiências gerenciais. Elas criam um mundo particular
dentro de cada setor e dificultam a especialização técnica pela ausência de
treinamentos ou cursos profissionalizantes. A Casa, por sua vez, não tem
propiciado orientação para o exercício eficiente de gerências. Em geral,
apenas alguns gerentes .. têm participado de eventos, muitas vezes no
exterior, e quando retornam não repassam os conhecimentos adquiridos,
ficando deslocados da área na qual se especializararil ou simplesmente
abandonando o Senado sem prestar qualquer contribuição.
O CEDESEN está desaparelhado para implementar um
programa de desenvolvimento e treinamento dos recursos humanos, por falta
de pessoal qualificado e por ansência de tecnologias de treinamento. Este
fato é estarrecedor, tendo em vista que o Senado dispõe, em seus quadros,
de excelentes técnicos com especialização a nível de Mestrado e Doutorado
nas melhores escolas do País e do mundo.
Tami:Jém a política de informática da Instituição, dotando a
Casa de um sofisticado acervo de produtos eletrônicos sem a necessária e
simultânea racionalização de procedimentos e rotinas oiganizacionais, bem
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como a falta de treinamento dos seus recursos hmnanos, servmnn para dar
maior velocidade e dimensão à ineficiência, já existente no IIlOIIIento da
implantação dos sistemas eletrônicos. Por paradoxal que pareça, decisões
passadas concernentes à informatização hoje são obstáculos à mudança
organizacional e à modernização que defendemos. Advogamos a
reengenharia dos processos ao invés do aumento do ac.:rvo informático e
soluções que demandam maior emprégo de recursos financeiros.
O desperdício e a inépcia administrativa no Senado são de tal
ord,em que as despesas deste são razoavelmente superiores às do Congresso
·
norte-americano, em termos relativos.
Enquanto
o
Congresso
none.-americano
despende
anualmente US$ 1,96 bilhão, empregando 31.000 servidores, o brasileiro
gasta US$ 1,5 bilhão, empreganiio apenas iO.OOO. O Senado gasta R$ 666
milhões com um efetivo ·de 4.200 servidores aproximadamente, sendo que,
R$ 258 milhões com pessoal.
Pergunta-se: como pode i~so . ócorrer, se a remuneração
vigente no Congresso norte-americano é sÚQstancialmente maior do que no .
·
brasileiro, tanto para Parlamentar quanto para os servidores em geral?

o

Por essas razões, é necessária e urgente a adoção de um
programa de qualidade total.
Devido ao quadro alarmante que espelhamos neste Relatório,
e tendo em vista o poder politico e regimental da Comissão Diretora -para
desencadear o processo de tnÓdemização exigido, o Grupo de Trabalho de
Reforma e Modernização resolveu queimar etapas e nãÕ aguardar o término
do prazo que lhe foi concedido para apresentação do Relatório Final ( a
expirar-se em 30 de _abril), dando como concluída a sua participação formal.
Em face dessas distorções e para superar a crise em que o
Senado se encontra e, por conseqüência, melhorar sua imagem pública,
defendemos, portanto, a reengenharia de processos como instrumento de
enorme potencial para reduzir os custos e garantir melhorias substanciais
nos seus produtos, tanto da atividade-meio quanto di atividade-fim, através
de reestruturações operacionais baseadas em processo, e não mediante
contiatação de obras desnecessárias, aqUisição de equipamentos e admissão
de pessoal.
A reengenharia de processos, como nova abordagem que
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funde a tecnologia da infomtaÇao com o gerenciamento dos recursos
humanos. poderá melhorar substancialmente o desempenho do Senado.

Dentro

do

novo

enfoque

que

preconizamos.

a

desburocratização deverá nortear as ações administrativas e o trabalho
conjunto da Assessoria Especial de Modernização com a Consultoria
externa. Acreditamos que a simplificação de rotinas. métodos e
procedimentos levará a uma rapidez e eficiência das decisões.
A estrutura de processo pode ser distinguida das versões
mais ·hierárquicaS ·e · verticais da organização. Enquanto a estrutura
hierárquica é tipicamente uma visão fragmentária e estanque das
responsabilidades e das relações de subordinação. a estrutura de processo
apresenta-se como uma visão ~ca da forma pela quàl a organização
produz.
A reengenharia de processos significa a realização de um
trabalho · de maneira radicahnente nova. enquanto que a melhoria de
processo significa apenas a realização desse mesmo processo com uma
eficácia e eficiência um pouco maiores. o que não é recomendado para o
caso em questão. A nossa proposta prevê um intenso esforço para
reformulação dos processos. um remanejamento e melhoramento extensivo
e intensivo dos recursos humanos. simplificação das rotinas administrativas
e um reordenamento do processo· legislativo. sob a ótica de um novo
ordenamento organizacional. a partir do Estudo a ser realizado por
consultores externos. com o concurso de uma assessoria de alto nível
subordinada diretamente à Presidência do Senado Federal.
A contratação de uma consultoria externa é um consenso.
tanto no Grupo de Trabalho. quanto na equipe técnica que lhe deu suporte
para elaboração do presente Relatório, até porque inspirado no desejo do
Presidente José Samey. já expresso publicamente. Quanto à formação de
uma Assessoria Especial de Modernização. deverá ser estruturada junto à
Presidência e composta de técnicos do Senado Federal com reconhecida
competência.

3 • ~COMENDAÇÕES
·A Modernização do Senado Federal passa por uma
reestruturação organizacional. uma redefinição das áreas e das rotinas
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administrativas e legislativas, especialmente, na política de automação e dos
fluxos de informação.
A Modernização exige a defmição de uma estrutura de Jlll
"Gabinete Ideal" para os Senadores; a montagem de um setor técnico que dê
eficácia aos dispositivos constitucionais relativos à fiscalização, controle da
execução orçamentária, buscando eficiência na arrecadação das receitas e na
aplicação dos recursos públicos, promovendo a avl!liação da eficácia
resultante da implementação .dos planos, programas, projetos e atividades
gpvernamentais.
Recomenda-se a formulação de uma proposta global de
reorganização àdrninistrativa do Senado Federal abrangendo: atualização da
estrutura organizacional, avaliação e racionalização das rotinas de ttabalho e
defmição de normas e padrões.'
A Modernização, em sintese, exige mudanças que impeçam
o d~sperdício, o mau uso dos recursos públicos e que promovam ou
contribnam para gerar o bein comum, da!:tdo -mais transparência e aceitação
por parte da sociedade para o funcionamento e produtos da Instituição.
Como . a modernização é um processo permanente de
mudança, a convivência entre o novo .e o velho está em contínua avaliação
e gerando conflitos.
Dentro dessa perspectiva e almejando alcançar o mellior dos
resultados para o trabalho de modernização da Casa, confiamos que haverá
um esforço comÜm dos membros da Comissão Difetora e dos demais
senadores para adotar as recomendações deste relatório, ponto de partida
para transformarmos um Legislativo ·da denúncia e da critica, no Legislativo
da formulação e decisão, atuante, transparente, eficaz e respeitável. Para
isso, sugere-se à Comissão Diretora adotar as seguintes providências:

3.1 - Processo Legislàtivo e J?olítico
Recomenda-se adotar as sugestões abaixo descritas ao
Processo Legislativo e Político que foram colhidas das propostas em
an9amento, do questionário apresentado aos Senadores e de propostas
recolhidas da memória da Instituição.
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3.1.1 ·Recomendações Específu:as
PROCESSO

FISCALIZAÇÃO

ORr.-"~'

•

•

Criar um
poderoso baDc:o de
dados do tipo
índices sócie>o
econOmicos, dados
de execução
orçamentária, por
localidade, Estado
e Regiia etc. e

•

colocá..JoA

•

•

Relbrmado
Regimeatodo
SenadoFedenl
para obtenção da
eficiência
processual alravés
da simplillcação e

clareza.
Relbrmado
_Regimento
.c"'"""' do .
Congresso
Nacloaal para

..

•oa
JiDe• para a
tomada de
decisões DO
exen:iclo das
1\mções legislativa
e llscallzadora.

agilizar o procosso
legislativo.

OU1ROS

•

desigualdades

Regulamelltar os
"lobbles" para
garaDilr mais
visibilidade de sua
atuação.
Rever o IDslltuto
dalldeUdade
parddária como

regiODIIis.

~de

Estabelecer aa Lei
de Dlrelrizes
~
pel'CeDtUais a
serem aplleados

COl"t:llecimento dos

""'ução das

dlsposiçi.o

racioJiallzar e

110

Elaborar o
orçamento a
partir de ampla
dixussãode
políticas púbUc:as,
objedvlllldo a

•

•

partidos.
Regulamentar os
direitos dos

seaadores em

em termos
setorials (saúde,

•

eduçação, iJJI'ra.
estrutura etc.) e

.

regioaals.

pmjetode
"""'ução.
Eliminara
imlmidade
parlamentar para

aimes comum..

•

•

lli~<Om
antecedêneia
superior. vigeDie
as matáias objeto
devotação.
EStabelecer rito
espeeial

•

•

lastrumeatar a
Comissiode

fisca"nçio e

•

IJO!Ieres
Legislativo e

Cmlroledo
Seuado Federal.

Exeeutivo para
evitar o corte ou
CODtíngenclameDIO

para

matáias urgentes.

Instituir reuniões
li" cúpula entre os

•

-

-

•
•
•
•

Criar uma
Comissiode
Direitos Humanos.
a exemplo do que
oeorre em quase
lOdosos
parlamentos.
Exlillguira
passagem via Rio
de Jlllleiro, dos
seaadores de
outras UDidade5
da Cederação.
Disclplínar e
reslriDglr as
viagem ollciais ao
exterior.
Proibir doações
dosbeusdo
Senado Federal.
Disciplinar a
udllzaçãodos
serviços grállcos
ab"avés de projeto

de """'ução.
Proibira
contratação de obras

•

em a aprovação do
quadro detalhado de
despesas.
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3.2 -Área Administrativa
Na área administrativa, sugere-se a adoção das seguintes
medidas:
3.2.1 - dar continuidade ao planejamento estratégico
deflagrado pelo Grupo de Trabalho de Reforma e Modernização do Senado
Federal.
O planejamento estratégico se volta para o alcance de
resultadõs, . através . de um processo contínuo e sistemático de antecipar
mudanças· futuras, tirando vantagens das oportunidades que surgem,
examinando os pontos fortes e fracos da organização, estabelecendo e
corrigindo cursos de ação a longo prazo. ·
Portanto, é essencialmente um processo gerencial, que se
concentra nos níveis bierárqnicos mais elevados da organi73ção e que
não pode ser concebido como atividade clássica de planejamento, delegável
a cmÍüssões ou grupos de planejamento. Ç9nstÍtui a essência da gerência de
alto nível, sobré a qual recai o maior peso da responsabilidade externa e
interna pelos rumos da organização.
3.2.2 • Contratação de Consultoria Externa.
A primeira etapa do planejamento estratégico está concluída
com a entrega deste Relatório, que diagnosticou os grandes entraves ou
gargalos da Instituição.
3.2.3 - Constitnição de uma Assessoria Especial de
Modernização interna, ligada à Presidência do Senado Federal, consultiva
em relação à Comissão Diretora e funcionando como interface da Instituição
junto à consultoria externa, pai-a elaboração e implementação das demais
etapas de mudanças planejadas e os necessários rearranjos internos na
estrutura organizaCional, nas suas normas e procedimentos e em qualquer
ponto do sistema onde tenham sido detectadas disfunções.
3.2.4 • Recomendações Específicas
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O mundo está mudando rapidamente.
Essa mudança consiste no deslocamento de padrão, do
antigo para o novo, do indnstrial para o tecnológico, do unitário para o
global, forçando a substituição de valores e métodos, enraizados !tá décadas,
incorporando novos princípios para orientar e possibilitàr o avanço da
civilização. Essa crise de paradigmas tem gerado perplexidades e
transformações,
conduzindo
países e instituições ao colapso.
.
.
A ~mização do Estado brasileiro, em. particular do

·Sen3do- FedéraJ poderá contribuir · decisivamente para a melhoria do
exercício de suas funções constitucionais e irradiar para todo o País o
exemplo da eficiência no trato da coisa pública
Brasília, 7 de abril de 1995

SelUidor RENAN CALHEIROS
CoordelUidor

SelUidor NEY SUASSUNA
Membro
.

_· -- . -Senailor WIZ ALBERTO DE OUVEIRA
Membro

ANEXO I

QUESTIONÁRIO
O presente estudo sistematizl as opiniões dos Senadores
sobre os principais aspectos da estrutura e do funcionamento desta Casa,
conforme levantamento baseado em 81 questionários distribltidos pelo
Grupo de Reforma e Modernização em 21 de março último.
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Até a data_ .de redação deste texto, foram tabulados e
analisados 64 ·questionários. Suas 81 perguntas dividiram-se em cinco
.partes. As principais sugestões estão incorporadas ao relatório.
Com relação

ao processo legislativo e político, os
informantes registraram suas preocupações com a aceleração do trâmite das
proposições, a maior disseminação de informações relevantes e a
democratização do processo decisório.
Assim, 64% dos Senadores sugeriram a realização de mna
sessão mensal desQnada a elaborar a Ordem do Dia das sessões do mês
-segUinte, Substituindo o infoinlal. Colégio de Líderes. A dedicação de toda
mna Sessão Ordinária à discussão e votaçãO da Ordem do Dia foi aprovada
por 50%. Já a proposta de se criar mna.Comissão de Triagem de Propostas,
para efeito de tramitação, dividiu os informantes (39% a favor, 40% contra).
Em contraste, mna sólida maioria de 86% aprovou a divulgação obrigatória
das matérias a serem votadas com antecedência superior à atual. A
conveniên.cia de um rito especial para a tramitação de matérias politicamente
urgentes contou com a preferência de 76%.
A realização de sessões deliberativas de segunda a sexta-·
feira foi rejeitada por mna maioria relativa de 40%. Em compeiisação, 46%
dos informantes concordaram com a proposta de um sistema de esforço
concentrado durante três semanas de cada mês, liberando a semana restante
para o trabalho político junto às bases eleitorais.
Num claro reconhecimento da sobrecarga para o fluxo do
trabalho legislativo trazida pelas medidas provisórias, ampla maioria de 86%.
propôs que o sistema de funcionamento das Comissões Mistas destinadas a
examiná-Ias seja revisto com vistas a favorecer a agilização dos trabalhos.
Ainda no tocante às Medidas Provisórias, 91% dos informantes julgaram
que sua admissibilidade deveria ser regulamentada a fim de possibilitar a
economia processual no funcionamento do Congresso. No entanto, a pura· e
simples proibição de reeditá-las não chegou a sensibilizar a maioria
das preferências, já que 42% dos respondentes concordaram com essa
proibição apenas "em termos". O mesmo não poderia ser dito darestrição do
direito do Executivo de editar Medidas Provisórias: claros 87% deram seu .
respaldo a essa mudança.
Duas outras providências tendentes a simplificar, d~obstruir
e fortalecer o processq ·decisório do Senado, contaram com claro apoio dos
Senadores: a reintrodução do instituto da fidelidade partidária (81% ); e a
facilitação aos Senadores em seus gabinetes do acesso on-line a índices
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sócio-econômicos e dados de execução orçamentária por município, estado
e região (83% ).
Por últiffio, o anseio de democratizaÇão das decisões se
refletiu nos 59% de opiniões favoráveis à extinção do voto de liderança,
.bem como nos 62% que propuseram encurtar o tempo de intervenção dos
lideres nas discussões em Plenário, em bEneficio dQs demais Parlamentares
inscritos.
A segunda parte do questionário, sobre orçamento,
· fiscalizaç1k> _e controle, serviu para dimensionar o forte interesse dos
· S~nadore_s na institucionalizaç_ão de critérios e procedimentos capazes de
garantir maior transparência ao processo orçamentário.
Nesse sentido, 43% dos informantes reivindicaram ampliação
do prazo de tramitação da proposta orçamentária no Congresso Nacional,
71% cobraram uma ampla discussão de politicas públicas como condição
prévia à .aprovação de recursos .orçamentários destinados a. reduzir as
desigualdades regionais e 69% preconizarm;tf que a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) discriminasse, a nívél de subprograma, os percentuais.
voltados aos diferentes setores (saúde, educação, infra-estrutura) e regiões
sobretudo no tocante a investimentos, inversões e despesas de capital.
A fim de prevenir a indesejável surpresa do
c.ontingenciamento e do corte das doiações por ato deliberado e unilateral do
Executivo, 82% dos informantes aconselharam reuniões de cúpi.Jla entre o
Executivo e o Legislativo para compatibilizar os números do orÇãnieiitô.
No intuito de evitar a pulverização de recursos já escassos,
78% recomendaram um limite numérico à apresentação de emendas ao
Orçamento por parlamentar. - -· Quanto ao caráter da peça orçamentária, 46% gostariam de
convertê-lo de autorizativo para mandatório.
A segunda parte, sobre a administração da Casa, documentou
as avaliações dos Senadores quanto à qualidade, quantidade e acessibilidade
dos recursos humanos, mate~ e organizacionais disponíveis.
De acordo com 51% dos informantes, os serviços prestados
pelo conjunto de orgãos do Senado não é do inteiro conhecimento dos seus
membros. Para reverter este quadro, 95% sugeriram que tais serviços fossem
incorporados a um meTW, descrevendo-os claramente e contemplando
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resp"orisabilidades, prazos e formas de requisições. O documento deveria ser
distribuído em meio informatizado ou convencional.
O tópico "administração do pessoal" identificou uma ampla
convergência nas seguintes áreas: definição da lotação ideal para cada orgão
da Casa (97% ); definição de um horário 1lÚIÚIIlO diário de dedicação dos
servidores (79% ); avaliação e revisão do plano de cargos, salários e
benefícios (87% ); e proibição do desvio de função (76% ).
As equipes dos gabinetes tiveram suas necessidades de
- treinameJ!to _ e desenvolvimento profissional realçadas por 51% dos
· Senadores, . para os quais a . maior lacuna verificar-se-ia no processo
·
legislativo.
No tocante à gestão de recursos materiais, dois destaques:
9.1% propuseram que a aquisição de bens e serviços, bem como a

contratação de obras pelo Senado, incluindo o PRODASEN e o CEGRAF,
sejam planejaclas e centralizadas, com a finalidade de evitar a duplicidade e
o desperdício administrativo. Nessa mesma _linha, 93% dos informantes
defenderam, como precondição à elaboraÇão da proposta orçamentária do.
Senado, um minucioso exame quantitativo e qualitativo das compras, obras e·
serviços a serem contratados no exercício subseqüente.
Especial menção coube

à criação de um Conselho Editorial

para supervisionar, avaliar e autorizar a impressão de todo o trabalho
gráfico, amando como interface exclusiva do CEGRAF - proposta aprovada
por 68'7Ç dos respondentes.
Para concluir esta sessão, cumpre registrar que 50% dos
informantes mostrwam-se contrários à manutenção da representação do
Senado Federal no Rio de Janeiro (Senadinho) com sua estrutura e funções
amais.

A quarta parte, relativa aos. Parlamentares, apurou sugestões
sobre atribuições e prerrogativas dos membros do Congresso com vistas ao
fortalecimento da credibilidade de sua ação política e legislativa
Atentos ao imperativo da transparência, 69% ·dos
informantes expressaram-se favoravelmente à regulamentação em Plenário
de direitos, tais como o estabelecimento de cotas, a distribuição de imóveis
funcionais e outros. Da mesma forma, 46% defenderam a eliminação do
sigilo bancário e tributário de todos os detentores de mandatos eletivos.
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A supressão de privilégios considerados abusivas orientou o
posicionamento.dos entrevistados numa série de outras questões: elimináção
da imunidade parlamentar no caso de crime comum (79% ); alteração na
legislação para permitir rito especial no julgamento de Parlamentar (58%);
dispositivos mais rigorosos de aferição da freqüência ãs sessões (60%);
restrição de viagens oficiais ao exterior a casos especialíssimos, com
aprovação de Comissões Temporárias e 'do Plenário (65% ); e eliminação do
trecho ''via Rio" das passagens aéreas de Senadores de outras unidades da
Federação (57%).
A qúinta e_ última parte, sobre a imagem da instituição, discutiu os padrões
-de relacionamento da Casa com os meios de comunicação e a opinião
pública Medidas específicas como a contratação de especialistas em
IDaiKeting institucional e a implementação de uma política de comunicação
voltada a divulgar as atitudes do Senado, bem como a retificar coberturas
equivocadas ou tendenciosas, contaram com 55% e 91% das preferências,
. respectivamente.
·· ·
Por último, no plano das providências mais imediatas, 61%
dos . respondentes sugeriram a reativação do programa ''Minuto do .
Congresso Nocional", difwulido em rede de· rádio e TV por todo País, a ·
exemplo do que foi feito durante a Assembléia Nacional Constituinte.

1- DO PROCESSO LEGISLATIVO E POúTICO

01) O.V. havor U1n& sos:sio mensal para -'abeirar a On»m do CHa das sass6es do m6a ~.
subsmuindo o intolrnat' CoWgio de Udllre .

......
!
!

....
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02) Deve haver uma Soalo OrdMM inWgral detinllda oxdusivamonto ~ ~ssi.o o votaçlo da
Ordem do Dia.

..
D~c:or-do-3:1

50'11.

)·i~:õF.io>'i

Db)Nio01X'-.áo·1G

acJCoPaar'do«n""'-·''
Dd) s.m cp1n11o • 1

••)s.m...--4

03) A criação do uma COmissão de Trtagem úD Propostas, para efeito de tramitação, seria útil aos
• trabalhos.

j ela)

Concoorócl • 25

!.b)Nio~-2$

'Qo) Conoonfo .m

~.

Cid) s.m splniio • t
..,s.m~-3

'

'

St :
I

I
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04) Deve ser obrfgatórla a dlvuiQ&9Ao com antecedência superlor à vigente das matéttas quo serao

vo.-s.

I

i

l
i
_/

!

'a•>""'-·,.

llb) Nlo oonoon6a ~ 3
a c) Canc:IC!do«n ~. s
ad)
opinilo- o

s.m
l... s.m

/

rMPQeta. 2

~} Seria oportuna a criação do um rito_ especial para tramrtaçao de matérias poilttcamente urgentes•

...
D•) CCirlcCitdo • «<
llb) Nlo concatdo - a

I

De) Concordo em -r.rmo. ·a •

''

s.rn
·o
••,s.m,......-1
Cd)

oplnllo
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06) As sessões ~beratlvU deVeriam
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reauzar·te de segunda a sexta-feira.

Qa) CancerdG - 24
.b) Nlo canaorclo- 28
De) Concordrl em 11m101 - SJ
Qd)
oplnllo • 1

s.n

. .) Sem

r..-.- 4

07) A dellberaçlo sobre as matér1as dovef'la realiZar-se em sistema de esforço COIICellbado durante
tr6s semanas de cada mês, ~ ..ma livre para vlsitaçlo das bases•

...
QI)Conooldo·~

.b)Nio CIOni:ICIIdo- 11J
QC) Conocltdo- ...,._ _,,
Cid)

s.n opinila • 2

••, S«n :.....-- 31
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08) O sistema do h.r.cionamento das Com~ssões Mstas para exame das Meddas ProY'Isórtu devo ser
revtsto pary~ faVorecer a agilização dos trabalhos.

la•JConconkl-55

/.

• b) Nio CIDnaOI'do. 1

a

c) Cclnootdoem ~Cid) Sem opiniio. o

••,s.m....-.-2

09) O institutcr da admissibilídadG de Modidas Provi.sóriaS dovo ser rogulamantado, possibilitando a
oconomia proc:ouuaJ no funcionamento do Consrr-sso.

D-.1 Concordo· 5I

ab)Niocanoonfo·O
DC)Conoonbem..,_-2

1.,., .... __ ,

••JS.m~-2

I

s
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10} A tMdlçio dd Mtddu Provisórias dew :ser proibida.

ID->c:-Go-22
- "I
ab)Nio~-14
C e) Con:xltOo wn '*"- ·'O

l

,Dei) s.m Qfllnlio. o
j.... s-n...,_.,

I

~-

11) Oeve haver maior restrlçãO ao direito que detém o Exàcutlvo de editar Medidas Provtsódas.

"'·

a•J~-511

Db)Nio~-3

i

OC)~wn~·A.'
01) s.m opini1o - o

)••,s.n._~-,

'

I

I
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12) O poder tenni"latlvo das Comissões deve ser rnantl~ o conSOlidado•

...
"*

1

Da) Canc:xxdo •
Db) Nio oonoorda • 7

~~~!=:.:m-··
••• s.m~-1

13) Dow existir uma ~a:ses:soria êspecializada. d. alto nf,.(. própria do cada Cc:missio•

......
"ãa)~-Ge
Qb)Nio~-5

Oc) Concotdo ..n tMmo$ • 3 ·
Qd)

s.m gpinoio • o

D•)S.m~-0

~--------------~~--------~----~----------~------~--
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14} O voto do liderança devo ser axtinto.

C•) Conccrdo - 38
Cbl Nlo CIO!'QOtdo- s
De) COneotda em termo.· IS ,

· Dd} S.m opinilo • O
D•t Sem "'*PQUa ·O

15) O tempo do duração do recosso parlamentar devo ser reduzido.

""'"'

C•) Conc:ardo- 20

'Dbl Nio c:orocado • 40

):~=:~nno--4
·••)S.m~-0

·i

i,
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,obbin. junto ao Congre..o O.V.m t..- seu funcionamento r.gulamentado pan!ll garantir

matar

_...a.doouo-.

...
IDb)Nio~-7
...'""""'"'""
Ck) Conoardo em""-· o
Dd) Sim aplnllo. 1

..,s.m~-0

...
'Cla) Concordo. 52
.Jib) Nio COOCial'do • "
De) Concordo«n ~-.

~ s.m opN'IIIo • o
:..,s.m~-0

I

i
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Informa~ "on-lin•• (do tipo fndiea sócicl •ccnànicoa, ~O. exec:uçlo orçamentária por
localidade, Estado • Reglio etc.) estio disponfvM: na t.ta do terminal, pt~ra a tomada O.~ no
exercício das atividlld.. logialati\la • fiscalizadof'a.

18)

"' "'

G.a) eor-óe. 53
llb) Nio c:onçQtdo • "
Oc) Concordo «n t.rrno'S • 4
Gd) ~opiNo· t
De)S.m~-2

19) Dovo Hr dseipllnada a partleipaçio de Uderu na dlscussio do PIIH14rio, encurtando o tempo do
sua intotvençio, demaeratizando a lista<» Pariamontares inscritos otc.

:C•JCol'lo::lodo·40
: Gb) Nlo CCWII:Ofdo • 7

· CcJ Cor>o:>rdo

em-· 10

ad) S«n oponé • 5

:••, s.m twpoa. • 2
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11 ~ DO ORÇAMENTO, FISCAUZAÇÃO E CONTROLE
20} Deve ser ampliado o tempo de tramitação de. proposta

...

orçam«~biria

no Congnttao Nldon&

...
Cla)~~-

• .,. ... OCini:IOftto.a.
aq Corx~en~o . , '-"'- ·•
Cld)s.nopN~oo-1

••)Sem...--2

1- DO PROCESSO LEGISLATIVO E POúTICO
21) Deve,... aborte espaço a . - c : M I o~para_da_,_~
·através de audiêndas oúbllcas.

·

....

-Concordo.

28

: . , Nla mnaardlt • 21

iDe) Canoordo em twmo.- 13
' D::o s.m oplnllo. 2
.
!•)s.tnreepolfa-0
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22) O

perf~
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do exerçfcio financeiro deve ser modiheaoo.

'Da)

Coneorôo. 1s

: Ob) Nio eoncordo • 32

,
I

De:) Coneordo 1t1111ermos • 11

Od) Sem oçlfllio • 5

. .) S.m r.spo.ta • 1

23) A destinação dos recursos orçamentários deve se dar a partir de ampla discussão de politicas
públicas objetivando a redução das desigualdades regionais.

l Qa) COneordo • 5ô
! Db) Nio ooneotdo • 2
Oc) Conc:oR;Io em ~rmos • S
1
Cid} Sem opinlio ·O
• i • • , Sem tnpos%a. 1

i
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24) Na Lei de Oirotrizes Orçamentárias (LOO) devem fiCai estabelecidos os percentuais a serem
aplicados, em tennos setorlais.{saúde, educação. infraestrutura, etc.} e regionais {Régião Nordeste,
Norte, Contro Oeste. ate.), inclusive a nivel de subprogramas, especialmente no que se refere à
investmentos, inversões o despesas de capitaJ.

I

!

I

_,I
I

I

,.,.
: D•J Conc:crdo • 4&
!Db) Nlooonc:otóo-10
i
Clc) Concordo em '-rm01: • 7)
Qd)Semop;n;io·O
II•J Sem r.spom. ·1
J

'

>

I

I

25) As emendas dos Partamentares ao orçamento devem ser analisadas sob a ólfca das politiCas
pUblicas e dG parâmetros estabelecidos na LOO.

i'"''"""""""'"
•>
r s.rn o

Nio ooncordo. 1
0:) Concordo .m lerJno.: ·1!5
~)

oPniio -

I-~ Sem .-..po.t& •1
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26) No I'TIOflWI'lÍo de votação da LOO, o Parlamentar Já deve ter uma id~ elara da receita tr!butárla
prevista para o ano seguinte, uma vez que esta lei "disporá SObre as alterações na legiSlação
trlbutáfta (art. 165 § 21 da COnstttuiçAo Fedef'al), o que nAo vem acontecendo porque o POder
Executivo altera a leglslaçâo trlbutárla até fins de de~embro do ano em curso.

iCJII.} Conoordo • 55
g:,) Nio c:onoorclo • o

l

0:) Cc:lno:wdo "" tem!O• • ~
1 Qd)
oPniio • 2

s.m

~ Serrl rMPON. 2

27) É oocessârlo instituir relJ'\IOes de cüpula entre Os Poderes Legislativo e Executivo para
compatibilização dos grandes números do orçamento, de modo que não ocorra a indesejável
surpresa do conttngene!amento e de corte das dotações por ato deliberado e unilateral dcrE:reet.JtiYO.•

:a•} Coneotdo. 53

)::=~-7.
s.m
I Cid)

opitliio • ,

~.....-ta-2
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28) A ~ dlt emendaS ao orçamento crew

ser nnlitada numedcamente.

!

Da)

eon.:-so •$0

I&)Nio~··

De) Conc:onSo ...,

I

Qd)

t.nno. - e

s.n opiniio • o

,.,Sem~-0

·'

29} A instJunenCaf'a;açio da Comisslo ~ F"rscalizaçio • Controle doa: atol: do Pod•r Ex~ d..,.. sor
t.ma prioricfac».

'
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Cla)~··1

-)NioCIC)rl(lCIIdo•O

DO
___
,
De) Coni:IOidiJ
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30) O caráter do orçarrnanto deve mudar do autorizalivo para mandatório,

......

I
I
r..,.=,="""-=..,.,...,_..
=----,, i
llb) N&o eoncordo. ,._
I
O=) ~em 1llm'!Oa-12
I
Dd> s.m gpinlio • 2

31) Oovom MI' mantidos os di~ ccnstitucionais ~ rostrinjam as poasibilidadlls dos
pariam-.ntares modificanm a proposta orçam.mária.

·a·~~-32:

.1)) NioCCir!O:Irdo· 18
~

ac)CGncaRi0~*"--10

ddl .s.m opiniiQ- 1
••>Sem~-3

---_;-=
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III - DA .o\I)MINISTRAÇAO DA CASA

_,I
I
I

i

ICIII) Cencardo • o
~Gb) NCQ:Ir!OCIIdo-33

I

I

•1 ~c)Conoonloem-.mo.-21:

la.,...,-..

••, Sem fiMfX*II- 1

.,

[

L---------------------------------~

I· DO PROCESSO LEGISLATIVO E POLiTICO

33) Os saMços prestados pelos diversos ótgão! do Senado devem estar c.xplicitados em documonto
-próprio, om m*o infonnatizado ou não, dncritos d. maneira c:lar.11, contemplando rospon:sabilidados,
prazos o forma de naquisição

••)c-do-llt
.• b)Nioe>::lnCO!do-1
Cfc;) eor-áo IIITIIeo'm<N: • 2
~a~s.m~-o

••• s.m~-0
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34)
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e nocossália a dofinição da lotação ido.al para cada órgão da casa.

"'·

• a) Conol:loOo • 42

.• b) Nlo (!OnQOfâ •

o

,Qc)~..-n--2

:ad) s.n opnAo -o
:••)Sem.__.. o

3:5)

e preciso unifonnizar o hor.irto mínimo diário do dedicação do sorvldor.

Ima) Concordo· 51

:.b)~conoordo-5

1ac)conoordaetrH.,rnoa·1

i
i

\ad)s.mopn~o-o

!

t••)Sem~·1

I
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38) Slo ~a avaliaçio • a r.visio do plano dll cargos, :sahúios • bllnofícios.

...

""
a., Corardo •

56

I,..., .... __ ,

1

ab)NAo~-"
;
1De) Conaardo em~- 3 ,

I .

I
!

. .)Setn~-0

37) O dctsvio dll funçio devei Mr lrnj:MKido para induzir a eSJ*{alizaçio do ~rvidor a para rMstruturar
aquelos órg&os que • .noontram e$YUiados por axlgirwn cumprm.nto de hanirio • do tarafas a nio
podvam of~ as rnelhofM·vantagons pecun.Ririas
·

r

...

I
!a-.ICGrl!:a'
dao·..
I
8bl ,.,ICIOI'IGOI'do·3
I
ia e~ Canr.oni:. em....._. 10 !'
l
Qd)3elft . . . . . . O

/••,s.mr...,.ca-z
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·38) Os salá~ são eompatfveis com o nf11el dlllasc:olaridado o a eomplexidado daS tarata:s Oxacutadas
pêlos seMctoros.

I

Il

I.
I

I

'••""""'""'·"
I II
jllbJNioCICinODftkl.,,
11<=)~----t•l
1
Qd) Sim opi'IIIG- 12

''""=-=.::_·•__,.

=
..'

I

39) Existe na Casa um sistoma de hierarquia aficionttt.
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..

..,___
.., Concordao-.

.,

a~l Concotdo em tMmo~.-

a·dl s.mop~n~~o- to

I
t7

I

l i
,

••)Setnr.pooltll-2
1
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l.... c--do-13

.b) NAa CXWICII3Ido • o

:

1

ac)Coneardo..,lllr'tnoa·1 .

adl s.m Of*lllo . o
l••,s.m~-o

....

"' ""
III) Canc:a'do ·31
Qb) Nlo CIOnCOido •

o

De:) Cenoal'l:b~~ ·17
~ Som oplrilo • f
. , SM!'*'P*&· :2
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I
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42) Os funcionários do;s gabinetes são bom infonnadO$ no

~se
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rafera ao procas:so logialatfvo.

""
a.) ec.-de-1111
la!) NloCXII'ICIC:Ido-33

Ck)~efn*"-•2'11·

Gd) Sem oPnllo. 1

•>s.m~-o

--~

uma

43) O S.nador conta com
oquipo c» Gabinote ~ reoabou cuts0 de formação. sondo
COf'!WnienttNN:Il1tO pn~~parada para desernponhar as atividados de apoio l ati.U!çio polttica. do
Parlamenta<.
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r

I

I

I

I'
I

·acreao-ao-....,. . .:1:!!1

I

1• •,,.,., NllpGila. 1

ra•)Ccrooo~Go-1

Db) Nlo c:cn:ad<>. a

lacl)s.mopn~a.,
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o.v.m

.U)
axiltir na eu. e.uâuos p«U''iários o nlo ptc:Uniltriol: ao bom dMempenho • 110
aprimorwnento do ...V.dot.

..
D8l~-sa

i

bl Nlo GCiftiDdg. 3

DC3 c-doem.._ .•

I

dls-.,..,.o
..,.._,....,....:z

I

II

I

45) Se"- cMdo um Conoelho Editorial para ~rvisionar, avafrar o autorizar a impteeSioO. todo
trabalho gráfico alUando oomo nr.rtace exclusiva do CongrM$0 c:om o Cograf.
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)a.)~-·

Ia., c:.:.nc..oo
..... ....._ _,,
s.n
ab),. CIO!It*do- ..,

De)

opinAo. 2

..,s.n.......-.-2

.47) ~ roeo~ alionar a ln:lta dlt varculos do Senado Fe<»ral adotando-so outra altemdva.
inc:lt*ve • ttM'Ciirizaçlo, pera o transporta dos SGnadora.

...

•Jz',
'· '•, -~·'r. .

lia) CGnDdD. 'ZT
_, ~<Ao ocnoordo • 20

I

m:.ean-oO----· ii
. Df)Sem . . . .
-2

t•JSI!nf'MPOIIIII·t
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.......
-48)

A~

do &.nado F.deral no Rio de Janeiro dev. ser mantida com a estrutura •

~

DI)Concalda -2
. , . . . C!CiftCCifdo-31

'

G:)~«n--·23 ~

011 s.m .......
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a)C--*'·.S&

c)c-do----·
b)Nio~-2
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50) Os proc»ãmentos para r.çrubamonto • formação de ~PM dos gabinetos tMV«n _,. ...n.toa •
su~ portm 6rgio da Casa.

a) Conc:onto. 31
b)..., OOII(I3Iào ·14

'""

~c.a.-do---·1:2
d)

s.m epinito ••

•,.s.m...,....,

51} A qualific:a;ão do:s Mt"Vidoros • compatfvel com as exig6nciu das ftn;Cos quo lhM sio atrlbuldas.

a~~-11

'"'

Db~~~-25

OC)~----M

s- Gpinllo. 2
.••• s- ,...,..o
Qd)

I
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52) O Senado deve übonu ~ pf.ano de deaanvdvim.mo do poaoal de gabinlltw. visando

a sua

~o.

.1111)~-51

. lal) Nla ..,._., • 1

l

Dc)eor-do-IIIIII'MM• 5
~ s- opriio-0
.,s.n~-0

53) A aquisição de t.ns • se~. bom como a contratação do obras pelo &tnado, incluindo o
PROOASEN • a CEGRAF. dewm 501' planejadas • centralizadas para quo M ovrt. a duplicidado o o
desptn::llcio actninistrativo.

.Qa)c-de·S$
1DbJNio~-1

-:a~~---,
!Cd)S....~-2

:••,s-n,.._.1
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54) Os matoriai5 de consumo, pormanentes e oquipamentos utilizados noS gabinetos sio satisfatórios
do ponto d.• ..ma quantitativo • qualitativo.

a •l Conean~o • 25
QtJ) Nlo CIOI'QOtdo• 2~

C)c-do..,loll'me»·11
d)S......,-3

III•Js.tn...-·T

55) Os procodim&ntos • rotinas para solicitação e entmga de matoriafs são satisfatórios.

ai)~-,.
-1
IQb)NioCXII'<.' ·~·23
I
(qc) Coc'wXItda..,.. rarm:. ·UI ;

ladl s.n.OI)inlio • 2

is•Js.tn~·,

·

'
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•Q•) Cana:lnlo• 56

labJNioeotiCIOI'do-1

.

Qc)Concordo.m,__.s ·

I

Qd)Sem . . . . -0

t

lii•)Sem~-3

'

57) Em virtude dll expansto dos ~ços tfsicos dos gabineftis dos Senadore:, as salas -.xtms süuadas

em outros locais dewm s.r d

•
'

.··

'Pfdls para supdroubas n1:n•':'rde..

I~ Cancardrt-4C

I

/ad)s.m.-.-7
..

/

.,"*'~-3
1
/ac)eo.-do.m~-• '

_: .·;:····'

'

,s.n~-:z
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58) O.~ poscoa l ckpoeiçio dos Senadoros dlwm Mr objelo c» nonnu. quantmcando o.

llrnltM. MNm obMIVacbs.

...

""

k

CGnalláo • .50

-,.,~·2

De) Canaclldo- * ' - ·I
Cid)

s.n:.,..,

.., s-n r..-. . 2

59) A tilaboraçio di. PrtiPO* orçamontirla do Sentido dew ser obttto c»~ avallaçio qualitativa •
quantitativa ducompr:u, obru • serviços que sedo f'Milzados no oxardclo subsoqu.ntt~ bulado .m
1 gl• própria.

"*'

I

i

'
.

'

·. .

'

~~.
-~

..

~.

'

..

'

'

0111) Conc:Jorao • .o
Gb),..~-o

Qc) ConcllláD- ..,..,. • 2
Qd) ,.... . . . . , • ,

-

'

'

....

••, s-n NICIO'Ita • t

I
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IV- DOS PARLAMENTARES
60} Os dlroitos doa Pallamontaros devom ser fllgUiamontados p«o F'Wiirio, tais como embelecimento
do ootu. distribuiçlo do Imóveis Mdonais o outros.

1- DO PROCESSO LEGISLATIVO E POÚTICO

61) Devemos oliminat a imunidade parlamentar a

cnm. comuns.

......

I
[a

I

a) Concordo· 51

!

.b)NioCCII'IC:Oido-5

De) """""""' -

s.m

'

I

I'

""""' • 5 ,

Cid)
oplnlio • 2
. .)s.m"""P(P(Ma-1

1
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I
I

Ga) Concordo- 31

I

Db) NloCDnO:II'OG-t:Z
De) Con:lcWdcl.m...,_. a

acn s.m opn~~o- s
••)Sem~-1

I

II
i
I

63) COV*nos eliminar o sigilo banc8rio e !iscai do todos O$ detontoros dQ mandatos eletivos.

"' "'

.u;.,..

•g•) COncc:lrdo- 251
gb)Nio~·17

!DC) ConccJrdG .m '-"'- • 15

:acl) s.mcpniio-1

!••>Sotm,....-2
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64) Os dispositivos om favor de-assiduidade às HSSÕGs devom s.r mais rigorosos.

:a•> Conoorda- 31

!.b)Niocan:oróo-~

i

iOdl s.m opftio· 2
:t•IS....~-2

I

lac) Cor!o:cfdo em MmiOol. t3 :

i

65) Há conveniincia om proibir a contratação de parentas doa Pa~entatos para o •staft"" dos
gabinows.
·

~··,"""""""·"'
.b)

~ OCinCQftjo. 21

Dc)eo.-do.rnwmc..- t•

Dd) s.m oPriio· o

• •, Sem ...paa. :z

I
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66) I: n.eessário mudar o ~·do fomocimonto do passagens áoroas.

• ., Conccróo. 12
b) NiCI c:onc:ordo. 32
<::) ConciCirdG em*"-· 9
d) Sim opiriio • 7

=

••)Sem~-4.

67) Cevemos nmrlngir u via~ ao oxtorior a casos •specialfssimos e subme!A-Ias à aprovaçio de
Comiss6M Temporárias• do Plonário.

I
I

I

,...

~"""""""-..

.b)NioQIIr!CICIRD-10

Dc)~-*'-·10

Dd} sím apnikl- :z

..,s-.~-0

I
I

ZIO
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68) Na MpeCiftcaçio do u.o du ~ úrus deivtl ser ntllrado o tr.c:hc vil Rio M
Senadora cM outru unlc::ladn da~-

Janeiro, em ..

tratando dll

6.
'

., Cor-ao. 3a
b) NloOIIIIOOido· 13

ct~-~-·
~Sem~ ...

;

\
•• -

.
'\

e)S...~·S

i

';:..

~

..

'

......-..

69) A politica~ adotadli para suprir a n« I~ 1idacl• dei moradia do$ SenadorM ..n BrasOia'

"" ""

••,c:-vo-23
~b)NioOI:IIICIIIIdo•!l

a e) Conooldo., . _ • te

~d)---·
••
,s.m,......o

-
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70) A adminiatraçio • a manutençio a
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imóvoia funcionais Sio satisfatórias.

"'

a) Concor'® - g
'-b) Nlo QOnC:Ciftlo. 'U
De)~*"*'-·15

~ d) SMnoPniiO. 13

• •) s.m fMIIO'Ia- o

71) A acmnstraçio doe: aputamen~os do Sonado Foderal deve ser ..,ngu. ao 'SUCid:!MO do OASP,
O.part.arMnto de AdminiSinlçio' Imobiliária (DAI) do Ministério da Acmnistraçlo Federal • Refonna do'·
~.

'

"' "'

5%

•
\;.,...

:

....
'

'

'•a)ean-do-4
. .l ... ~-ct
Dc)~-.n'-'-·3

Ddt~OJIÍI'IiiD·1:Z

••,s.m...-.:z

. :.. ..

...·. .

... .
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. ·72) Os a~oa do Sonado
instrul'l'Mrito jurt'c.teo pióprio.

F~

dPvem s.rentlagUM ao IPC, para adrnlnistmr atravú do um

...

,

.
.,~-7

bl,.~--

...

C) ConclcmG"" - - - ·

d)s.nt.....,-12
e)Sem~-3

• 73) A política atuai.P.ra at.,d;.a nocessidado

de sogurança dos Senadoras é adoq~.

•''_

...

,

•p

'

a •J Conoclrdo- 22
.• b) Nlo c:oncardo • 1SI

•a c:) Concanb em*""'*· 10
E:ld)Semopinlio· 10
We)s.n.~-3

-'

.
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74) A politica atual para at«Ktor a ~do de assistincia mlklic:a dos Sonadoros • adoquada.

....

a ..J~-35
8b) Nio conoon:lo.'
Clç) Corwxwdo ..,'-&.

~

Cid) s.tnQPII'IIlo-11

••I Sem ""IXI'tl· 1

75) O programa "Voz do Brasil. a espelha, de forma domocrátlca e abrangonto, os fatos oongrassuais do

dia.

'"'""
,lia) ee.-do -AO
I NioCIOr'CCin:b. 7
.b)

I

i

I

ae)COI'Icofdoem._. t3:

lCd)"s.m opin:lo. ...

l•e)Sotm,...aa-0
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78) i: oport1.m0 contratar npocialistas em marl«Jting instituc:ional para cuidar da imag41m da casa.

1
.i

I

I

I

••>c-.do-315
.b)NID~-Ig

'1,

a c) Concanio em'*'- -s

a dl s.m op~n~~o -3

~·~·~,-~!!N~"!-~.:-2.'- -

I

I
I

I

I

:

I
II

11) Ê dosefáv.l reformular intltgralm.nt. a ~rogramação da '"Voz do srasa·.

"'

....

j DI) CanmrdD • g
,
·Db)Nioo:lnCICiftSo-18
Ck) Conoonloem_,_- :M ;

I

•Jld)"Semopinllo·10
r.pXtll· 3

!..,Sem

I
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78) O sistema V lP dovo gorar imagens do plonário comissões ate., em movimento, ou seja, a cim.ra

nio dev• pormanecar. parada numa única posição, como ocofTQ atualment..

Da) Concclrdo- 51
DJ) Nlo CICinCIQtdo- s
Q:) Concr;wdo ern t.rmo. • 3
0:1)
opWio- 3

s.m

a.)s.m~-1

79) ~ proeiso roativar o programa "Minuto do Congrosso Nacional", difl.lndindo naoonalmente os falos

eongres:suais, conformo feito na Constituinte.

• 1:311) Canconl<> • »

1111bl Nlo~- , ..
'Qc;) Oonoordo .m ~- 5

iad'ls.n~-e

•••,s....~-0
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80) O.v.• criar urna COmlnlo de Oir.Hos Hunanos. a •xemplo do ~oco~ •m todos os
Pal1omonlcomo<tomoo.

IQI)eunc:-:IG. 5t
Qb)Nio~-7

'

Q.:)c:.w-eo---4

I

IlM--·· I
~)Sem....-.,-T

81) A Casa precisa implementar uma polibca atinente a sua imagem, vo~adapara a divulgação dos latos
que lhe dizem respeito e retificação do noticlamento equivocado ou insidioso.

lia) Concordo- 58
'.b) Não concordo- O
De) Concordo em termos - 4 ·

~ a d) s.em oplniao - o
. •e> Sem resposta· 2

91%

!__
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ANEXO II

PROJETOS DE RESOLUÇÃO E OUTRAS SUGESTÕES
APRESENTADAS
A relação abaixo inclui propostas apresentadas formal e informalmente, bem
.como outras indicações recuperadas da "memória institucional" de
Senadores e funcionários da Casa

Submete à discussão do Plenário a realização de
obras no edifício do Senado, por via de projeto de
resolução acompanhado de projeto arquitetônico,
detalhamento dos custos, cronogramas físico e
financeiro •
Institui Quadro dé Detalhamento da Despesa e
Senador
PEDRO SIMON
Execução Orçamentária do Senado, que submete à
aprovação do Plenário.
Senador
Institui a Procuradoria Parlamentar do Senado, com
PEDRO SIMON
a finalidade de promover a defesa da instituição e
de seus membros, quando atingidas am sua honra
ou imªgem,_Q_erante a sociedade.
Senador
Fixa critérios para utilização do Centro Gráfico do
PED!'!O SIMON
Senado Federal, proibindo a impressão de jornais,
cartazes, calendários, cadernos, cartões de
. oabinete e similares.
Senador
Apresentação e atualização da declaração de bens
PEDRO SIMON
e valores de servidores em cargo, emprego ou
função no Senado Federal.
Senador
Institui o Centro de Memória Política do Congresso
PEDRO SIMON
Nacional.
Senador
Cria a Comissão Permanente de Relações com a
PEDRO SIMON
Sociedade Brasileira (CSB), para intercâmbio de
idéias, propostas e informações com a sociedade
em oeral.
Senador
Altera· o Regulamento Administrativo do Senado
MAURO BENEVIDES para assegurar transferência de recursos do
e outros
Orçamento · para o Programa de Assistência em
Creches e Pré-Escolas PACPE.
Comissão Diretora
Acrescenta 02 cargos de Secretário Parlamentar no
Gabinete de Senador eleito Presidente de
Comissão.
Senador
PEDRO SIMON

.
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Senador
NEY SUASSUNA

Àrea administrativa

- Contratação de serviço especializado em gestão
administrativa que aluaria em parceria com o
Cedesen;
- Levantamento dos funcionogramas dos QDT's
(Quadro Demonstrativos de Trabalho) e dos
fluxogramas e de cada rotina;
- Levantamento detalhado e adequação do quadro
salarial dos servidores do Senado Federal;
- Proibição do . deslocamento de servidores
originalmente contratados pelo Prodasen para
ocuparem funções no Senado;
- Proibição de fOrnecimento mensal de passagem
aérea para o Rio de Janeiro a todos os senadores
que não o representem; e
Revisão
da . estrutura
organizacional,
recadastramento do funcionalismo, implantação de
sistema de avaliação funcional, reciclagem e
educação do servidor, previsão orçamentária a
longo prazo.
Área Legislativa .· .

Reuniões com pauta pré-estabelecida e
comunicados com 03 dias de antecedência;
- Reuniões com _duração estipulada;
- Observância de normas protocolares para
·reuniões; ·
- Na hipótese de ausência do titular, a comunicação
deverá ser feita em tempo hábil para a convocação
do suplente;
- Revisão dos mecanismos de ·verificação do
"quorum";
- Revisão na urgência da alínea "a" do Art. n2 336 do
Regimento Interno;
-Aumentar o poder terminativo das Comissões;
- Estímulo a prática das audiências públicas;
- Criação do Ouvidor do Senado;
- Criação de 02 .Comissões Mistas Permanentes:
Comissão de Triagem e Redação e Comissão de
Direitos Humanos;
·
- Alteraçãq do funcionamento do Plenário e.
Comissões;
- Criação de subcomissões setoriais na área de
orçamento; e
- Alterações na Constituição para disciplinar o uso
de medidas provisórias, imunidade parlamentar,
recesso parlamentar, planos plurianuais, lei
orcamentária determinativa e extinção do TCU.
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Comissão Diretora

Senador
COUTINHO JORGE
Senador
COUTINHO JORGE
.

.

-

Senador
COUllNI-:!0 JORGE .
Senador
COUTINHO JORGE
Senador
NEY SUASSUNA
Senador
BENIVERAS

.

Senador
BENIVERAS
Senador
PEDRO SIMON
Senador
PEDRO SIMON
Senador
PEDRO SIMON
Senador
PEDRO SIMON

Senador
PEDRO SIMON

Senador
PEDRO SIMON
Senador
ARLINDO PORTO

Dá aos motoristas lotados em gabinetes de
Senadores, Uderanças e Membros da Comissão
Diretora, função FG 03 latual FC 04)
Altera o Decreto Legislativo n2. 07/95, que dispõe
sobre a remuneração de membros do Congresso
Nacional.
Altera o funcionamento, a composição e o número
de Comissões Permanentes e cria a Comissão de
Desenvolvimento Regional e Urbano e do Meio
Ambiente.
Acrescenta ao Art. n2. 91 do Regimento Interno
(decisão terminativa) os Projetas de Decreto
Legislativo de outorga em renovação de concessões
de Radiodifusão.
Modifica a tramitação das propostas de emenda à
Constituição.
.
Extingue a Representação do Senado Federal no
Rio de Janeiro.
Modificação da Resolução n2. 93/70, que dispõe
sobre a presença dos senadores nos trabalhos do
Senado Federal •
Proposta de dar mandato de 02 ahos ao DiretorGeral, Secretário-Gi:!ral da Mesa, Diretores de
Secretarias e Orgãos Supervisionados.
Criação da Ouvidoria-Geral com a função de
receber denúncia de mau atendimento em qualquel
setor do Senado Federal.
Fixação de prazos para recebimento de projetas das
Casas Revisoras (Senado Federal e Câmara dos
Deputados) nos períodos próximos ao recesso
constitucional.
Fixa critérios para viagens de Senadores ao
exterior•.
Adoção do Programa Pró-Adolescente (semelhante
ao da Câmara dos Deputados) que objetiva suprir a
carência dos servidores ocupantes da função de
contínuo.
Estabelecimento de convênio com orgão públicos,
entidadr.,s ou institUtos (INESC, ENAP, FGV, ESAF,
FUNCATE, ele) objetivando o aprimoramento da
qualificação técnico-profissional dos servidores da
Casa.
Reciclagem (leilão/licitação) de todo material tido
como inservível ao Senado Federal.
Reforma de Regimentos; Obediência aos prazos
regimentais; Controle de qualidade das proposições;
Calendário de pauta.
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Senador
JOSÉ
ARRUDA

Divisão do Regimento Interno em quatro partes,
ROBERTO para simplificar na utilização e eliminar remissões.
Realização de Sessão Ordinária mensal para
elaboração de pauta, partilhada por todos
senadores. ( Retirando do colégio de Líderes esse
I papel. l
Aperfeiçoamento do processo orçamentário no
Senador
âmbito do Congresso Nacional da seguinte forma:
ROt-AEf!O JUCÁ
- Fortalecer as Comissões Técnic&S, dando-lhe a
atribuição de qpreciar matéria orçamentária
referente às suas competências;
- Decentralizar a apreciação das leis de natureza
orçamentária, envolvendo maior número de
parlamentares;
- Esp~ializar a . participação parlamentar no
processo orçamentário;
- Reduzir o excessivo poder da Comissão Mista de
Orçamento, e
- Valorizar a atenção parlamentar perante os
Governos Federais e Estaduais, no que tange à
viabilização
orçamentária-financeira de
suas
propostas.
Tercerização de serviços estranhos a atívidade fim
Senador
LÚCIO ALCÂNTARA
do Senado Federal;
Redução do número de funções comissionadas FC's
do Senado Federal, devendo ficar as mesmas
direcionadas· a atívidades excepcionais;
Criação de Programa de Treinamento e
Aperfeiçoamento para o servidor do Senado;
Fusão. de serviços comuns à Câmara e ao Senado,
passando-os para o âmbito do Congresso Nacional;
Criação .do cargo de arquivista e realização de
concursos públicos para o seu provimento;
Aumento do número dos cargos comissionados, de
Assessor Técnico, de livre provimento, nos
gabinetes dos Senhores Senadores;
Criação de assessoramento próprio para as
Presidências de Comissões, mediante a criação de
cargos de livre provimento;
Revisão da natureza jurídica do Cegraf e Prodasen;
Retirar da Comissão Diretora as tarefas
administrativas passíveis de delegação à estrutura
burucrática da Casa, e
Elaboração de novo Regulamento Administrativo do.
Senado, tendo em vista que o mesmo encontra-se
praticamente revogado pelo Regime Jurídico Único.
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Senador
ROMEUTUMA

Senador
JEFFERSON PERES

Senador
GILBERTO MIRANDA
Comissão Partamentar
destinada a ofereeer à
Mesa
estudos
e
sugestões objetivando
o aperfeiçoamento dos
trabalhos
administrativos
é
legislativos da Câmara
dos Deputados, 1993

Sem identificação

Sindicato Nacional dos
Docentes
das
Instituições de Ensino
Superior.
Washington
Mello,
jornalista

Criação
de
uma
Comissão
Processante
Permanente, constituída por ti·ês servidores de
formação jurídica, com mandato bienal e aprovada
pela Comissão Diretora, para· apuração de
irregularidades .administrativas. Realização de
estudo no sentido de viabilizar a coordenação do
recebimento e da difusão da informação no Senado.
Extinção do Senadinho; Submissão das viagens ao
exterior à apreciação das Comissões Provisórias e
aprovação do Plenário; Eliminação do sigilo
banCário e fiscal dos partamentares; Extinção da
imunidade parlamentar para crimes comuns;
Proibição da nomeação de parentes para o gabinete
dos senadores; Eliminação dos repasses de
recursos_Q_úblicos ao IPC.
Inserção de preceitos regimentais (onde couber)
que repercuta o cabimento de consulta ao TCU,
projetando-se, ainda, a participação dos Presidentes
e membros das Comissões Técnicas.
Extinção do Colégio de Líderes e supressão de suas
menções regimentais; •
Tramitação das mÇLtérias pelas Comissões de Mérito
antes da CCJ e/ou F.inanças;
Vedação de investidura em qualquer cargo aos
parentes cosangüineos até o ~ grau (dos
Parlamentares);
Criação de subcomissão permanente na Comissão
de Relações Exteriores para relacionamento com
Portugal e países de língua portuguesa;
Agenda de 30 dias, programação quinzenal de
matérias para apreciação pelo Plenário;
Comissão de triagem de propostas;
Instituição de "procedimento- abreviado" para
apreciação de matérias incontroversas, tendo como
referência o sentido do oarecer: votacão em blocos.
Propõe um plano de ação imediata, agrupado em 05
areas: Fiscalização, Legislativa, Informação,
Parlamentar e Administrativa Esse plano abrangeria
o
Planejamento
Estratégico,
Reestruturação
Administr;ativa, e um Programa de Qualidade Total
do Senado Federal.
Segue, o desmembramento _da atual Comissão de
Ciência, Teenologia, Comunicação, e Informática de
forma que seja criada especificamente a: Comissão
de Ciência e Tecnolooia
Propõe a realização de encontro, bem como o dos
Chefes de Gabinete, envolvendo os assessores
técnicos dos Senadores.
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João Orlando Barbosa
Gonçalves, ex-Diretor
Comunicação
de
Senado
Social do
Federal

Controle eficiente dos jornalistas credenciados no
Congresso. Uma vez que a credencial da Câmara
dos Deputados serve para o Senado, e vice-versa, o
assunto deve ser discutido com a Câmara, no menor
espaço de tempo possível. Transmissão, através de
TV a cabo, das sessões das Comissões e do
Plenário.
Raimundo
Carreiro, Extinção da Secretaria Legislativa, entre outras.
Secretário-Geral
da
Mesa Vicente
José
dos Criação da Escola Superior do Senado Federal,
Chefe de para prestar cursos de pós - graduação e
Santos,
especialização afetos ao Poder Legislativo.
Gabinete
·ouvidoria
Criação
Congresso;
de
Documento
do
Estabelecimento de cronograma, com os partidos,
"Consuplan"
de uma pauta consensual do més.
Francisco Sampaio e Projeto de Modernização do Senado Federal
Braga,
FranciscO
Consultores
.·
Proposta de Emenda à Constituição que visa:
Deputado
MICHEL TEMER
retringir a utilização de Medidas Provisórias
Fernando José Saltar Alteração na estrutura da Comissão Mista de
da Rocha, Consultor- Planos, Orçamento e Rscafização.
Alterações no prazo e na tramitação da LDO e da
Geral de Orçamentos
Lei Orçamentária Anual, e do período do exercício
financeiro.
Acesso irrestrito de parlamentares e técnicos aos
bancos de informática.
Definição de lotação ideal de cada órgão da Casa
Estabelecimento de horário míntmo de trabalho.
Impedimento de desvio de função.
Melhoria da relacão Prodasen/usuários.
Sônia de Andrade Criação da Secretaria das Comissões, suas
Peixoto, Diretora da atribuições, lotação ideal e nova distribuição de
de funções comissionadas.
Subsecretaria
Comissões do Senado
Senador
JULIO Altera a Resolução n2 58172, criando a Escola
Superior de Política, e dá outras providências.
CAMPOS
ANTONIO Altera a redação do§ 12 do ar!. 13 da Resolução n2.
Senador
93, de 1970, que dispõe sobre ausência dos
CARLOS
Senadores nos trabalhos do Senado Federal.
VALADARES
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O SR. PRESIDENTE (l.evy Dias)- Concedo a palavra à
Sé!iifdora Júnia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (PDT-MG. Pronuncia o segUinte
discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, SN e Srs. Senadores, temos ocupado a tnbuD.a do Senado l;}e_sses ú]#mos di3:s
para abordar, com grande preocupação. a reforma da Pievidência.
Em ootras oportunidades, aqui evidenciamos os números,
tão amplamente diwlgados no passado, com relação ao superávit
da Previdência SociaL
·
Conclamamos, pennanentemente, o Govemo e o Ministro
da Previdência a estabelecerem um gerenciamento suficientemente
capaz de dar condições à Previdência Social de impedir as fraudes,
· os desvios e a conupção naquele órgão.
-- Desde·o motãentc:f~ que o Coo,gresso Nacional começ:oo a
discutir a questão do aumento do salário mínimo, surgein vozes
do Governo•. comandadas pelo Ministro da Previdência, em uma
rea.ção à vontade dos trabalhadores e. tainl:ll:m; ao desejo do Congresso N~cional; colocando sempre uma pedra no caminho e anunciando que a Previçlência "queb!:a" se o salário mínimo for amnentado
paia R$!00. Já discutimos esses !llÍilletOs em ouras oportunidades,
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, agora, o Tn"bunal de
Contas da União vem desmentir os mímeros: a.presentadçs pelo
Ministro da Previdência SociaL Que 6tgão neste Pais, com a isenção do Tribunal de Contas da União, para fazer a radiogrnfia da
Previdência Social e demoJJStrar claramente, em um rela16rio, que
o referido órgão possUi um superávit fmanceiro de_ cerca de
R$1.800 bilhão. Mais adiante, de acordo com o relat6rio, o superávit poderia ser maior ..... R$2,450 bilhões -, se o Tesouro Nacional
tivesse repassado recutsos SUÍ:tcientes para a cobertura de despesas
sob sua responsabilidade.
A história desses R$659 milhões de despesas do Tesouro
Nacional, acobertados pela Previdência Social. revela uma malandtagem cont.ibil, feita pelo INSS, sob orientação do Ministério da
Fazenda.
Sr. Presidente. estão agora em xeqUe as informações prestadas açodadamente pelo Ministério da Previdência. A C!mara dos
Deputados aprovou, ontem. o aumento do saláriQ mínimo. _que
nós, Senadores, iremos discutir. Mais uma vez~ aumentou-se a alíquota da contnbuição previdenciária dos trabalhadores~ numa conjugação de entendimentos que. na verdade, não ressalta a importância deste momento. Querem a Previdência Social, o Ministro e
o Govemõ que os próprios trabaihadores pãguem o aumento do
salário mínllno de R$70 para R$100.
Queremos, em nome da Bancada do PDT, ammciar o liosso
desconteDtame~o em razão do aumenfA?. das alíquotas do projeto .
aprovado, ontem, pela C!mara dos Deputados. Com esse ac:téscimo. os tmbalhadores que pen:ebem mais -de 10 salários mínllnos
passarão a pagar uma alíquota de 11% pata a contribuiçáo da Pievidência Social. _Ess<~o foi a solução encontrada para se conceder
aos trabalhadores e aposentados o Wreito a R$100 por mês.
É lamentável, é melancólico que estejamos assistfudo a uma
decisão como es~. protagonizada pelo Miriiitio da Pievidência,
que, inflexível diante das reivindicações de trabalhadores e aposentados, mais uma vez, demonstra sua insensibilidade com essa
questão da Previdência SociaL
·
Por isso, estamos encaminhando uma ~J;lda substinitiva.,.
para que, neste plenário, possamos rect:Xnpor as condições reais
de discussão da Previdência Social e do salário míDimo _de R$100
para os trabalhadores e aposentados, sem a pressa que deseja oMinistro.
A França levou dez anos para: discutir uma refonna da Previdência; por que nós temos que levar apenas um, dois ou três meses para discutir uma reforma que representa, sem dúvida alguma,
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a extinção e o c;on[ISCO de direitos de_trabalhadores e aposentados
do nosso País'?
O que queremoS· é discutir isso para -:Dão cometermos injus- ·
tiças.. Numa frase dita pelo Ministro Séigio Motta, S. Ex• colocoo.
exat;unente aqUilo que o povo pensa. S. Ex• demonsttoo a sua
prixx;upãçãO, numa mairlfestaçãõ sincera e-honesta, que deveria
ser aplaudida, e não levar nenhum 11puxão de orelhas". Quando um
Ministro leal e solidário ao Presidente da República, amigo fraterno da SI' Ruth Cardoso, combatente decidido das flleiias do
PSDB, desde o inicio da campanha presidencial, faz uma autocrítica sincera., honesta para o País. merece nossos elogios. S. Ex• falou,
com setiSlõilidade, da sua~: no momemo em qUe se discutem as n:fOilllaS, podem estar morrendo pessoas em todo o BrasiL
É com essa preocupação, Sr. Presidente, que estamos querendo discutir a reforma da Previdênci~ mas não com essa pressa
que se i:inpõe ao País. Quantos países levarn.m aDOS para discutir
com a sociedade, com o Congresso, com segmemos representativos, com os sindicatos e com os lrabalbadores esse assunto!
• Portanto, a nossa posição, do PDT, é no sentido de que possamos desvincular a questão da Previdência do aumento do salário
mínimo. Vamos conceder aos trabalbadores e aos aposentados
esse direito, mas não façamos disso mais um encargo para os nossos trabalhad.ores, como o aumento, proposto e aprovado, da aliquota par.l- aqueles que recebem acima de dez salários mínimos.
Por isso, Sr. Presidente, estamos registràndo o encaminhament~ de uma emenda substirutiva, que. temos a certeza, ser.tex.aminada e acolhida por esta CaSa.
""
Atualmente, o Senado FederaL sob a coczdenaçào de V.
Exa•.Presi&nte Renan Calbeiros, está realizando um ttaba.Ihõ gigan~. no sentido de resgatar a imagem e a cre<hbilidade da
Casa. Nós alc:a.nçaremos esse objetivo Dão apenas· :removendo as
condições e os erros admmistrativos; mas Resgataremos juntos a
imagem do Senado Federal se assumirmos a postuia. de defesa dos
interesses nacionais, se tivermõS COiagem de aprovar medidas em
defesa do povo e decisões que tocam profundamente milhões e
milhões de btas:ileiros. É com essa preocupação que aqui estamos
disaltindo essa questão da Previdência.
No Progr.ima do PDT, tivemos a oportunidade de anunciar
ao Brasil que estamos dispostos a discutir as reformas propostas
pelo Govemo. Mas não podemos admitir que, a pretexto dessas refa:mas, se congele a miséria neste País, que se faça e se pemrita
que eStes milbões e milhões de brasileiros, incluídos no mapa da
fome, que estão segurãmente desassistidos pelo Govemo e pela
sociedade. Dão possam ter condições de sobrevivência e de montdia, acesso à educação e à saúde pública.
· ·seblldor Renan Calheiros, de que ao lado de sua proposta
de resgate da imagem do Senadn, conigindo administrativamente,
estabelecendo novas normas de fu.ncioname.nto, adequando-as à
modernidade e à realidade, certamente a posição que assumimos,
no plenário desta Casa, haveni de consubstanciar as propostas de
otdim administrativa, conciliando-as com as propostas políticas.
que consideramos fundamentais e importantes na discussão pelo
Plenário desta Casa.
Tenho certeza de que, se viermos a tomar esta decisão em
conjunto, o Senado Federal dará a demonstração ao País e aos trabalhad.ol:cs de que queremos aprovar o aumento do saláriO mínimo
e estendê-lo aos aposentados e pensionistas, mas que não queremos, não pxlemos e nãp devemos -onerar ainda mais os trabalha~s qom o aumento~ aliquotas da Pievidência.
Portanto. esta é a nossa posiçãO; a posição do PDT, ao apresentar esta emenda substibltiva.
·

Era o que tinha à dizer, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Coocedo a palavr.o ao
Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Como Líder. Pronuncia o seguime discurso.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senadores, no presente momeDto, muito se discute a respeito da recomposição de custos, de reesttublração, de reengenharia e de outroS temas semelhantes, para tomar as empresas mais eficienteS. produzindo mais e a um custo nienor, de modo a consegUir eiiftentar,
CCill êxito, a competição, melhOialldo a qualidade dos Pro<Jutos oo
dos serviços que prestam.
Não seria, então, chegada a hora de aproveitarmos este
crescente interesse por técnicas mais eficientes- de administração
· para implementar, DO Estado brasileiro, modelos de getência de recursOS puô!icos quõ ttigi!Di ~&meficios à população, no sentido de
um melhor atendimento? Sim, porque possível prestAr sezviços
em IWlior quantidade e melhor qualidade, despendendo igual oo
até menor volume de rerorsos.- Como? Simplesmente passando a
adotat cet;tos conceitos na Administração pública como, por exemplo, cjua1idade, produtividade e racioualidade.
Na maioria da vezes, um salto para melhor na prestação de
sernços públicos não requer nenhuma teoria complicada da administração e,. sim. o bom senso.
,
Este,. Sr. Presidente, é um tema que trazemos para ser refletido por todos nós. Que não digam que só sabemos criticar. Na
verdade, desejamos o sucesso do Govemo. Queremos que o Plano
de Estabilização Econômica dê certo. É com o intuito de contribuir
que nos manifestamos.
Hoje, tralarem.OS'de um assunto relacionado com o que acabamos de comentar. V amos mostrar o que é incompetência e apresentar o camiDho 6bvio a ser seguido para beneficiar, com menor
custo, aquele segmento que mais necessita da ação govemamental,
a PÇlJII!ação de baixa rel1da.
Referimo-nos ao Vale-gás. um benefíciO exi.Steri~ desde
março de 1993. criado no Governo Itamar Franco, pelo Decreto n°
787, de 30 de março de 1993, e dirigido aos consumic!Ql:es residenciais e rurais que utilizam pouquíssima energia eléttica.
O vale-gás é um subsídio a esses consumidores, subsídio à
conta de energia elétrica e aquisição do gás em botijão, o GLP.
Tal beneficio tem valor irrisório, 4% do salário mínimo
para cada consumidor que utilize até 75 Kw/h de energia elétricà
por mês. Como o salário minimo situa-se no patamar de RS 70,00,
o valor do subsídio fica em R$ 2,80 por consumidor, cuja residência se enquadre no critério mencionado.
Contudo, tão grande é o mlmero de famllias pobres
Bxasil que mesmo essa pooca quantia tem o efeito de ajudar esses nossos compatriotas mais humildes, na sua dura batalha diária pela
sobrevivência. Por isso, pelo seu alcance social. o Vale-gás merece toda nossa preocupação.
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Para que se tenha uma idêia, o BiaSi! há 35 milhões de COllsumidores de energia elétrica, dos quais 8,5 mi.Ib.ões consomem
menos que 75KwJh por mês, portanto, fazendo jus a esse subsídio.

Isso posto, poder-se-ia indagar a respeito de qual é a ~relação
existente entre o V ale-gás e a necessidade de maior eficiência nos
mecmismos de gestão de recursos públicos.
·
Pois bem, acontece que o pnxedimento para concessão do
Vale-gás, adolado até 31 de dezembro de 1994, quando foi sus~ eta ii:raciona4 falho. excessivamente Wrocr.itico e impunha
custos desnecessários aos beneficiários. Em suma, esse é wri caso
típico em que um pouco mais de bom senso poderia reverter-se
numa melhora substantiva do benefíCio a quem faz jus. sem representar o aumento sequer de um centavo no gasto de recursos públicos, ao coolrário, diminui
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Vejamos. Srs. Parlamentares. qual o caminho burocrático
que o cidadão carente tinha que pei'COI'Ier, no sistema de concessão
do benefício, para receber sens R$ 2,80.
Em primeiro lugar, .natuialm.ente o cidadão deveria estar
apto a receber o subsídio. Isso significa dizer- repetimos uma última vez - que sua conta de energia elétrica teria que acusar um
consumo de, no máximo, 75Kwlh por mês, o que representa uma
quantidade bastante modesra. Após receber a fatura da companhia
de energia elétrica. o beneficiário tinha que quitá-la junlo ao sistema bancário ou a outro 6rgão apto a recebê-la. O próximo e último
passo, o cidadão se dirigia à agência local dos Correios, onde, mediaote a apresentação da fatora quitada, recebia o benefício de R$
2,80, o ebamado vale-gás.
Diga-se de passagem que este nome: vale gás, se deve ao
fato de que a intenção do subsídio, quando idealizado, era promover ao pequeno coDSUmidor de energia elét.rica uma ajuda para a
aquisição do gás de cozinba. Contudo, nada garante que o beuefi- ·
ciário ·nao utilizava o subsídio para outros fms, já que -ele recebia
em dinheiro.
Bem, onde estava a irracionalidade do sistema da concessão
- de· V ALE-GÁS? Precisamente em que tal sistema obrigava os beneficiários, que são pessoas de poucos recursos, a gastarem seu dinheiro e seu tempo de forma absolutamente desnecessária.
O cidadão recebia a conta de hlz em sua residência. Tinha
que_ ter dinheiro para pagá~la e era obrigado a ir ao banco para
fazê.. lo. Com a conta paga. ele se dirigia ao--coneio para receber
os 2,80 reais. De um lado, o cidadão perdia tempo, gastava dinheiro com transporte, além de ootros desconfortos de en.f:ren.tar filas
nos bancoS e nos Correios. e, poníltimo, ainda utilizava o dinheiro
como quisesse. De outro lado, a concessioDária de energia tinha
que pagar aOs bancos pelo recebimento da conta; bem como o
D~C aos Correios o valor de 0,24 centavos de reais por- V ALEGAS pago.
Os custos com essas _operações tomavam-se mais caros algilmas vezes do que o próprio valor da conla de luz.
Sr. Presidente, Sr's Senadoras Srs. Senadores, nosso objetivó ao discuJ:samlos hoje é propor um novo sistema para a concessão do VALE-GÁS, um -sistema que evite as desvantagens do
outro, tendO por- resultado tratar melhor o beneficiário pobre, impedindo que um subsídio já tão minguado seja diminUído ainda
maiS p<r conta das despesaS que precisam ser realizadas pam sua
aquisição.
Tal proposla já existe e está formalizada numa minuta de
decreto elaborada pela Associação BiaSi!eira de Concessionárias
de Enetgia Elétrica, a qual encaminharemos ao Poder Executivo
na pessoa do ExcelentísSim~ Senhor Presidente da República.
Apelamos às lideranças do Govemo nesta Casa para que analisem
o ãsswito-e somem-se a esta luta..
Em resumo, o sistema funcionava de acordo com os seguintes passos: primeirO, o órgão ímanciador do subsidio, Departamento Naciooal de Combustíveis - DNC, transferia aos Correios
regursos no montante da previsão de dispêndios com o V ALEGAS no mês. Segundo, a companhia concessionária de energia
elétrica emitia a f~ para. usuários. Terceiro. os usuários que
ti.Dham direito ao V ALE-GAS levavam a uma agência dos Correios a fablra quitada e recebiam. em espécie, o beneficio. Quarto.
os COrreios prestavam contas ao DNC dos pagamentos efetuados.
O no_vo sistema, por sua- vez. opera.rVl_ da_ seguin~ foxma: na
primeira empã., segundo previsão, o DNC, em vez de repassar os
recursos aOs Coneios, efetnaria tal pagamento diretamente às Con-
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cessionárias de Energia Elétrlca. Estas identificariam os c_ODSUlllÍdores aptos a receberem o beneficio e entregar-lhes-iam as fanuas
já quitadas. Portanto. oito .niilhões e meio de brasileiros recebe-
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em :..1.1<..:5 _ç~as a 'coD.ta de luz já devidamente paga e ainda
Ressalte-se, ainda, que, dos oito milhões e meio de benefi?.'C.e:XIJ o V êl.E-G~.\~·- Sesse passo. vale _'ressaltar que_, ~ia de regra,
ciários do VALE-GÁS, quatro milhões e meio estaç> situados no
o .,·alor do b-eneficio é superior ao valor da conta de luz para esses Norte e NOI'tleSte do Bz:asil, o que representa 50% do total de conclientes. P8..1.-a que se tenha uma idéia, quem consome até 30 kwh sumidores dessas regiões. que é _de nove milhões.
paga 0,66' c.!~Uvos de. reais de conta de luz por mês_ e até 75 kwh
Vejam. portanto, Srs. Se~ do Norte e Nprdeste, a imcerca de 2~80 !t"ais p.,r mês.
portância de se reativar o VALE-GAS, o mais rápido possíveL
Ps.:a :1&. é difícil imaginar que alguém pague tão pouco
O grande int.ereSse das conc:essionárias é não ter de pagar
pe!0 C..7.J.Sl..iillo de energia elétrica. Nós que consumimos mais ener- pelos serviços de cobrança dos bancos ou fontes anecada.clotas,
i.:'!. alé!:ica, Pif.~úe t~moS etp. nossas casas geladeira, rádio e tele- _ que antes se beneficiavam de certo peúodo em que o dinheiro ficavisão, :mag!:..amos que todos os brasileir~,::; também possuem esses va em su_as mãos.~ agora a_FEBRABAN propõe a cobrança de
elet.rod...."m.éstl.:;os. !Vfus oito m.illiões e u:.'!b de f.arcil.ias no Brasil 1,20 real poc conta recebida, visto que, cOri1 o Plano Real, o dipa~ ·:....':..l :;:ilor .l:l'lin.iino de energia d~u.:ca, p<Xq~e ~o possuem obeiro parado já Dão renâe tanto quanto antes, e o valor dessas
· ~;;se.:> r;.1 cua:os- ...::r.r.::'-:hOs eJe~.:"cdo:n1é::ticos.
contas variam de 0,66 cem.avos de reais a 2.80 reais.
·• .!•Jllt~r..-...!-:....te .:om a· coma de luZ- quitada. as concessionárias
Dessa forina. fmalizamos, reite1'3Ildo a convicção de que o
e!.r.;:~~-j~ l!...1S d~e:.._,~cs aptos a receberettl· o benefício· o· VALEEstado deve ter uma orientação sociaL Deve fomecer meios e reü ;;.S ~~-.: :;;:.::..:;~ :J.c "'-:u cupom anexo à coeta e destacável, que daria CUI'SQS pànt que os desfavorecidos possam ter um pouco de alívio
c.:i:."cit:: <.:.:.:. usaá::i~.o' ~ utüi:Zá-lo Ea compra: do bbtijão de gás. Ova- na sua difícil lide cotidiana e para. que possam vencer a pobreza
k-':· 3.:. ; ·:_,.,~:i."] ,~S .:,":...'Z:a ]g:.?.~ à diferença entre O~efício - 4% que os assola. Nesse sentido, pedimos a sensibilidade do Poder
c.ic .--,~f.-:;:'-..-·,~r~.f' ...,;g~nl.e- e-o v.:aJor da conta de luz. Depois. o Executivo pam a imediata aprovação e imple;nentação do novo
C~efir.:.::~ :'(~ ~~ :•??-.ia !':1 seu cupom junto às distriW.idoras de g"ás,
sistema proposto para a concessão do V ALE-GAS no Brasil
.?~â3ll·:b, c.vF\ eh. p?.rte do preço do botijão de gás~ Por fJ..m. as
O Sr. Eduardo Sup6.cy- Permite-me V. Exaum aparte?
dis!cib.~.: ~~-::!d.::: Ce ~s P.ntregariam os .-;npoi:.\s · ·coleciona~~ ao
.o SR. ADEMIR ANDRADE- Com prazer ouço V. Exa.
DNC. v q'..la! ili.es pagaria a impoitâDcia n~-1es expressa.:
O Sr. Eduardo Supl.icy - Elabcs:-ou V. Exa um estudo aproA s::.~erioridade da proposta mencionãda é inequívoca. O fundado sobre o mecanismo do VALE-GÁS. Pergunto-lhe se chebenefl-::~!hio ilão perderia tempo algum, nã.o desembolsaria dinbeigou a examinar os efeitos da introdução desse vale sobre a acJim..
ro ~-XI!:! transporte nem para pagar a luz e compraria o gás di- plência. O dado que informalmente obtive<> e V. ç:xa talvez po~n~o ó& D:s!....;.huidora. Assim. o sistema tómar-sé=ia mais racional e
ter ouvido? foi o de que, em razão do V ALE-GAS, aqueles que
n1.t.is eRc.ien~. aumentando o bem-estar e o valor líquido do bene- possuem conta de pequeno valor passaram a ter um menor gt311 de
fíC:(-, :>:..Lll"i.ii!Jlicn _qualquer aumento de dispêndio de recursos pú- inadimplência. Ou seja, pelo e!tímulo de estarem recebendo Uil:l
blicos, ~!õ ao cootririQ economizando-o;, ,ais as subsidiárias :não complemento de renda sob a forma de dinheiro, passm:am a ser
p.:o.garia:rr:. .tt.O.'i bartcos e o DNC não pagarb. ·::...::-s Cõrreios.
mi.is- adimplenteS- i pagarem :m.ids os compromissbs- e que, por
Arle::ua.;s. emJ:m.eremos, com brey;,.;_'lde, duas ootra.s vanta- um lado, teria ·sido certa vantagem no conj:mto da problemática
g~s do f':.('YÇ ').iS~l':~.!- Pri:rJ:l.e~ Z"~n 1 ~~~ J~~ e:-::t~go do vALEque examina v. Ex&.
"
GAS pL'?. ~·-'':! t~-~ f~~t;±l.de, que é ::.·~.;-;:J~:i,,_;ir um subsídio para a
O SR. ADEM1R ANDRADE- E verdade. QuereiDDs mu;~SI!siç?-, c'e bc!ijãO de gãS. Segundo. que é de maior importância.
dar isso pa:que estava OCOireildo que desses oito milhões e meio
:":":":~r-.or p::-":!:oiEdRde de corrupção, urila vez qüe (fCOílb:ole sobre
de consumidores brasileiros. cujos va.lores das contas hoje variam
'2-'''~ est:.. Sf-i"'~-a :receber o beneficio seriã feito diretamente pelas
em tomo de 0,66 centavos de reais e 2,80 reais, valor do V ALEc-:nc~-dDn~.:.BS, j;mtimerite Com a emissão daS faturas de energia GÁS neste momento. para receberem esse beneficio, tinham que
e: f.tci-::1.. :.;:tiliJ~.:::ldo. para isso, meios magnéticos.
gastar, pois- recebiam a· conta em suas residências e iam ao banco
;'~ -;~~':1'! •.<:-:r. ?~sidente, o que d'scu.timos prova que o bom
pagá-las. Portanto tinham que pegar um transporte para ir ao banse:ci-U, a ::.rgan.ivçt:.-:-. ~ a racionalidade, empregados na Adminis- co e, depois. preciSavam pegar um transporte para irem aos Cor-~~W -rr~::J:ca, co~ ~eza. estarão sempre a serviço da populareios receberem o diDheiro. O que propomos é que s.e acabe com
•?:k·, prop~<)D2J.l.Jo-TI.i.e uma.D;!.~1horia da qualidade de vida.
isso. ou seja. a empresã subsidiária de energia elétrica. já manda a
Por fim. temos o maior apreço pelo programa do VALE- conta para a residência do cidadão já quitada.
~
G Ã.S. Ap?!!':M do pequeno vulto dos recursos destinados a cada beExemplificando: comame-se 30 kwh. o V ALE-GAS tem
r:efiCiáno, tãl prõgtama. aponta na direção correta. O Estado. nele, amalmente o valor de 2,80'reais. Então, a pessoa receberia um cré-&f"lr-!::2- d~m.pen!:wndo sua função precípua e Ioa.is Dobre, que é
dito de 2,80 reais rileoos O. 66 Cientavos de reais, e já iria direto DO
::-~rt~\·n a~r--.e G.e 1i-;t-rlbuição" de reula; não um ageDte de concen- GLP e compraria 0 gás de cozinha daquela empresa. que receberia
;:::-:-:~ 0 :ie- :re:·,~- '!'J·~ é 0 papel nefasto ql:~ 0 Estado brasileiro tem depois do DNC. O que as subsidiárias querem é deixar de pagar
aos bancos e às casas lotéricas e outras, que estão podendo receber
.;J·~·(.'!rrfd~- contã. de luz. Por quê? O custo de se pagar para que elas cobrem
Já c::.: e n.:-s referimos ao setor elétrico, é importante dizer, está quase igual. às vezes até maior, do que o próp:io valOI' da conp-:>r ~r.empio, -;~e em nosso Estado, o Pará, e no :Maranhão, as in- ta de luz. Com isso, o cidadão receberia a conta quitada em sua reC::'.-::trh:. de ú:.=.:b.!O, g:ranaes consumidoras de energia elétrica, sidência e, sim.pleS~perite, com o que-sobrasse de troco. ele comsã.:> s:.lb:;i:d:a-1~:.3.. c- que tem cro.:sado enormes prejuízos à _nossa re:. praria seu V ALE-GÁS~ dando apenas a diferença. Há ainda a van.:§,Í~::--. ; .;~-.a "F:-~E~:"'~!QRTE, çlev_ld.o ~_esses subsídios, perde potagem de que esse vale seria destinado ao uso correto, porque hoje
:'.·;~ -.~>, __:i.r:-:.;:~.'12".'1':.;"!. !'•f.t\:: este '>~.m '.!~_·_ep:la ~'-"!"'"'dfi::n de ou'tl::Q
oci&dãorece.beodiDheiroefazoquequercomele.
:.·.:.'.~:)-·..;. '1L 1"' ;~ :· • ::.--· '":·- ..,_- -"'"
Estamos propondo uma f<nma de melhorar todo esse pro\· .:tie: ·-r~ssali2.r ainda que os recursos para subsidiar o cesso~ já que os recursos continuam existindo, mas qu~ infelizVALE-GÁS cc..>ntinuam existindo e. que o DNC pretende dar-lhes mente. pela falta de atenção do ~v o Govem.o, não foi colocado
c:J~""a .:lestinaç:io menos nobre. Estes tecursos foram criados no auem aplicação até hoje. O V ALE-GAS está parado ·desde 31 de dem~~!o &) ól~o ilie~l.e do gá.s GLPe são parte iiitegrante dos prezembro do ano passado, e o que estamos querendo é que ele volte
ç.o..> ó~ ~~:-..."'C :nwJto _;.·~ refinari-a.
-- im~~ente a funC:iODar, na fonna como estamos propondo nesri~n
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Parágrafo úcico. São sujeitOs à revisão do CongressO Nacional quaisquer atos que· possam resultar em revisão do :mferido
Atçrdo-Quadro. bem como quaisquer ajustes complementares
que. nos termos do art. 49. I. da Coostitnição Fedexal acarretem
Duranu o discurso do Sr. Junia Marise, o Sr. encargos ou compromissos ,gravosos ao patromônio nacional.
Art. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor nada de sua
l..evy Dias, JD &crekirio,deixa a cadeira da presidência,
publicação.
que é ocupada ~Mio Sr. Renrm Calheiros, 2" Secretário.
PARECERN•243,DEI995
Durante o discurso do Sr. JunUJ Marise, o Sr. Re·
(Da Comissão Diretorn)
nan CalheiTos, 2° Secretário, deixa a cadeira da presi·
Redação final do Projeto de Decreto Legislatid<ncia, que é ocupada pelo Sr. José Eduardo Du11rl,.&vo nO 89, de 1994 (n° 280, de 1993, na Câmara dos
pk711e de Secretário.
Deputados)•
. . O SR. PRE§IDENTE (José Eduardo Dutta) -. Passa-se.
A
ComiSsão
Dfreto.-a apreSenta a redação r'ma! do Projeto
agora à a.J?t"Ciação do Requerimento n• 594, de 1995, de mgência
parn o Projeto de Lei da Câmara n• 48, de 1995,lido no Expeclien- de Ilocr!oto Legislativo n° 89, de 1994 (n' 280, Da Câmata dos Deputados), que aprova- o teXto das Emendas à Convenção Constitute da presente sessão.
tiva da Or!lanização Maritima lntemacional (IMO), adotadas pela
Em votação o requerimeilto.
~ Os Sis. Senadores que o aprovam queiram pemlllileCer sen- Resolução A. 724 (17), dotante a XVII Sessão Regula< da IMO,
emLoodres, em 7 de novembro de 1991.
tados. (P31lsa)
--Sala de Reuniões da Comissão. 20 de abril de 1995.- José
Aprovado.
Samey, Presidente- Renan Calheiros, Relator- Antônio Carlos
Será cumprida a dehõetação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (José Eduudo Dutrn) - Solm: a Valadares- José Eduardo Dutra.
mesa, redações finais de proposições aprovadas "" Oidcm do Dia
ANEXO AO PARECER N"243, DE 1995
de hoje que, nos termos do parágr.lfo úuioo do art. 320 do RegiRedaçiio final do Projeto de Dec<eto Legislatimento Intem(}y se não houver objeção do Plenário, serão lidas pelo
vo n° 89, de 1994 (n° 280, de 1993, na Câmara dos
S<. !"-Secretário.
Deputados).
··
São liclas as seguintes
Faço ~aber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,--- - L - - - - - , , Presidente do Senado Federal, nos termos do·
PARECERES
art. 48,~item 28. do Regimenro Interno, promulgo o .Seguinte
PARECERN'242,DE:tll95
DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1995
(Da Com;ssão Diretora)
Aprova o tato das Emendas à Convenção
Redaçiio f'mal do Projeto de Decreto LegislatiConstitutiva da Organização Marítima Jntemaá.onai
vo n° 52, de 1994 (0° 118, de 1991, DB Câmara dos
(IMO), aduladas pela Resolução A. 724 (17), durante
Deputados).
a XVJ1 Sessão Regula< da IMO, em Lond=;, em 7 de
A Comissão Diretora apieSCD~a a redação (mal do Projeto
novembro de 1991.
de Dooreto Legislativo n' 52, de 1994(n'll8 de 199l,Da Câmara
O
Cougresso
Nacioualdecteta:
. dos Deputados), que aprova o Acotdo--Qladro de Coopernção oeArt. 1° É aprovado o texto das Emendas à- Convenção Conslebtado entre o Gov~ da Repúblka Fedetaliva do Brasil e o Gotitutiva da O<ganização Maritima lntemacioual (IMO), adotadas
vemodaRepúblicaPortnguesa, em Biasília em 7 de maióde 1991.
Sala das Reuniões da Comissão, 20 de abril de 1995.- José pela Resolução A. n4 (17), dotante a XVll Sessão Regula< da
Samey- Presidente, Retnm Calheiros, Relato<- Antonio Carlos IMO, em Londres, em 7 de novembro de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Valadares- José Eduardo Dutra.
"
Nacional quaisquer atos que impliquem revisão da referida ConANEXO AO FARECER N"242,DE 1995
venção Constitutiva, bem como quaisquer atos que, nos termos do
Redaçiio final do Projeto de Decreto Legislati· art. 49,1, da Constituição Federal, acarretem encargos ru comprovo n° 52, de 1994 (n° 118, de 1991, na Câmara dos missos gravosos ao patrimônio nacionaL
Art.
Este Decreto Legislativo eritra em vigor na data de
Deputados).
sua publicação. ·
Faço. saber que o Congresso Nacional aprovou e eu --·Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Presidente do Seuado Fedetal, nos termos do art. 48, item 28 do
PARECERN'244,DE 199S
Regimeoto lnlemo, pronrulgo o seguinte
(Da Comissão Diretora)
DECRETO LEGISLATIVO N" DE 1995
Re"dação f'mal do Projeto de Decreto LegislatiAprova o Acordo-Quadro .cdebrado entre o
vo n° 98, de 1994 (o0 438, de 1994, na Câmara dos
Governo da República Federativa do Brasil e o GoDeputados).
verno da República Portuguesa, em Brasília, em 7 de
A Comissão Diretota ap<CSenl.a a redação f'mal do Projeto
maio de 1991.
·
de Dooreto Legislativo n• 98, de 1994 (n' 438, de 1994, na Câmata
dos Deputados), que aprova o texto do AOO<do solm: Comén::io e
o Coll!li:=O Nacional decreta:
Art. I • É aprovado o texto do Acordo-Quadro de Coopern- Cooper.ição Econômíca,- celebrado entre o Govemo da República
ção relebtado eoJre o Governo da República Fedemiva do Blllsil e o Fedezativa do Brasil e o Governo da Romênia. em Brasília, em 23
Govemo da República Portuguesa, fnmado em 7 de maio de 1991.
de fevereiro de 1994.
te momento. 'Estamos encaminhaBdo este trabalho ao Presidente
da República e ao Ministro de MiDas e Energia pã.ra que avaliem e
atendam a essa necessidade da população.
Era o que t!nhamos a dizer, S<. Presidente. Muito obrigado.

zo

~ANA15 00 SENADO FEDERAL
Abril de 1995
'21l7
Sala de Reuzüãoe.s da o;missão, 20 de abril de 1995.- José
Concedo a ~avta ao Senador Josapbat Marinho. (Paosa)
Saroey, Presidente- Renan Calheiros, Relator- Antonio Carlos
O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente, peço a palaV aladares- José Eduardo Dutra.
'
vta pela ordem.

ANEXO AO PARECER N'244, DE 1995

Redação rmal do Projeto de Decreto Legislaü·
vo n° 98, de 1994 (n° 438, de 1994, na Câmara dos
Deputados).
Faço saber que o CongressO Nacional aprovoo, e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item '21l, do Regimento Intemo, promulgo o seguinte

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Pois não,
Senador Roberto Freire.

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pela ordem. Sem
revisão do c::w:ador.)- Sr. Pxesidenle, quando estive perante a Mesa,
infonnaram-me de que havia apenas dois Uderes ~tos antes
de mim.

O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dutra)-SenadorRoberto Freire, não estava anotado aqui. mas concedo a palavra. a V.
- Aprova o texto do Acordo sobre Comércio e Ex•, na ooodição de Lider do PPS. Infonno que V. Ex' dispõe de
- vinte minutos.
Cooperação Ec:oiiômica, celebrado entre o Governo
A Mesa pede desculpas po< não ter passado a palavra a V.
da República Federativa·do Brasil e o Governo da
Exa, já que não havia anotação aqui.
Romêoi~~t em Brasília, em 23 de fevereiro de 1994.
DECRETO LEGISLATIVO N' DE 1995

O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Como Uder. ProCongresso Nacional decreta:
nuncia
o seguinte discw:so. Sem revisão do orador.) -Sr. PresiArt. 1o É aprovado o texto do Acordo_ so_bre Co~io e
Coopemção Eeonõmica, celebrado enlre o Gove!IlQ da República dente, sn: e Srs. Senadores, vou falar apenas em homenagem aos
Parlamentares aqui preseotes. O disrurso está escrito, e eu poderia
Federativa do Brasil e o Governo da Romênia.,. ein Brasília. em 23
considerá-lo como lido. Talvez fosse mais condizente com o quo-defevereiro de 1994.
·
·
ru~ que temos. Enlretmto. como se trata de uma questão que foi
Parágruo únioo. São sujeiros à aprovação do Congresso muito clis<utida pela opinião públiea laasileira e também neste pleNacional quaisquer atos que possam resultar em revisão ao referi- nário. eu, de qualquer fon:na. em homenagem a um deles aqui predo A.co!:do~ bem como quaisquer ajlstes complementares que, nos sente que falou sobre o assumo, vou dar a conhecer a quest.ãc. _
tennos do art. 49, I, da Con!;tituição Federal, acmetem encargos
Nos últimos dias, assistimos a umaexposição de míciiii- mni·
ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional
to forte do Mlnisuo Sérgio Motta. que ocorreu em função dê alguArt. 2° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de mas opiniões ace;<:a do desempenho do GOVerilo. Nós, da Oposisua publicação.
ção, vín,pamos também nos manifestando a :respeito, inclusive alerO SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Os parece- tando para o fato de que o Govemo não poderia ficar ria mera retórires vão à publicação.
-ca social: tinha que se preocupar com questões bem concretas.
. -- A mfuha preocupação não é cóD:i o posiclonãlnento do MiSobre a mesa. requerimento de clispeDsa de plblicação que
m,.tro ou can aquilo que lhe foi debitado de inoontinência vet!>al,
lido pelo Sr. I' Secretário em exetcicio, Senador Adentir Andrade.
_.alg_o que gerw incontinência verbal no pleoárió desta Casa. O que
É lidO o seguinte
-me lraZ a esta tribuna é outro- interCSSe e oüiiã. preocupação positiREQUERIMENTO N' 600, DE .1!195
va. Trata-se das medídas que S. Ex• vem adotando e que acredito
Nos tennos do art. 321 do Regimento !Dtemo, requeiro dis- enfrentam uma questão· central democrática deste País.. Ontem tipensa de publicação, para imediata discussão e votação, da reda- vemos o início da tramitação do Regulamento do serviço de TV a
ção fmal do Projeto de Decreto Legislativo n' 52, de ]994 (n• cabo e é sobre isso que especificamente gostaria de falar.
Acredito que, no caso. dá-se um passo decisivo para que
118191, na Câmal:a dos Deputados), que aprova o Acoo:lo-Quadro
de Cooperação celebrado entre o Govemo da República federati.
essa importante conquista tecnológica desvencilhe-se do grande
va do Brasil e o Gov~ da República Portuguesa, em Brasília. jogo-do interesse ecoo.õmico para se converter em instrumento de
construção de uma nova prática infonnativa·em nosso País.
em 7 de maio de 1991.
Seri:r.pre-é bom lembrar que a TV a cabo. a_pesar de conquisSala das Sessões, 20 de abril de 1995.- Carlos Wdson.
ta tecnológica recente, já é adotada amplamente em todo o IIllJJldo.
O SR. ROBERTO FREIRE - Peço a palavra parn uma
No Brasa o sistema entra tardiamente- e é ímeressante dizer isso
questão de ordem. Sr. Presidente.
_porque os interesses de serviços de telecon:mnicações no campo da
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Pois não, radiodifusão de imagens, forçou. pelo peso que exerce, pelo EstaSenador Roberto Freire.
·
do privado que temos exatamente o tardio uso desse sistema -,
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para uma questão mas este fato paradoxalmente pode permitir que discutamos a sua
de ordem. Sem revisão do orador.) - SI. Presidente. tenho a im- maior demoaatiz.ação. conigiD.do errOS e distorções que porvenb.lpressão de que isso é uma formalidade, mas seria interessante qUe ra tenham ocorrido em outros países.
A TV a calxi, pelo menos na nossa ótica, não pode ser contambém se desse um mÍilimO de dignidade à fonnalidade. Está
cebida apenas pelo interesse do mercado, do lucro e orientada Casa não está em condições de votar coisa alguma.
como infelizmente no Brasil as concessões para tel.ecomuolcações
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Não havende tádiodifusão de imagens foi- para reforçarmonop6lios e oligo-do quorum, fica prejudicado o requeómento.
pólios informativos. A sua viabilidade ecooômica é uma necessiConcedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. ·
dade, mas a TV a cabo guarda? em sua origem, relação com uma
maior libetdade de infonnação-;- inaior vinculação com interesses
O SR. PEDRO SIMON- Desisto. Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) - Coo.cedo a ~regionais e lcx:ais e, portanto, promove uma maior interação das
- diVersas esferas plurais da sociedade. Se não cumprir com esses
palavra ao nobre Senador Freitas Neto. (Pausa)
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objetivos, O- sistema. então. ao invés de fortalecêr ; democracia,
Razões técnicas- foram apresentadas algumas e soubetrabaibaria no sanido do seueogesmmento Não é isso que queremos. . mos - como a questão orçamentária não podem ser obstáculo à
creib que a proposta do Minislé:t:io das Coniimicações con- concretização de uma conquista demoCrática da Sociedade. Não
segue, em linliai; JlCilÚS, coot=Jplar essa nova demanda dcmocr.\- impla.ntar o Cooselb.o é, a meu ver, fazer o jogo daquelas forças que
tica. por infOIIIlaÇÕe:S e, assim sendo, considctamo-la um avanço. ainda anseiam COD1rolar o novo sistema e que temem a sua trnnspaDestaco, principalmente, o capillllo que trata da ooto>ga de con- r€ncia.
cessão. Aí se ~ a meu ver, o que há de mais inovador, que
Digo mais: em relação à regulamentação da televisão a
são as deímições de critmos de qualií!CaÇio dos interessados na cabo, o Govemo e este Congresso- deveriam ficar atentos para toexploração dos =viços.
das as concessões que já foram feitas antes- da existência dessa reEspecificameme. ressaltem-se os seus arts. 14 e 15, que de- gulamentação. Acredito que todas elas terão que ser tomadas sem
ímem par:imetros e quesi!oo para pontuação dos proponentes, qua- efeito e que, s6 a partir dessa regulamentação, a partir da existên. Iificando..os favorável ou desfavoravelmente e, assim. criando cia desse Conselho, é que se possa ter no Brasil as roncessões para
cenários Pa.t?- uma_deciftio que democratize o setor e, na práti- televisões a cabo. E a!, com base no que o regulamento diz, poosaca. impeça a fOD!lliÇáo de monopólios e oligopólios. Com isso, mos ter um sistema que seja democrático e plur.ili.sta como todos
estar-se-á incentivando a criação de empresas de TV a cabo nós desejamos.
mais próximas do- interesse da comunidade e mais democráticas
O Sr.EduardoSuptiey- V.Ex•me
permite um aparte?
-.
na SllJl cons!itu~. pieocõ.paÇões que infeliimeDte JlUDca. exisO
SR.
ROBERTO
FRElREOuço
oompiaZerV.Ex•.
tiram nas concessões do sistema vigente de rádiodifusão, de
soos e imagens.
o Sr. Ednardo SupBcy- Primeir.imente, gostaria de dizer
Obviamente, a proposta emanada do Ministério das Comu- que ccoca:do com V. Ex• a respeito dos passos que o Ministro das
nicações, que será: snbmetida a comentários e debates públicos, Comanicações começa a clar no sentido de procurar democratizar
deve mea:ecer análises mais cuidadosas por parte de todos às seg- os meios de comunicação no País. Creio que há um longo caminho
a pen:ouet. Concotdo também que a ex-Deputada li:ma Passoni,
men!OO da sociedade. Entmanto, a sna publicação, assim como a
sanção anteri<r da lei em questão pelo P=idente Femando Hemi- em vista da sua experiência na Comissão de Comr.micações, asseSson, de fanm positiva, o Minislro Sétgio Mona. Confocme reitequo..~. parece apontar pora uma politica o!icial de comunicações mais demOCiáiica e tr.msporu1te-- rei boje, no inlcio da sessão, acredito que S. Ex•, ao expressar de
Talvez isso possa ser um das motivos das incontinêucias forma tão franca. aquilo que é seu sentimento...sobre o que-,passa
verbais terem tido tanta e ~ grande difusão noS nosSos i:neios de: deo.ti:o do Govemo, em verdade, acaboo prestando um serviÇo ao
ccmnnicação, rrao afirmo, mas acredito que o Ministério das Co- Presidente F~do Henrique, ao País e ao_ Congz:esso Nacional.
Estava àli intemgindo com o PMDB e tal foi a fOIÇa das suas palamunicações, ao enfrentar a questão das concessões DO campo do
sistema televisivo nacional. está mexendo naquilo que o Presiden- VIU que acabou repercutindo por todo o Brasil.. Não ouvi todo
te gosta muito de dizer, num ''vespeiro". E está mexendo de fcmna o noticiári_o_ ~ntem, pelos meios de comunicação, ma:S se porimpositiva. Diria até que ele sinalizoo para tedos nós quando con- ventura procuraram fazer de suas palavras algo com sentido
vidou a ex-Deputada e nossa ilusltc companheira na Comissão de não positivo, parece-me que ainda que tenham sido divulgadas
Ciência e Tecnologia. e qoe teve um papel fundamental na disaJs- as criticas que fez à lentidão do Govemo, para resolver, por
são de uma lei de!DOCiática para esta questão? como foi a ex-Depu- exemplo? os problemas sociais, na área da educação, saúde onde apresentou, na verdade, uma autocritica, em que pese a
tadali:maPassani.
.
própria reprimenda do porta-voz do Presidente, Embaixador
Da minha parte e do PPS, queremos aplaudir essa orienta- Sérgio Amaral, que ontem mencionou que o Ministro não podeção do Ministério das Comunicações.
ria estar falando do que ocorre em outras áreas-. o Ministro
Gostaria de chamar a atenção para outro ponto. Se-o Execu- entendeu que o Presidente absorveu suas palavras. Provaveltivo dá passos importantes na regulamentação da TV a cabo? espe- mente o que ele expôS ao PMDB já havia trn.nsmitido antes ao
ro que este também deva ser o comportamento do Congresso Presidente, nas conversas que têm tido, por ser um dos MinisNacional. Não tem mais sentido protelarmos a implantação do tros mais próximos di casa do Presidente do Palácio do PlanalConselho de Comunicação Social, previsto na Constituição e
to. Entendo que é muito importante apoiar os passoS que o Midefm.ido em lei, até porque ele, por de("mição? deve exercer o nistro Sérgio Motta der na sua área sobre a· democratização dos
papel de consultor na discussão das il.ót:oiaS CODipleiiiC:rit.a:res a
meios de comunic8ção. Isso é parte -àó--proC:esso de democrati.:
serem baixadas pelo Ministério das Comunicações. O Conse- zação do País. Penso? também, que aquí no SeDado nós não delho, cujos nomes já foram indicados pela sociedade civil, seria vamos mais retardar a aprovaçá? do Conselho de Comunicação
um canal importante de negoeiação e de artialJação entre o Con- Social. T"mh~os aqui um colega. que muito honrou esta Casa.
gresso e o pnlprio ExeoJtivo.
o Senador Jutahy Magalhães, que cobrava, a cada dia que o SeEssas normas complementares iião deímir as pontuações e nado apreciava concessões de serviços de rádio e de televisão,
os critérios, que, em linhas gerais,. visam contemplar algo que a o estabelecimento do COnselho de Comunicação. Inclusive, S.
Constihlição ci- ou seja. a capacidade de inferir em relação A Ex• se negava a aProvar as concessões na medida em que, asquestão dos programas regionais, do maior fortalecimeoto dos sim procedendo, estávamos postergando os pareceres que norprogramas coimlllitários, dos progrnmas locais, daquilo que signi- malmente teriamos desse conselho. Seria iinpoitante que o Prefica sociedade civil mais OQl3DÍZIIda e do que significa um contro- sidente J~sé Samey tomasse as provi~ncias devidas sobre esse
le social e não um controle estataL Algo que, nesta regulamenta- assunto. E possível que, dada a nova composição do Senado,
Possa haver uma reformulação de uma proposta que havia sido
ção, vem mais ou meDOS apontada.
apresentada.- acredito- há dois anos ou mais.
Nós, por isso mesmo. não entendemos o pmquê da protelação da instalação do Cooselho de Comunicação SOcial, que é resO SR. ROBERTO FREIRE -Ela já existe há algum temponsabilidade, inclusive, da P:residência deste Senado.
po.
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O SR. EDUARDO SUPLICY- Então, as piDprias entida-

eles que fizeram sugestões há dois anos, talvez teDham outr.a.s para
apresentar. Acredito que essa matéria deva tramitar com emergência, que os partidos sejam COD.SU1tados, bem como os 81
Srs. Senadores. Seria importante que õ Presidente José Sarney
que está preocupado em fazer com que esta Casa se coloque em
dia com todos os assuntos, nessa matéria, não retarde qualquer
procedimenlo.

O SR. ROBERTO FREIRE - Temos, inclusive, um prazo, que seria importante i:ümpriftnos, relativo à tramitação dessa
regnbnnentação na Cqmissão de Educ•ção, tal oomo defmido pelo
Presidente. Seria um prazo por demais razoável para que esta Casa
tivesse condições de implementar esse conselho.
-- Em reiação às cz:íiicas ou autocriticas do Ministtv•.reservome o direito de não discuti-las, mesmo porque é uma questiio de
economia interna do PMDB, dos partidos aliados e do govemo; S.
Ex" pode receber reprimenda ou nio, ser "pública ou não. O que me
im.JX!!tã. aqui é saber que alguns dos seus passos na questão do
Ministério de Telecomu_njcações precisam receber da parte das
forças democníticas deste Pais a sustentação que signifique o
debate, a abertura, para que a sociedade desse debate participe,
e para que tenhamos um sistema. de comunicação que neste Pais
possa democratizar algo que todos nós temos preocupação por
causa dos oligopólios que foram íxrmados por ausência de regula-

mentação adequada.
• ·Acxedito que esse é o papel que podemos desempenhar e é
esse o papel que o PPS, aqUi nesta hora e neste momento, pretende

realizar.

•

O SR. PRESIDENTE (José Eduaido Duiia) - Cooeedo a
palavxa ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR.. V ALMIR CAl\fPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discum>.)- Sr. Presidente, St"s e Sxs. Senadoxes, como é do
conhecimento geaal. após a entmda em vigor da nova Coostimição
.Fedexal. de 1988, um número considerável de servidores públieos,
já aposentados, retomou il. alividade no Serviço Público, mediante
a prestação de concursos.
Isso se deu por dois motivos. O primeiro e mais importaDte
desses motivos é que a nova Carta. pela primeir.t. vez em n~
História constitucional. colocou, como condição sine qu:z non para.
ingresso no serviço público, a prestação de concursos di provas e
títulos.
O segundo motivo é que a Lei Maior não veda, expressamente. em momento algum. como Cartas anteriores o flZem!Il,. a
acumulação de proventos da inatividade com o exercício de cargos, emptegos 00 funções.
.
Desse modo, como já disse, servida:es aposentados - em
número significativp, especialmente aqui em Brasília- tomaram
à ativa, mediante o mecanismo democrático do concurso público. E tudo isso, cqm 9 beneplácito das autoridades administrativas, respaldadas no entendimento da então Consultaria Geral
da República, d(, que eram licitas essas acumulações; consoante
Paxecer publicado no Diário Oficial de vinte e um de julho de
1989, aprovado pelo Senbor Presidente da República, Dr. José
Sarney, hoje insigne Presidente desta Casa e do Congresso Nacio-
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O aCórdão do nosso TnOOnal Maior foi publicado no Diário
da Justiça de trinta e um de março último, mas ainda nio transitou
- -em julgado, pcxque está sujeito a -eio.bargos de declaiação e certao;tente sení objeto desse_ recurso a ser ~to pelo advogado do
serVidor~ litlgio com: O Estado de São Paulo.
A decisão do Supremo Tdbunal mergulhou os servidoies
aposentados ativos, aos quais venho me referindo em meu pro..
nunciamento, em grande angús~ porque. acreditando no que

dizia a Constituição e entendiam as autoridades constituídas,
empenharam-se a fundo, geralmente em concursos dos mais
disputados, que exigiam gru>de pxepazação intelectual e expe·
riência profissiOnal, para obter cargos e empregos agora ameaçados.
Sr. Presidente. sr-se Srs. S~s:
Einbcn fazendo questiio de destacar de pronto 0 nntior respeitO que lenbo pelo nosso Supremo TnOOnal Federal, cujas dou·
tas decisões devemos todos e!lCai3l" com.• nutior defetência, quero hoje aqui me solidarizar com 0 etniD.eDf.C Ministro Man:o AllMlio, cujo voto, embora vencido nesse debate sobre acumu.lação,
prima pela sabedoria e justeza das colocações. Creio qoe ele, de
maneira excepcional, soube defender sua posição.
Como estou convicto de que a nossa Constituição não
veda a acumulação. mais do que simplesmente me solidarizar
com o Ministro Marco Aurelio, que tomou esta. solitária -:mas
sábia - decisão, desejo reproduzir aqui parte de seu voto; Sem
nenhuma dtivida dos mais brilhantes já pronnnciados ~ela
C•••

_

·.

·· O fato é que o Ministro MaJ:ro Aurelio prommclou-se ·amparado. na melhor doutrina sobre o tema. Na vexdade, é preciso
que se diga, os nutioo:s especialistas btasileiros na questio já se
pronnnciaram faVoravelmente à acuomlação. Vários desses textos
foram arrolados no relato do Ministro MaJ:ro Aurélio.
.
rmciaimOnte, o Ministro MaJ:ro Aurélio faz um levanlamento do tratamento que é dado à acumulação de vencimentos nas diversas Coostimições btasileiras. A primeira, de 1S24, não aba:dru
-o tema.. A de 1891 vedou acumulações remuneradas. no que foi
criticada pelo nosso mais brilhante jirista de todos os tei:opOS? Ruy

Barbosa.
Faço questão de registrar aqui o fed:J.o do voto escrito de
Ruy Barbosa, incluído no parecer do Ministro MaJ:ro Aurélio. Diz
Ruy Barbosa:
• ~

"O grande mal não está em que as incapacidades
acunmlem os cargos públicos, mas em que os cargos públicos se confiem às- incapacidades. Desammnlando, o
que unicamente se obtém sení. IOllltiplicar o número dos
incapazes beneficiados, abrindo ao Poder novas ocasiões
de eien::er entre
seus favorecidos. engrossando-lhes a
05

quantidade, 0 aibítrio de que dispõe."
Já a Ca.tt.a de 1934 vedou a acu.JIIlllação de cargos públicas,
estendendo-a aos inalivos. A de 1937, que não repete a DOIIna anterior, limita-se a di= que não cabe a acumnlação de cmgos. E
não toca na questão dos inalivos.
~
A Constituição de 1946, em ptincipio, vedou a acumnlação

nal.

mas contemplou exceções que beneficiaram o magistério. a magis-

Ocone, pméni, que recentemente, ao ser chamado a julgar
um caso de acumulação de proventos de aposemadoria com exer-

t:ratum e também os que ocupavam cargos lécnico-científicos. E

cicio de timção pu'blica, tendo cano partes o Govemo do Estado
de São Paulo e um servidor daquele Estado, o Supmno Tribnnal
·
à acuFedetal, por oito votos a um, manifestou-se contranamente
mulação.
-

nada fala sobre inativos.
A Constituição de 1967 e a Carta Magna
a acumn1~
............ e estenderam-na aos inativos.
Sr. Presidente, St"s e Sxs. Secadoxes:

de 969 edaram
1
v
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Antes de prosseguir com 'o resumo do voto do Ministro
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bre o tema escreveu, entre out1as obms, Os Hermencutas da Intransigência Desacumuladora.
O Ministro do STF cita trecho de ou!J:a obra- O Regime de
Acumulação de Cttgos na ColiStittiiÇãóâe 1988 e as Idéias de
Ruy- do citado autor, na qual o jurista afuma:

Matro Atmlio, gostaria de regisiiar aqui dois rápidos eomemários
do jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, Professor Tirular da
Faculdade de Direito da Univemdade Ca161ica de São Paulo, sobre a bistéria da acumulação oas diversas Omstituições.
Em ll!SpOsta a recente CODSUita que lhe foi feita por diversos
"A Constituição de 1988, deste modo, h'berou por
magistr.ldos sobre acumulação, e à vista do referido acónlão do
completo o inativo do serviço público; se antes havía a
STF, diz Bandeira de Melloque a Carta de 1891 vedava o acúmuregra de que "a proibição de acumular provenros (que
lo pelo simples fato de, naquela époea, s6 haver aposentadoria por
mmca existiu) não se aplica aos aposentados, quanto ao
um motivo: invalidez. Além disso, segt!Ddo Bandeira de Mello, as
exetcicio de mandato eletivo, qwuito ao de um cargo em
vedações registradas em ou!Ias Ca1tas se justificavam pelo fato de,
coa.Ussão ou quanto a contrato para p:estação de servià éPoca em que fomn promulgadas - ao COD!rário do que se dá
ços técnicos ou especializados", hoje não existe.
bojo_;:- DiQ haver ~xig~ de prcstaç;io de
j:olblieo de
. .O .aposentado, bojo em dia, pode até fazer concnrprovas e tftuios. Bamlcira de Mello cita, mesmo, diYeiSOS acórdãos
so e reingressar no serviço público livreme~.''
do STF, proferidos sob a vigéncia da Coostituição de 1946, deci. A seguir, o Ministro Matro Atmlio apresenta o ponto de
dindo pela licilude da aammlação de provO)l!os com vencimentos•.
vista de outro jurista destacado, o saudoso Hely Lopes Meirelles,
Isso pooto, voltemo& iio piommciameclo do Ministro do STF.
que comenta no seu clássico Direito Aclministrativo Briuikiro:
: Aualisando a Omstiruiçio de 1988, o Ministro Matro Au"Pelas atuais disposições constitnc:ionaiSy entenrelio demaostroo - apresenlando as váiias redações dadas, ao londemos que o servidor aposentado pode exen= qualquer
go dos tmbalbos da Assembléia Nacional Cons1Í111Íllte, ao artigo
sobre as llMtmnlações -que houve o deliberado-desejo dos Constiemprego, função ou cargo cm cOmissão, já. que não se
tuintes de pezmitir a arumulação.
enCorit:ra nenhuma restrição nas normas a respeito".
Pam isso, citoo a emenda do Senador Nélson Carneiro, que
O Ministro Matro Aurelio, em seu voto, também cita José
defende a arumuiaçio de proventos com cargos, empregos cu fun- Afonso da Silva, que, na obia Curso de Direito Constituciooal Poções, sendo ela a responsável pela efetiva consagração deste prin- sitivo, afinna:
cípio na Carta Magna.
" •..não é mais proibido acumular provento~ com
Lembra o Ministro Matro Aun!lio que, nas ootuiss6es tevéncimmtos de cargo, emprego ou função. Significa que
máticas, a redação sugÕrida eza:
·o servidor aposentado ou mesmo em dispon.tbilidade po"Art. 87 -É vedada a acumulação de cargos, funções públiderá ex=er qualquer cargo, emprego oo:função pública
cas,empregoseproventos,excelo:11
.
sem :restrição ai~ recebendo cumulativamente seus
No entanto, a expressão proventos acaboo seudo retimda
proventos da inatividade com os venCimentos da atividado texto por essa emenda supressiva apresentada pelo Seu.adoide assumida".
Nélson Carneiro, que ajusô.fiCOO dizetuio:
Por fim, o Ministro Matro Amlio reproduz texto do já ci.'7echo-me preocupado intensamente com o pro- tado jurista Celso Antônio Bandeiia de Mello:
blema do aposentado em geral, sobrerudo por sua cone.
''Enteodemos que não se podendo coostruir proixão natm:al com a do idoso.
bições ande não eo<istem, resulta que hoje é posslvel
Ao que se aposenta ainda saudável, pertado< de
acunmlar sem restrições proventos - isto é, o que se rerica experiência, veda-se-lhe a O[K)Itunidade de um novo
cebe na coodição de aposentado - com vencimentos de
cargo, e-go ou função pública, do qual poderia aufe~ função 00 emprego que se exerça. Deveras, o
rir algo mais com que, fmalmente, aproximar-sê do ideal
aposentado não exerce cargo algum. Não acumula, pois,
de mna vida em segurança."
cargo algum.''
E conclui dessa maneira o Senador Nélson Cameiro sua
O Ministro Matro Amlio fecha seu voto dizetuio que lhe
justificativa:
parece J)ãradoxal que um inativo não possa -exercer um cargo-obti"O que é preciso é reabrir o serviço públieo a do mediante conanso público quando Dão existe imredirnento
todo e qualque< cidadão nele iDativado, desde que pres- para que o mesmo cidadão veclla a exercer um cargo de confiança,
tante e útil ao serviço. Sem isso~ a aposenradoria se mediante simples convite de uma autoridade.
coostitui em castigo~ quando à sua instituição preside a
Sr. Presidente, SI"s Sr.;. Senadores:
idéia de ~mio."
· Penso que, com o resumo do voto do Ministro Marco AuA Emenda teve parecer favorável do então Relalor-Gecal, rélio, baseado nos pareceres dos mais conceituados juristas branosso eminente Senador Bemardo Cabral. e recebeu consagradora sileiros, deixo aqui modesta contnõuição para os debates soln a
aprovação dos Omstiruintes.
questão.
Sr•.Presidellle, Srs. Senadores:
DO mesmo zirodo, quero me dirigir aos inativoS do Serviço
Penso que com a citação do texto do então Senador.Nél- Público qUe, mediante concurso público, conquistaram um novo
son Cameiro, o Ministro Marco Aurélio foi muito além da le- cargo e vol.tar.un à ativa para lhes dizer que estou certo de que
tra fria da lei, e mostrou - o que é bem maiS: Importante - o
o STF, haverá de modifi~ seu entendimento nas próximas deciverdadeiro espírito que presidiu a reda.ção do dispositivo constitucionaL
E estou certo, outrossim, de que o Poder Legislativo, ao disNa segunda metade de seu brilhante voto, o Ministro Marco cutir e apeifeiçoar a Proposta de Emenda Constitucional sobre
Aurélio alioha a opinião dos maiores especialistas nacionais no as- previdência e assuntD~ con:elatos, recentemente enviada ao Consunto, a eomeçar por Corsindio Monteiro da Silva, que. aliás, so- gresso "Nãciona.l pelo Poder Executivo, haverá de aproveitar o e~-
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sejo para explicitar~ c.n Ciiiâter pennanetrte, a vontade do Consti- culdade de Me<ticina do Teueiro de lesas, na cidade de Salvador,
minte no sentido da licim_de dessas acumulações. Ou, na pkr das Bahia;
hipóteses, haverá de resguaidar, em disposição uansitória, as si~ -Projeto de Lei da Câmara n• 47, de 1993 (n•2522/89, na
tuações jurídicas legitimamente constituídas ~ses dignos servi- . casa de origem), que dispõe sobre a deúinaç•o de entcxpecentes
dores públicos.
apreendidos;
Em o que tinha a &zer.
- Projeto de Lei da Câmara n• 84, de 1993 (n" 2.495!92, na
Muito obrigado!
casa de origem), que altera a redação do art. 50 da Lei n• 6.015,
O SR. PRESIDENTE (José Eduaxdo Outra) - COncedo a de 31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos
Abril de 1995

palavra ao nobre Senador Edison Lobão.

-

O SR. EDJSON LOBÃO (PFL-MA. Prommcia o seguinte

discutso)- Sr. Ptesidente, SI's e SIS. Senadores, em-todo o País,
para

~

dizer em todo o mundo, as dramáticas intempéries sio

uma decon-ência daS exigências da própria Natureza. Os .seus mis-

e dá ootras providências;
-Projeto de Lei da Câmara n• 56, de 1994 (n• 2.482192. na
casa de origem), O. iniciativa do Pzesideote da República, - altera a redação dos arts. 9" e 14 da Lei n• 6.450. de 14 de outubro
de 1977, que dispõe sobre a Oiganização Básica da Polícia Militar
do Distrito Federal; e
. -Projeto de Lei da Câmam n" 10, de 1995 (n• 1.264/91,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República,
que autoriza a reversão ao Estado de Goiás do terreno que mc:nciooa.
O Projeto de Lei da Câmara n• 47, de 1993, recebeu uma

teriosos desígnios ainda não se revelaram aos homens, nem houve
ainda Giência oo técni:a capaz de COllttolá~las.
.Ainda recentemerite,. Vimõs a tragédia ~qu~ tenível tem:moto
abalou importante região do Japão, ceifaodo milhares de vida; e a
que se abateu sobre Los Angeles, nos Estados Unidos, matando e
destruindo.
E essas tragédias IDaÍOl"e$, enb-e tantas outJ:as que aconte- emeilda.
A matéria será despachada à Comissão de Constituição,
cem no mundo. eclodiram em ~ das Nações mais poderoSas do
mundo, cujas tecnologias avançadas, destinadas a enfrentarem os Justiça e Cidadania para exame da emenda.
terreri:Lotos, nãO tiveram--condições de se saírem bem no coofrooto
Os demais projetos não receberam emendas e setão incluícom a Natureza.
dos em Ordem do Dia opcli1IlDaiDODI.
.
·:São as calamidades clplicas, geralmeote inespei-adas.
No Brasil, com 2l graça de Deus, tem.os o }Xivllégio abenÉ a seguinte a emenda recehida.
çoado de não sofrer tetremotos ou vulcões.
No entanto, as nossas intempéries mais CODlllllS - como as
chuvas torrenciais ou as endlentes de rios - são igualmente draEMENDAN"1
máticas, e tantas vezes trágicas, para as populações que as sofrem.
A.cJ:escente-se ao art. 1°, do Projeto de Lei da Câmaxa n° 47 ~
Mormente quando atingem eomunidades pobres, os efeitos dos de· de 1993, o seguinte pazágmfo.
sastres provocados pela Natureza são aflitivos, pois retiram das fa"Parágrafo único. Os funcionários públicos- se
milias o pouco que têm.
utilizarem dos benefícios desta Lei, para uso ou tráfico
Essas reflexõeS, Senhor Presi'dente, me vêm a propósito dos
de drogas, tetio suas penas dobraPas-:'
deeretos de estado de emergência. que aeabam de ser efetivados
nos Municípios de Pedreinos e de Bacahal, no meu Estado do MaJustillc:ação
ranhão. São miD:tares de pessoas desabrigadas, vítimas das chuvas
O
objetivo
é
p:ecaver-se
contra desvios que possam OCOl'tei'
tonenciais que caíram e caem naquelas :regiões..
de entoipeoelttes apreendidos.
Para essas regiões peço a atenção dos govemos fedêml e esSala de Sessões~ 20 de aból de 1995. - Senador Gerson
tadual Pedreirns e ~hal precisam receber a ajlda dos poderes
públicos. a fim de que sejam SOCOiridos os flagelados. Suas admi· Camala.
nistrações, através dos Prefeitos, iguaimeote não podem prescindir
da pronta colaboração dos pod=s públicos para rer........., o
mais rápido possível. as obras essenciais eventualmente destruídas
por essas intempérieS.
·
O SR. PRESIDENTE (José Eduatdo Dutta)- Nada maís
Aos meus conterrâneos que sofrem tais flagelos, ofereço haveDdo a tratar, a Presidência vai encetrar os tmbalbos. designando para a sessão ordinBria a realizar-oe segunda-feim, dia 24 do
toda a minha solidariedade.
~ cOttonte. às 14b30nilii, a seguinte
Era o que tiDha a dizer.
Obrigado••
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (José Eduaido Outra)- N"ao há mais
-1oradores insa;itos.
PROJEfO
I..Ei:
DA CÂMARA N" 103, DE 1992
Na presente sessão, terminoo o pi3ZO para apresentação de
Discussão~ em tnmo único, do Projeto de Lei da Câmara
emendas às seguintes matérias:
- Projeto de Léi da Câmara n• 116, de 1992 (n• 4.636/90, na n•103, de 1992 (n• 683/91, na Casa de origem), que revoga o
casa ~de origem), que a=oenta pazágrafo ao art. 20 do Código ·· Decreto n• 15.777, de 6 de novembro de 1922, que "aprova e
m~da executar o Regulamento do Registro Geral da Polícia".
de Processo Civil;
tendo
-Projeto de Lei da Câmara n•·1J7, de 1992 (n• 4.807/90, na
Parocer favmável, sob n•1zs, de 1995, da Ccmissã~
Casa de origem). que converte em Memorial da Medicina Brasileira o M~l da Medicina instalado no prédio da antiga Fa-de Constituição, Justiça e Cidadania.

-

-
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 125, DE 1992

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 209, DE 1993

Discussão, em turno único, do Projeto de V.i da Câmaia n°
125, de 1992 (n• 914191, na Casa de origem), que alteta os arts.
513, 737 e 738 do C6digo de Processo Civil, tendo
Parecer favonlve~ sob n• 130, de 1995, da Comissão
- de Coustituição, Justiça e Cidadauia.

Disalssão. em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n°
209, de 1993' (n° 3.338/92, na Casa de origem), que acrescenta paIágra.fo ao art. 236. da Lei n• 5.869, de 11 ~janeiro de 1973C6digo de Processo Civil, tendo
Parecerfavonlve~ sobn• 141,de 199S,daComissão
- de Coustituição, Justiça e Cidadania.

-3PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 129, DE 1992

-lO-

Discussão, em tmno único, do Projeto de Lei da Câmala n•
129, de 1992. (n• 1.259/91, na Casa de origem), que denomina

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 21 O, DE 1993

''Pompeu de Souza" a Faculdade de Comunicação da Universidade
de Brasília- UNB, !CJldo
.
PaRC<i favorável,. sob.n° 131, de 1995, da Omissão
.~ de Coustituição, Justiça e Cidadauia.

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 46, DE 199~

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da Câmaia D
46, de 1993 (n° 2.347/91, na Casa de origem), que alte<a o artigo
83 da Lei n•7.210, de 11 de julho de 1984- Lei de Execução Penal, tendo
• Parecer favonlve~ sob n• 132, de 1995, da Comissão
-de Coustituição, JuStiça e Cidadania.

-5PROJETO DE LEI DA CÂMÁRA N" 52, DE 1993
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmala n•

52, de 1993 (n•25S/91,na Casa de origem), que dispõesolxea mcessão de bens de estrangeiros, situados no Brasil, tendo Parecer
favonlve~ sob n• 133, de 1995, da Comissão
.:. de Coustituição, Justiça e Cldadauia.

-6PROJETO DELE! DA CÂMARA N"95, DE 1993
Discussão, em tmno único, do Projeto de Lei da Câmala n•
95, de 1993 (n• 3.588/89, na Casa de origem), que adapta nocnas
de direito processual ao disposto no inciso XI do art. 24 da Coostilllição Fedetal, tendo
..
Parecer favonlve~ sob n• 136, de 1995, da Comissão
- de Coustituição, Justiça e Cidadauia.
PROJETO DE LEIDA CÂMARA No 104, DE 1993
Discussão, em tuluo-W:Uco, do Projeto de Lei da Câmara D 0

104, de 1993 (n°904/9l,na Casa de origem), que acresc=la panlfnüo único ao art. 161 do C6digo de Processo C'tvil. tendo
Parecer favonlve~ sob n• 138, de 1995, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadauia.

-8PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 193, DE 1993

Disrussão, em turno ú~ do Projeto de Lei da Câmara n°
193, de 1993 (n• 3.120/92, na Casa de origem), que altem a reda·
ção do art. 809 do C6digo de Processo P~ referente ii eslatislica
judiciária crimi.nal. tendo
Parecer favor.ivel,. sobn° 140.de 1995,da.Ccm.issão
.-· -de Constituição, Justiça e Cidadauia.

Parecer favcmivel. sob D.0 142, de 1995, da Ccmissio
-de Constituição, Justiça e Cidadauia.

O SR. PRESIDEN1E (José Eduardo o.-)- Está encer0

-7-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmala n•
210. de 1993 (n• 37/91, na Casa de origem), que faculta o registro,
nos documentos pessoais de idetltificação, das informações que
especlru:a, tendo

radaa~são.

(Lewmra-se a ~ssãoàsl7h34min.)

ATADA41'SESSÃO,REALIZADA,
EM 18DE ABRIL DE 1995
(Pubticada no DCN, Seção II, de 19 de abril de 1995) _
REI1FICAÇÓES

.-À

página 5269,

t• colunã, exclua-se.._ por demasia, logo

ap6s o !exto do Projeto de Lei da Câmala n• 35, de 1994, o se-

guinte:

OFiCIO A QUE SE REFERE O RElATOR EM
SEU PARECER:

BiaSilia, 14 de junbo de 1994

Oficio PGR n° 1.068
SenhorSenada:,

Cumprimento Vossa ExcelêDCia,tomo a iniciativa
de encanrinhar, para sua apreciação, um outro Anexo ao
Projeto de Lei da Câmala n• 35, de 1994, do qual é relator. que COIIi.ge uma fafua observanda no originalmente
enviado ao Congresso Naci~ pelo Minist6rio Públioo
Federal.
.

O novo Anexo

Ítxa, com

base de cálculo de cor-

reção salarial futmas, o dia 1• de agosto de 1992, em
cwnprimento ao que detemtina a Lei n• 8.460, de 17 de
setembro de 1992. A base de cálculo s6 não foi inCluída
à época (9-9-1992) da remeSsa da proposição ao Congresso porque a referida Lei ainda estava em tramitação
no Congresso Nacional.

Na certeza de sua costumeira atenção. valho-me
do ensejo para I't' iterar a Vossa Excelência os protestos
de miDha estima e consideração.
Atenciosamente. Aristide. Junqueira Alvarenga, Procurador-Gemi da República.

·------·----·-----·------·-

··-------

. _. À págm. 5271, I' cohma, transfiill.·se o trecho de Ala correspondente à fala da SI' Benedita da Silva par.o1ogo ap6s o texto
daEmendan• 1-CAS (Substitutivo) aoProjetodeLeidaCâmala
n• 41/91, ficalllio assim composta a página 5271:
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É o seguinte o :rubstiwtivo aprovado:

in

Ouarta-feira

tN27I)

II - cumprir 1 jornada de trabalho reali7..andn n!'l ent·nrgnJ~
lhe!( (un~m Blrihu{cln!(;
III- nWliU'·SC em huo~ l.'OUÚÍ~I"'es de higiene;
IV - dar aviso prévio tlc- irinta dia." ao empn::gadc1r.
Art. so Ao empregador doméstico é assegurado:
I - descontar 00 salmo do empr-egado doCléstico sobre as
horas nlo trabalbadas;
II - descontar ~ moradia. quando resguardados a sa [u.
bridade e privacidade. alimentação e vestuários efetivamentc: for.
necidos. nos pm:entuais de 6% (seis por cento), 3% (tris por ~·.cn·
-to) e-3% {tn':s por cento}. respoc::tiva.meatc;
ID -.recusar aceitar ramilWes ou pessoas outras da relação
do empregado no local de trabalho.
An.. 6° Seria causas jusus para a despedida do empregado
(jUC

!oMENlJA N" O!- CAS (SUBS"t:n-u-nVO)
AO PRüJt:TO DC Llli DA CAMA.RA

No 41. DE 199L

Disciplina o regime de tNhalbo da (Stegori•
dos trabalhadores dom~ e dá outras providêDcias.
O CongieSSO Naciot~.tl decreta:
Atl- 1° E.s.t.a le1 cegu!a .u z:e!açõcs de trabalho doméstico.
§ 1o E ~onsiderado doméstico o serviço-ou trib&lb.O pUta~
do na adrrumstraçio ~sidenci.al que cio impone beneficio ecoc6mico ptr.t o enipri::gador. e trabalhador *'mé~co aquele que pres1..1. !~I'V iço de au xiJi:u dl. ad'minis[l"IÇÍO residencial de aaturu.a

cOnr.•oua·e nio lucrativa..
§ 2'" Nlo são considerados trabalbadores doméstiCOI os
membros da família do dono ou da dona de casa. nem as pessoas
t:ontratadas exclusivamente para cuidar de enfermos ou p&r. COO·
d.u7.ir veicules.

Art. 2° No caso em que se adim.ita coojuntai:neõ:te um casaL

ou pai ou mie com ~us ftlhos, os salinos devem ser coa.veocic:loa·
dos de fotma individual e pagos mcdia.alo roeitx. iodividna!izedos
§ 1o Ao pai ou à mãe caberá auistir ou rqnsentar os fúhos
-menores na relaçlode emprego prevista neste artigo.
§ 2'" Os filhos menores de 14 (quatorze) anoc que vivam
\·~1111 seu ]'1.1.1 tJU mãc"Tm domidlio do dono da casa nlo scrlooonsi·
dcnu.los cmpn:g:u.!n:oo cm -.cu serviço domé.<otico.
§ 3° !'!'!o será t~bém considerado empregado doméstico o
{ilho <)U filhoa du trabalhador dOméstico que. Por liberalidade do
emprcgador .. viva na casa deste em companhia daquele. sem obrigação de realizar serviço. trabalho ou wefa 111. administraçio residencial.
Art. 3o Aos trabalhadOres dÕrnéStiOOs sJO assegurados os
seguintes direitos. além de outros previSios DO contrato de trabalho
individual ou cm convençio coletiva de trabalho:
I- salário mínimo flXado em lei~
II- Un:dutibilidade de salirio, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
rn -décimo terceiro salirio cem b&se na muuoençio inlegral:
IV - rcpouro semanal ~mut1erado, FRfcreocialD}ente aos
domingos;
V - gozo de férias anuais remunerado com. pelo menos. um
terço a nws do que o salário uormal;
- VI - licença à gestante. sem prej:líz.o do empmso o do salirio. com a duraçlo de cento e vinte dias:
VU- licença paternidade de ciDc:o diu;
VIII - aviso prévio de triita diu-relativo ao primeiro ano
de SC[VÍÇO:
IX - aposentadoria;
X - alimcm.açàu sadia o sulic:icnto com qualidade ICIOlO·
lharue à dos donoS da casa.
§ ro Pan. admissio ao emprego dcveri o ll'ab&lhador' doméstico aprescn~

· I - Carteira de Ttabalho e PrevideDeii. Social;
II- Atestado de boa ·conduta;
Ill- Atestado de saúde.
§ O empregada tem a obrigaçlo do tnOW' aa c.rtein. de
Trabalho e Previd.éncia Social do emprt::gado dcméJtic:o todos os
elementos essenciais do comnto de trabalho CCilfcxmc CÜSp!S«O
regulamento pertinente.
Art. 4° Sio obrigações do empregado doméstico:
1- fornecer n:feltnciu M1boe :<rua vida profi.....~innaJ. (Juandn
solicitado pelo empregador. na oc:asilo da admisdo;

z»

doméstico:
I- o desaunprimento das obrigações previstas no an. 4a..
D- a injúria coatr.l o etnJngadoc oo membros de sua fami lia;
m - • prática de ains contra • see,>uran~a·a c m; intcn:~~s do
cmprcga~rou dos membros de :o.lJa famíliM:
IV- embriaguez e vida dc."'me.o,;ta 4uc úirct:a 1lU mdm·l.l·

mellle interftram com o ambicn~ de seu trabalho;
V - (alw devidamen~ comprovadas ao serviço poç de:t.
dias ou mais. coorlmos. ru trinta e seis dias inlerpolados nud:i. pe"·
rio:lo c;lc doze meses.
~
Art. "?O empregado poderi considerar· se dc.çpcclido ê<.<.·om
direito à indcni7.açin pnr tempn de serviço e pnr ;\VÍsn prt;v"l nc)
caso dt;. descumprimcntn dO cnntr.11l1l de tr:LhalhCl p<'l1' t·mrn·~;ui<Jr
ou ~uando nxeb::r maus-tnatus ou m~m1 dcstt!. ~olc 1111:mhw.. d~.·
sua f.amília ou de. convivente:~ na rm~ma '-·asa.
·
§ 1° A indcni.zaç.io <:~-ponderá a um saláno a part1r úo
primeiro ano de: serviço. acrescido de 5% {cinco por ccn10) a~·u·

mulados para.os anos subseqOentes.
§ 2° A lndeniz.aç.lo por aviso prévio será calculada em valo·
res ·mondários cc.~p'llnd~nlcs o11.1s perü"ldos pnovist~1s no .ut .. \·'.
inciso VIU. desta lei.
Art. 8° Estalei será regulamentada pelo Poder Hxccutlvcl no
pnm de 90 (noventa) dias a contar de sua entrada cm vigor.
Art. ~ ESI& lei entra em viga na data de sua publicação.
Art. 10. Revopm-se as disposições em contrário.
A SRA. BENEDITA DA SR.VA- Sr. Preside!ltt, peço a

palavn. pela ordem.
O SR. PRESIDENn: (Nabo< Illmor)- Coocodo a palavra
i nobre Sell&don Benedil& da SilvL
A SRA. BENEDITA DA SR.VA (PT.RJ. Pela ordem.
Sem. revislo da on.dor:L) - Sr. Presidenre. Sr's. e Srs. Senadores,
estou lendo atentamente o projeto. mas me p&l'flCO que .a vot.açlo
versa sobre o .substirutivo oferac::ido pela Canisslo de Assuntos
Sociais. quando a pref~a deveria rererir-se ao subáirutivo da
Comi:~_, de As~t~ntos

r:.cm&nicolao Projclo de Lei.

.O SR.. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Me~ '-'nrttunica
1 nobre Senadora que o Plenário ac:a.boo de aprovar o requc:rimen·
to su~ peLo Senador Bcmardo Cabn.l. solicitando, nos tcnnos.
do arL 311. aliDea b, do RegimeDIO lotcmo. preferincia pana vo.
taçlo do subsUnnivo p(emcic:Jo pela Comissio de Assuntos Sociais. AkSm do que o RegimentO lntcmo dispõe que o substitutivo
da Comisdo de Asalatol Sociais tem pn:féfencia sobre o suh~itu
tivo da Comisslo de AsluDlos Econ6micos, de acordo cum o art.
300. inciso X.loua b. do Regimento Interno.

O SR. PRF.siDF..N'h: (Nahnr Júninr) Jt,·m 14:
Discusslo. ~ tumo dnico. do Pmjckl de Lei Ja l.'âmaro~ n"
de 1993 (a• 2.718192, 011 <.:.asa cJe origem). de tnll."ll:t.tlv:. dn
~idontc da Roplblit:a, que concodCJ isc~io de impn,;aos aos
18~
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ATADA42'SESSÃ:OREALIZADA,
EM 19 DE ABRIL DE 1995
(Publicada no DCN-Seção li, de 20-4-95)
REI1FICAÇÃO
Na página 5709, l'cohma,logo após o titulo "Às 14h=

e 30 minutos, adiam-se presentes os Srs. Senadores:
Onde se lê:
Ademir Andrule - Antônio Carlos Valladares -Arlindo
Porto-Arturda Távola- BeneditadaSilva- Beni Veras-Carlos
Bezen-a- Carlos Patroánio- Carlos Wilson-· Coutinho Jotge· Edlson Lobão- Eduaido Suplicy- É!cio Álv""'s- Emllia Femandes -Epitácio Cafetcir.t- Ernandes Amorim- Esperidião AminFernando Beiena- Flaviano Melo - Francelino Pereira - Frenas
Neto - Geraldo M;elo - Gilberto Mirnnda:.. Gi!van Borges,- Guilhemie Pal!n<ú:a-: Hugo ~pojeão- Humberto Lucena- Iris Rezende- Jader B;ubalho- Jeff= Peres - Joel de Hollanda- Jonas Pinhéiro - Josaphat Marinho- José Bianco- José AgripinoJosé Alves - José Eduardo Duua - José Roberto Amlda - José
Samey- Júnia Marise- Levy Dias- LucídiD Portella- Lúcio AJ.
cânb:a - Lídio Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro
Miranda - Nabor Júnior- Osmar Dias - Pedro Piva - Pedro Simon- Ramez Tebet- Roberto Requiio- Romero Jucá- Ronaldo
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Cunba üma - Sebastião Rocha- Sérgio Machado- V alnrir Cam·
pelo- Vilson Kleimlbing- Waldeck Omelas.
Leia-<i<:
- Ademir Andrule - Antônio Carlos Valadares - Arlindo
Porto- Artbur da Távola- Benedita da Silva- Beni VOiaS- Bernardo Cabral- Carlos Bezen-a - Carlos Patroánio - Carlos Wilson- Casi!do Maldaner- Coutinho 1"!'8"- D=y Ribeiro- Edi:
son Lobão- Eduardo SUplicy- Élcio Álvares - Emllia Femandes
- Epirâcio Cafeteira - Einandes Amorim - Esperidião Arnim Fernando Bezen-a - Flaviano Melo - Francelino Pereira - Freitls
Nero- Geraldo Melo- _G=on Cama1a- Gi1betto Botges_- Guilhenne Palmeira - Hugo Napolciio - Humberto Lucena - Iris Rezende - Jader Barhalbo - Jefferson Peres - João França - João
Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josapbat MarinhoJosé Agropino -José Alves- José Bianco- José Eduardo DuuaJosé ignácio- José Roberto Amlda:... José Samey- Júnia Marise
- Lauro Campos - Leomar QuintaDilha - Levy Dias - Lucídio
Porte!la - Lúcio Alcântam- Lúdio Coelho- Luiz Alberto de Oliveira - Marina Silva - Merluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor
Júnior- Osmar Dias - Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet
- Roberto Freire .:. Roberto Requiio - Romero Jucá - Ronaldo
Cunha: Lima- Sebastião Rocha- Sérgio Mschado- V almir Campelo- Vilson Kleinübing- Waldeck Omelas.

Ata da 443 Sessão, em 24 de abril de 1995
. 1a Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs, José Sarney, Teotônio Vilela Fillw, Aiztônio Carlos Vakuiares e Lúdio Coellw
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OS SRS. SENADORE&
Ademir Andrule - Antônio Carlos Magalhães - Actenio
Carlos Valadares- Beni Veras- Bernardo Cabral- Carlos Patrocínio- Coutinho Jotge- Edison Lobão- Eduardo Suplicy- Elcio
Alv"""- Emllia Fernandes- Epitãcio Cafeteira- Ernandes Amo:
rim - Esperidião Amin - Francelina Pereira - Freitas Neto- Geraldo Melo- Gerson Camata- Gi1betto Miranda - Gi!van Botges
- Hugo Napolciio- Humberto Lucena- Jris Rezende- Jader Barbalho- Jeff= Peres- João França -João Rocha- JoeJ de Hollanda - Jooas Pinheiro- Josaphat Marinho -José Alves- José
Roberto Amlda- José Bianco- José Igoácio Ferreira- José Sarney- Junia Marise- Lauro Campos- Leomar QuintaDilha- Luádio Pcxtela - Lúcio Alcântara - LúdiD Coelho - Luiz AlbertD de
Oliveira - Marina Silva - Mauro Miranda. - Oda.cir Soares - Osmar Dias - Ramez Tebet - Roberto Requião - )l.cmero Jucá Teotônio VIlela Fllbo- ValmirCampelo- Waldeck Omelas.
O SR- PRESIDENTE (feoronio VIlela Fllbo)- A lista de
presença acusa o comp=cimento de 52 Sr.i. Senadores. Havendo
número regimental. declaro aberta. a sessão.
Sob a pro<eção de Deus, íriiciailios nossos trabalhos.
O Sr. 1o Secretário cin Cxerclcio, Senador Jefferson Péres,
procederá à leitma do ExpedieDLe.
~

É lido o seguinte

MENSAGENS
DOPRÉsiDENTEDAREPÚBLICA
De comunicações tk recebimentos:
N" 130, de 1995 (n" 434/95, na origem), de 19 do COimlte,
referente à MensagemSMn°135,de 1995,que participava a aprovação da Ietirada do Projeto de Lei da Cânma n• 72. de 1994;

N" 131, de 1995 (n• 435195, na origem), de 19 do COirellle,
referente ils Mensagens SM n"s 119 a 121, de I995,que participavam a aprovação de indicação de Embsitadores;
N" 132, de 1995 (n• 436195, na origem), de 19 do corrente,
referente às Mensagens SM n•s 123 a 125, de 1995, que participavam a promulgação dos Decteros Legislativos n"s 34 a 36, de
1995;
~

~-

N" 133, de 1995 (n• 437195, na origem), de 19 do corrente,
referente às Mensagens SMn"s 126 a 13l,de 1995,queparticipa:.
vam a promulgação dos Decteros Legislativos n"s 37 a 42. de
1995;
N" 134, de 1995 -(n• 438/95, na origem), de 19 do COirellle,
referente à Mensagem SM n• 132, de 1995, que participava a promulgação da Resolução n" 1 I, de 1995;
N" 135, de 1995 (n• 439195, na origem), de 19 do coaente,
referente às Mensagens SM n"s 136 a 140 e 142. de 1995, que participavam a promulgação dos Decretos Legislativos n"s 43 a 47 e
49,de 1995;
N" 136, de 1995 (n• 440195, na origem), de 19 do COirente,
referente ils Mensagens n"s 167 a I 72, de 1995·CN, que participa~am a decisão do -Congresso Nacional em manter 05 vetos aPJstos
aos Projeros de Lei da Câmata n"s 35, de 1991; 59, de 1992; II 1,
127 e 146, de 1993, e ao Projeto de Lei do Senado n• 226, de
1983;
N" 137, de 1995 (n• 441/95, na origem), de 19 do corrente,
referente às Menssgens n"s 174a 191, de 1995-CN, que participavam ter-se esgotado o p;azo parn apteciação das Medidas Provisórias n"s 890 a 894, 897, 899 a 901, 904 a 9frl, 909, 9II, e 915 a
917, de 1995;
N" 138, de 1995 (n• 442/95, na origem), de 19 do COirellle,
referente às Mensagens n"s 192 e 193, de 1995-CN, que participavam à aprovação das Medidas Provisórias n"s 942 e 944, de 1995; ,
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N" 139, de 1995 (n• 443/95,-:na origem), de 19 do corrente.
referente às Mensagens n"s 195 a 204, de 1995-CN, que participavam ter-se esgotado, sem deliberação fmal do Congresso Nacional, õ praw para apreciação das Medidas Provisórias n•s 918, 920,
921,923,925.927 a 929,931 e 932,de1995;
N" 140, de 1995 (n• 444/95, na origem), de 19 do"""""""';
refetente às Mensagens n"s 205 a 208, de 1995-CN, que participa-

vam a decisão do Congresso Nacional em manter os vetos aiXJStos
ao Projeto de Lei n• 1, de 1993-CN, Projetas de Lei da Câmara
dosDeputadosn•s 13 e 21, de 1990,e 89. de 1994;
N" 141, de 1995 (n• 445/95, na origem), de 19 do oonente,
referente i Mensagem n• 209, de 1995-CN. que participava a
·aprovação da Medida Provisória n• 940, de 16 de março de 1995,
que altera o arL da Lei·n• 7 .862, de 30 de ootnbro de 1989, que
dispõe sobre a remuneração das dispoDibilidades do TeSotiro Na-

meim Classe, da Caireim de Diplomata. para exen:er o cargo de
Embaixador do Brasil junto à Federação da Malásia..
2. O !tamaraty elaborou o Cnrriculum Vitae do Embabtador Sérgio Barcellos Telles. que, jlmamente com a Mensagem""'
submetida à apreciação de Vossa Excelência. seiá apresentado ao
Senado Federal para exame de seus ilustres membros.

Respeitosamente.
Sebastião do Rego Barros, Ministro de Estado, interino,
das Relações Exteriores.

CURRICULUM VJTAE
Embabtador SÉRGIO BARCELLOS TELIES
Rio de Janeiro/R.J, 14 de abril de 1936.
Filho de A dai! Telles e Julieta Ban:ellos Telles.

s•

ci~

N" 14i de 1995 (n• 446/95, na origem~ ·de 19 do oorrenta,
referente às Mensagens n"s 210 a 214, de 1995-CN, que participa-

vam á decisão do Congresso Nacicmal em manter os vetos apostos
aos Projetas de Lei da Câmara n"s 21 e 120, de 1993; 1, de 1994;
125, de 1993 e 107, de 1990; e
N" 143, de 1995 (n• 447/95, na origem), de 19 do cop=te,
referente às Mensagens n"s 215 a 222, de 1995-CN, que participavam a decisão do Congresso Nacional em manter os vetos apostos
aos Projetes de Lei da Câmara n"s 57, de 1992.59, de 1991, 107,
de l992, 219. de 1993-Complementar, l3!T, de 1992. 247, de
1993, e aos Projetas de Lei .do Senado n"s 57, de 1992. e 235, de

1989.
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. OJISo de Exportação de Manufatutados. OEA, Bruxelas.
Acadeznia Militar das Agulhas Negms. 1954.
Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, 1955/59
Terreiro Secretário,l7 de fevereiro de 1966.
Segundo Secretário, Antigüidade. 30 de abril de 1969.
Primeiro Secretário, merecimento, 1• de janeiro de 1976.
Conselheiro,IIlel10Cimento, 23 de janeiro de 1980.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 30 de jullho de

1987.

Ministro de Primeim Classe, merecimento, 24 de ~o de
.
OfiCial de Gabinete do Ministro de Estado. 1966/6{.
__ ...... Assisttnte do Olefe _da Assessoria de Imprensa de GabineSUBMEI'ENDO A DEliBERAÇÃO DO SENA- u:, 1974175•
.
.
DO FEDERAL A ESaJIHA DE NOME INDICADO
~sistentedoC:tefedaDivisãodeTxansporteseComuDica-

PARA CARGO CUJO PROVIMENTO DEPENDE DE
SUA PRÉVIA AQUIEScWCIA:
S enado F-'--'
"""'~
MENSAGEM N• 144, DE 1995
(N" 433/95, na origem)
Senhores Membros do Senado Fedetal,
·De conformidade com o art. 84, inciso VII, da Constituição
Fedetal, e com o disposto no arL 18, inciso I. e
arts.-56 e 58,
do Regulamento aprovado pelo Deaeto n• 93.325. de 1• de outubro de 19U, no art.39, inciso I, aliaea a, e no art. 40, do Anexo I
ao Decreto n• 99.578, de 10 de outnbro de 1990, submeto à'aprovação de V essas Excelências a escolha, que deSejo fazer, do Senhor Sérgio Barcellos Telles, Ministro de Primeira Classe; da Carreimde Diplomata, para.exercera função de Embaixador do Brasil
junto à Federação da Malásia.
os méritos dO Embaixador Séxgio Barcellos ·wnes. que me
in<:fu>;r.un a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função,
constam da enexa informação do Mioistério das Relações Exu:dcns.
Brasília. 19 de abril de 1995.- Mal'CO Maciel.
Emn• 218/MRE/G/SRC/DSEIDP/APES
Brasília,19 de abril <!e 1995.
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da-República. nÕ
exexcícin do cargo de Presidente da República,
De acotdo com o art. 84, inciso VII,da Constituição, e com
o disposto no art.18, inciso I. e nos arts. 56 e 58, do Regulamento
aprovado peloDecreton•93.325, de 1• deoublbro de 1986. no arL
39, inciso I. aliaea a, e no arL 40, do Anexo I ao Decreto n•
99.578, de 10 de outubro de 1990, submeto à apre<:iação de Vossas Excelências a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal
destinada à indicação do Senhor Sérgio Telles. MiniStro de Prl-

nos

1994.

ção, 19~~fedaDivisãodeFeimseTurismo.19U~7.

C:tefe do Departamento CUltmal, 1992/95.
Bogotá, Missão Txansitória, 196ô. · ·
Madri, Missão Transitória, 1968.
Lisboa, Teroeiro Secretário, 1968/69•..
Lisboa, C:tefe doSeto;CUitural,l968nl.
Lisboa. Segundo Secretário, 1969n!.
Damasco, Missão Transit6ria,1970.
Buenos Ai=. Segundo Sectetãrio. 1971n3.
Buenos Ai=. Cltefe do Seto< CUltmal, 1971n3.
Luanda, Missão Transitória, 1975.
Paris, Primeiro sea.tário,1977/80.
Paris, Cltefe do SeiO<CUitura1,1m/80
TóqUio, Cltefe do Setor CUltural e Co!lsnlar, 1980/81.
. TóqUio, Conselheiro,l980'82.
TóqUio, Cltefe doSECOM. 1982.
Tóquio, Encarregado de Negócios. a.i, 1982.
Moscou, Couselheiro, 1982/86.
Moscou, Encarregado de Negócios, a~. 1983186.
Paris. Ministro-Conselheiro, 1988191.
II Feila Internaciooal de Bogotá, 1966 (Assessor~
Reunião da Comissão Mista-Btasii-Portngal.1971 (assessor).
Congresso da, UPAE, Lima. 1976 (Assessor).
Missão Especial aos funerais do Presidente LeoDid Ilitch
Brejuev, Mosoou,1982 (Membro).
IX Reunião da Comissão ltnergovernamental Brasil-URSS
para a Cooper;ição Econômica. CientífiCa e Tecliológica, 1983
(Delegado).
Missão Especial ao funeral do Presidente Constantino Clternenoo, Moscou, 1985 (Membro).
Participação do Brasil na Feita Internaciooal de Paris, 19U
(t>ireto;- Geral).
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Conselho Naciooal de TuriSmo. Brasília. 1986187 (Membro-~tante).
~do Brasil nas Feirns In!emaciooais de Hanover,
Co1onia. Santiago. Buenos Aires, 1987 (Dirctor- Gcxal).
Publicações: ..Encontro... Edição do Centro do Livro Btasileiro, Lisboa. 1971. 'Retrato de Marie Nivoulies.., Edição do Museu de Arte Moclema. Buenos Aires,1973.
"Marie Nivoulies", Edição do Museu de Arte de São Paulo,
Assis O!ateaubriand.
''Porto Seguro r• Edição Wddenstein. 1976.
''PortoSeguroll,EdiçãoDisttibuidoraReootd, 1986.
"Rio de Janeiro.., Edição Disttibuidom Record, 1987.
Ordem de Rio B = ; Cavaleiro, BrasiL
--Ordemdo M&ito Mililar, Comendador, Brasil
Medalba TIIIIlaiidaié, Brasil
_Ordem de Cristo, Oficial, POitUgal.
Ordem do M&ito. OflCial; França. ' ·OzdemdoSo1 Nascente. Comendador, Japão.
• Stéiio Marcos Amaraute - Chefe do Departamento do

Serviço Exterior.
(À Comissão de Re/açõ<S Exteriores e Defesa Na~

ciomL)

. OFÍCIO
DE MINISTRO DE ESTADO
N" 7, de 17 do ~te. do Ministro das Relações Exterio-

res. ref.,nte ao Requerimento de InfOiliiJI,ção n• 305, de 1995. do

ta serviço auxiliár da administntçio
nua e não luctativa.-

Abril de 1995
residendãl de natilre2:a coo.tí-

§ 2° Não slo considerados trabalhadores dom&ticos os familiamç do empregador do!n6stico~ nem as pessOas contratadas ex-

clusivamente para cuidar de enfetmOS oo. para conduzir veículos.
Art. 2° No caso de se admitir conjuntamente um casai. ru
pai ou mãe com seus fllhos., os salários devem ser convencionados
de fOID:la individual e pagos mediante recibos individualizados.
§ 1° Ao pai ou 1 mie ca.betá assistir oo representar os filhos
menores na relação de emprego prevista neste artigo.
§ 2° Os filhos DlC3lOieS de quatorz:e aoos. que Vivam cOm o
pai ou a mãe no domicilio do empregada: doméstico, não serão
considerados CIJJPiegados em seu serviço doméstico.
§ 3° N'ao ser.i tam~ considerado empregado doméstico o
filbo ou fiJba do trabalbada: doméstico que, por libel2lidade do
empegador-, viva na casa deste em companhia daquele, sem obrigação de realizar serviço. trabalho ou tarefa na administração residencial•
Art. 3° Aos trabalbadores domésticos sio assegurados os
seguintes direitos., além de outros previstos no contrato de liabalho
individual ou em convenção coletiva de trabalho:
I- salário minimo fnado em !e~
II- iiredutibilidade de salário, salvo o disposto em oonven_ção ou acordo coletivo;
_
_
m- dkimo-texceiro salário com base na remuneração in.teIV - repooso semaml reiiiiiilei3.do, prefcmncialm.ente· aos

domingos;

-:

.· V- gozo de férias anuais remunerado com. pelo meoos. um
Senador Gilberto Miranda.
terço a mais do que o salário nannaJ;
N" 163. de 12 do con-eme, do Ministro do Planejamento e
VI -licença à gestante, sem prejl!:ro do emprego e do saláOiçamento, ref~ ao Requerimento de Inf01lll8ção n• 169,-de
rio, com a c:hnaçio de cento e- vinte dias;
1995, do Senado!: Pedro Simon.
VII -lieença patemídade de cinco dias;
As infouna.ções foram encaminbadas, em cópia, aos requevm
- aviso prévio de trinta dias relativo ao primeiro ano
rentes.
de setviço;
Os Requerimentos vão ao axquivo.
IX- aposentadoria;
X - alimentação sadia- e suficiente com qualidade semePARECERN"245,DE 19115
lhante a do empregada: doméstico.
(Da Crmisgio Diretcn)
§ 1° Para adnússão em enqrego deverá o trabalhador doRedação do vencido, para o turno suplemen· méstico apresentar.
I- Carteira de Trabalho e P,Yidência Social;
tar, do Projeto de Lei da Câmara n• 41, de i!l91 (n•
II- Atestado de boa conduta;
1.626, de 1989, na Casa de orJgem).
m- Atestado deSaúde.
A Comissão Diretora apresenta a redaçi!o do vencido; para
§ '2:' O empregada: tem a obrigação de anolar na Carteira de
o tumo suplemenlar. do Projeto de Lei da amam n• 41, de 1991
Trabalho e Previdência Social do empregado doméstico todos os
(n"!.626,de 1989, na Casa de origem). que disciplina o "'gimede
elementos essenciais do oontrato de trabalbo. C<lllfonne displser o
trabalbo da categoria dos 1rabalbado= <!omésticos. e dá outias regulamento pertinente.
providências.
Art. 4° São obrigações do empregado doméstico:
Sala de ReuDiões da Comissão, 14 de abril de 1995.- José
1- fomecer refenSncias sobre sua vida profissional, quando
Samey. Presidente - Teotônio Vilela Filbo, Relator- Antônio
solicitado pelo empregador~ na data de sua admissão;
Carlos VaJadares- Levy Dias.
. rr - cnmprir a jornada de trn.balh.o, realiZando os encargos
que lhe forem atribuídos;
ANEXO-AO PARECER N"24S, DE 1995
m- manter-se em bcas condições de higiene;
Redação do vencido, para o turno suplemenIV- dar avis9 pn!vio de lrinta dias ao empregador.
tar, do Projeto de Lei da Câmara n• 41, de 1!191 (n•
Art. SO Ao empregada: doméstico é assegmado:
1.626, de 1989, na Casa de origem), que "disdplina o
I - descontar do salário do empregado doméstico as hOiaS
regime de trabalho da categoria dos trabalhadores não trabalhadas;
domésticos, e dá outras providências•.
II - descontar so~ mOiadia, quando
a salubridade e privacidade, alimentação e vestuário efetivamente forneO Congresso Nacional decreta:
cidos, nos pemeutuais de 6% (seis por cento). 3% (IIllo p:>r cento)
Art. 1• Esta lei mgulamema as relações de trabalbo doméstico.
§ 1° É coosidcra.do domésti.co·o serviço ou tr.J.õalbo presta- e 3% (três por cento). respectivamente;
m- deixar de receber familiares ou pessoas outras da relado na adminis1raçi!o residencial que não importe beneficio econôtnico para o empregador~ e traba.lhador doméstico aquele que pres- ção do empregado no local de trabalbo.

=guardado•
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Art. 6° Serão causas justas ·pai3. a despedida do empregado .
Especialmente no último ~. diverSos Srs. Senadores avadoméstico:
- - ~ Uar3m a pOssibilidade de se rever a decisãO. Na Ultima quint'a-feiI- _o descumprimento das obrigações previstas no art. 4o;
ra. aiguDs desses ~ntares' assinaram 11I!:l projetô de resolu-II.- a in;.íria contra 0 empregador doméstico ou mem~ ção, cujo encamjnhamento oficial à Mesa agu.at!iaremos até amade sua família;
·
nhã pàia que aqueles que desejarem possam·aindaassiDá-lo. ·

rir:- a ptática de atos contra ~ segurança e os interesses do
empregador doméstico ou dos membros de sua família;

Trata--se de Projeto de Resoluçãq qu~ ~voga as_ R~luções
n"s 91, 93, 95,96 e 97, de 1994,edá outras providências.
"O Senado FecJeral resolve;

TV - embriaguez e vida desonesta que direta ou indiretamente interfiram oo ambiente de seu trabalho;

A.rt.. 1°·- Fi~ revogadas as Re_soluções n% 91, 93• 9S, 96 ·

v·- faltas devidamente comprovadas ao serviço por dez
dias ou m3is? contínuos, cu trinta e seis dias inteipOlados num pe. riodo de doze meses.
. . .
·: Ait:. ']Õ O
cioOOéstico pOderá conSid.erar_;e despi.'
dido Com 'direito à indenízaç5o por tempo de serviço e pbt\avisO'
ptévio, no caso dO descumprin;ento do çon!I111o de trabalho pelo
e~gador_c:loJ:néstico'-ou quando houver maus-tratos ou inj.íria
deste.,. de· membros de su~ família óu de conviventes na ~ID:'l

e

emin-egaà.o

e97,del994,doSenadoFedetal.
.. Art. 2~ --As qo~·relacionadas·com o frnjeto SW:AM
serão. examinadas pelas. Comissões Permanentes do Senado Fede-·
. fã1. no ân1bito da competência a que estiver afeta a matéria.
.
Art. 3°- Esta resolução entra em vigor na data de
publicaçãi>.
JuStific8çãt;t. ·

sua

casa:.
,
, .
,
.• , · _
·Ajustificativaparaeste)?rojeto6aseguiilte: ..
· · § 1• A indellização correspondetá a um salário a partir dç . . . . O Senado Fedetal promulgou as·Resoluções·n"s 91, 93, 95,·
primeiro ano de serviço. acrescido de 5% (cinco por cento) aro- 96 e 97, de 1994, relacionadas com as operações de crédito do
mnlados P""' os ancs subseqüentes.
·"
· '
.
Projeto de Sistema de .VigilâJlcia. do Amazônia-SNA,M,. ~ria
§ zoA indenização por aviso prévio será caJc:niada eÍri ~~o- constitUciOnal de Competência privativa des.ta Casa.Legislativa.

f:::orrespOridentes aos períodos previstos no art. 3°

Fatos sripervetlienteS àquelas promulgaçõe$.. tais cc5mQ...os - relatados pelo Senador Jader Baibalho, por ocasião da arilüição
dos Ministros ·da Secretaria de Assuntos Estratégicos e cb:AeroArt. 8" Esta Lei 5eiii regulamentada pelo Poder Executivo náutica na Comissão de Relações Exterioreu Defesa Naci<Íiial. DO
nopt:ozOdeDOVentadiisacontardesuaentradaemvigor.
'últin;Jó dia: 12 de abril de 1995, demODStraram que.o exame do
·Art. 9• Esta Lei entra em vigor ·na data de sua publicaçaõ. ' . Processo SNAM indícâ que a ESCA já teria sidO esoolhidá imtes .
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
,da deciSão relativa·à eD:p"eSa responsável pelo 'projetO. ·
: _
SR. PRESIDENTE (Te0t9mo Vtlela F!lho)~~
foram iiuenSaUiente. agravadOs· diarite da coD.fir: ·
dienie li~ vai à publicação.
·
mação' de qu'e a ESci estària em situ~o i:àegular jÍnto ~O INss·. :
Há oradores inscritos.
contrariando, desse modo, o§ 3• do art. 195 da Constituição Fçdeci!, que dispõe que a pessoa juridíca em débito com o sistema de
Concedo a palavxa ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
seguridade social não poderá contratar com o Poder Público nem
O SR. EDUARDO SUPUCY (Pf-SP. Prommcia o se- dele receber benefícios ou incemivos íiScais ou creditícios.
·
guinte discurso. Sem revisão do orador.)- Si. Presidente.~ 'e
Outros fatoS relatiVos ao Projeto_SIVAM forun evidencia-.
Srs. Senadores, em 21 de.dezembro de 1994, o Senado Fedetal votou dos no depoimento do Presiderite da ESCA nà Comissão de Defedíversas resoluções relativas ao Projeto do Sistema de Fiscali:raçãp de.. sa do Consumidor, Meio Ambiente e MiDorias da Câmara dos DeVigilâllcia da Amaz&ia. conhecido como Projeto SNAM. •
· pulados. Com relação ao valor contratado, ficou C3I3Cterizado que
Naquele dia, havíamos levantado im)Ol:lDS dúvidas. como, . 3. ESCA participaria com apenas· 10% do valor total e repassaria
por exemplo, se seria necessário o Brasil gastar cerca de US$.1 ,400 para ten:eiros valores sigxllficativos do se1l pr6prio con!Iato, conbilhão ao lcmgo de oito anos. Na verdade, oousidetado o periodo trariando, desse modo, toda a direlriz do projeto baseado em quesdos pagamentos, com o serviço de fmanciamento do Projeto SI- tões de Segur.mça Nacional.
V AM. isso sigxllficaria algo em tomo de US$2,8 bilhões.
Por outro lado, a pr6pria conCepção tecnológica do projeto
Havia dúvidas sobre as questões teCnológicas e a foxma de vem sendo questionada. principalmente diante das declarações
escolha das empresas designadas para realizar o projeto. Desde en- prestadas por um dos concor:rentes de que uma nova base técnica
tão, Sr. Presidente, elas aumentaram.
resultaria em redução de custo da ordem de US$300 milhões.
Naquele dia. havíamos solicitado maior prudência, para que
Pelas xazões expostas, faz--se necessária a iriterverição do
o Senado não votasse antes de um melhor exame do Projeto SI- Senado Federal, revogando as resoluções já aprovadas, a fim de
V AM, mas surgiram pressões e, na ocasião; o proprio Relator da que se esclareçam todas as suspeitas que pairam sobre a matéria.
matéria, Senador Gilberto Miranda, alegou que esta Casa precisa- Desse modo, propoUlOS este projeto de resolução, que, certamente,
va votar logo o projeto, não aceit3ndo neni mesmo algumas reco: contaiá com o apoio dos nossos Pares.
mendações.. como, por exemplo, a de que parte significativa· dos
Eu gostaria de salientar ainda que esse çrojeto de resolução
envolvidos no treinamento e controle do Projeto SIVAM fossem é de autoria de diversos Srs. Senadores. Convidamos os interessafuncionários de cmeira do Govemo.
dos a assinarem a preSente proposição. Já o fiZei3nl os Senadores
Nestes úl\i= meses, divexsas inf~s dadas pela im- EspOridião Amin. Roberto Requião, Marina Silva, José Eduardo
prensa e por Parlamentares indicaram que houve algumas impro- Dutra, Roberto Freire, Júnia Marise, Henrique Amorim. Antcmio
priedades na escolha da empresa integrulora, a ESCA. Houve dú- Carlos Valadares, Lauro Campos, Benedita da Silva e inúmeros
vidas também sobre a questão tecnológica. e sobre o custo do Pro- ~outros Parlamentares que se interessanun por essa questão. para
jeto SIVAM.
que o Senado possa reavaliar essa matéria.
res monetáriOS

vm, desta Lei.

o

·

·

·

q

·

· · EsSes ·ratos
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Isso em 16 de ..tembro, quando, .,;.. l3~ de ..tembro de
Foi muito importante, na COmissãO -de RelãÇ.ões EXterio:res
e Defesa Nacional. o momento em que o Senadoc Jader Barbalho 1993, a Ata delllOIIS!ra já havia sido e.colhida a ESCA, oo seja,
mostrou com ~ que a ESCA, empresa especializada em con- não hruve boa-fé por parte de Secn:taria de Assuntos Estmtégicos
tratos militares. havia sido, em verdade, pré-escolhida.
·
com respeito à carta na qual se dizia haver um processo de esco''Quando elaborou o Projeto S!VAM. o Governo definiu . lha. Esse fato teria sido detectado se a mesma tivesse sido lida
que o programa teria que ser gerenc:iado por uma "empresa inte- · com ateDção por quem teve acesso completo aos ~tos
gtadora na~." para manter, no Brasil. o controle da tecnologia quando da sua apreciaçiio, que foi no dia 21 de ..lembro.· Aqui
está a IOOpOilS&bllidade do Relato<: ele nos deveria ler alertado
do sistema..
colega de Partido, o Líder do
Alegando sigilo, o Govemo não seguiu a l~i que n:gula- par.o esse fato. Mas coube ao
PMDB, Senador Jader Barl>alho, chamar-nos a atenção pam esse ·
menta ru; conc:onências públicas e. por isso. criou o processo de
assunto tio gmve. Coube também ao Deputado Arlindo C!tínaglia,
seleção especial.
· · ·
·
há poucos dias. chamar a atenção par.o o fato de que a ESCA, por
Em 16 de junho de 1993, a SAE'(Secn:taria de ASsuntos ocasião da e.colha feita em setembro de 1994, não estava quite.
Estml6gicoo~ emriou cartas a sindicatos de emp=as 'de engenha- · com o !NSS,e o art. 195, § 3" da Constituição Federal.impede que
ria, automação e consuhoria, solicilando indicações dó einpl=ls empre:sa,ç em débito com o sistema da seguridade social pOssam
intere~ em gerenciar o SIVAM.
contratar com o Estado.
· ·· · ·
'
Na carta. o ·Governo-dizia que as C,~ interessadas teAssim, Sr. Pn:sidente, diversos Senadon:s estio tomando.
riam ·que. ter experiência na integração de projetas com investi- essa iniciativa; muitos deles disseram-me que querem assinar este.
mentO. superiores a US$200 miihões.
projeto de "'soluçãO, mas s6 chegariío amanbi; em virtude diaso,
A empresa
que provar 1er participado de concepção agwmlaremos até amanbi par.l que oottos também posoam assinar
operacional de •islei!llls de tr.lfego e defeoa aérea. e de implanta- esta matéria.
ção de siotema de m~.
'sr. Pn:sidente, eu gostaria também de fazer aqui um regis- .
os. reqUisitos incluíam também desenvOlvimento de ~ftwa. tro importante, relativamente a fato grave OCO!rido DDm país vizire (programas de ê:omputadOr) par.o a integração de mdan:s em sis- oho, amigci do Brasil, a Bolivia. Na terça-feira d a - passada.
tema de defesa aéreafoi deaetado estado de sitio pelo Presidente Gonzalo Sancbez'i!e
- A empresa teria que demoosàar ainda ter participado do ge- Lozada, com a suspensão das gar.mtias individuais e coostituci<>- ·
renciamento e implanta~ de sistemas de. telecommicações em nais. Em conseqüência deosa medida, fomm pn:sas aproximadamente 323 pessoas. na sua &rande maioria Uderes sindicais, inclutodo o território nacional. Fmalmente. teria que- ter, naquele
sive·;, Seaetáric:>Geral da Central Obreira Boliv~. Oscar Sala>.
mento, equipe récnica capaz de 'deSenvolver esses 'projetas.
.
Nos úhimos dias. foi inleusi1icado um cooflíto entre trnhaA ESCA 'era a única empresa do Pais. que levava
conta
essa. exigências, pois tinha participado do desenvolvimento do Ihadores. principalmente do setor estatal e o Governo. em tomo da
Sistema de Proteção ao Vôo e iníplantado CINDACfA (Centro privatização das seis maiom; empresas eStarais. Houve tanlbém
uma greve de 80 mil ti:abalhadores na educação estatal. que· vem ·
Integmdo de Defesa Aérea e de Controle de Tráfegu Aén:o).
Foi a ESCA quem a.bsa;veu a tecnologia desse sisteina., que se prologando desde tnaiÇO.
Por outro lado, o Governo alegou que a privatização beneficontrola o tr.lfego aén:o nos principais aeroportos do Pais.
ciaria a popiiação, pois estaria tentando implementar um prograA demonsllação de que o Governo oabia que s6 a ESCA.
preenchia os :requisitos da seleção está na A.ta da reunião em que a ma de diatribuição de 50% das ações das emp=as privatizadas.
O estado de sítio foi aprovado pelo CongresSo boliviano~ na
Comissão Coordenadora dO SIVAM escolheu a integmdom nacioúltima sexta-feim, para vigorar durante noventa dias. Setotes emnal, em 13 de setembro de 1993.
presariais aprovamní o estado de sítio. enquanto os trabalhadores.
A Ata diz que s6 duas empn:sas tinham participado dos pro.
estão protestando.
jetos semelhantes aos listados na carta..
O Pn:sidente Gonzalo Sanchez de Lozada foi o Ministro da
A primeira dela> era a Hidroservice Engenharia, que
Fazenda responsável pelo programa de estabilização que R:duziu a
ciparia da primein fase do CINDACTA. mas foi descartada porinflação, em 1994, de 23.000% par.o 8,4% ao ano. Entretanto- e
que "se afastara do Ministério da Aeronáutica. não se desenvoleste ~ um alerta aoo brasileiros e ao JXÓprio Govemo Fernando
vendo nem se atualizando".
Henrique -, a pobreza na Bolívia continua atingindo a maioria da
A Hidroservice não atendia a exigência de Jl1a.Dler uma pop11açW. Segundo a pastoral da ign:ja católica. 80% da popllaequipe capaz de desenvolver um projeto como o SIVAM.
ção boliviana encontm·se em siblação de gmnde pobreza.
&sa equipe s6 poderia ser mantida pela empresa contratada
Ora, Sr. Pn:sidente, um processo de estabilização - aqui
pelo Ministério da Aeronáutica par.o gerenciar o CINDAC'('A, que fiCa mais uma vez demonstrado-? que não leva em conta a forma
éaESCA.
de resolução dos problemas sociais, através da gaillll!ia dos direiA Ata da mm.ião concluiu que ''restou a ESCA", defmida too dos trabalhadoo:s, acaba envolveudo situações de alta gmvidacomo ''uma empresa que demonstrou. em vários coDt.atos com ó de. Exemplos existém como no México, onde a não-resolução dos
Ministério da Aeronáutica,. sua competência notadamenre pelos .problemas soeiais levoo à Rebeliio de Chispas; na Argentina,
vários desenvolvimentos de software para o Sistema de Controle onde perduram oo problemas sérios de desemprego e na Bolívia
do Tráfego Aén:o, par.o o Sistema de Defesa Aén:o e pelos inúme- onde a propria detnoaacia se
ameaçada com a "'strição dos diros serviços análogos prestados ao Ministério".
reitos dos trabalhadores.
No dia 16 de setembro de 1993, a SAE mandou nova carta
O objetivo da decretação do estado de sitio é tentar impedir
par.l oo sindicato> de emp=as de engeoharia e consultoria. dizen.
o desenvolvimento do protesto dos t:rabalhadores~ que haviam. inido que as propostas das emp=as ínlereosadas oo projeto haviam ciado uma gn:ve geral, sobn:bldo cootra a fotma de privatização
das estatais. ·
·
o;ido encaminhadas para jdgamenlo."
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Há certas semelhanças entrê os processos de estabilização
da Bolívia, do México, da Argentina e do próprio Brasil. É importante que estejamos atentos. Quando um processo de estabilização
não resolve os problemas de fome. miséria, margmalização. produz a desagregação da sociedade e das nações e a própria democta:cia acaba sendo ferida.
Sr. Presidente, srs. Senadoras e Srs. Senado7:es., propomos
que o Senado Fedetal, através da Comissão de Relações Exteriores
e DefeSa Nacional, dos diversos Partidos e- doS Srs. Senadores,
manifeste sua preOcupação junto ao Itamaraty com relação ao estado de sítio na Bolívia, para que esta InstiOJ.ição envide esfoxços
. junto à Organização- dos Estados Americanos no sentido de que
seja spstado esse ~tado ~ sítio e, de pronto, sejani libertados os
líderes dos tràbalhadores.
Não é possíyel que mais de trezentoS dirigentes sindicais es-

tejam"presos;· enquanto )íde.res ~presariais. estão a aplaudir o estado de sítio.
~ Apelaria aos Seruidores e Deputados que me aci:>nipanhassem em uma visita à Embaixada da Bolívia, paxa ex.temar a nossa
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pesquisas feitas ali, em que estes gastos em R & D - Resea~ch
and Development. pesquisa e desenvolvimento- feitoS pelos Estados Unidos correspondem a quatro vezes o orçamento da França..
sabemos que a dominação tecnõl6gica qUe :õ.os ·espera. se aprovarmos esta Lei de Patentes. será i:ealm~nte co~leta e total.
Não apenas a Lei de Patentes foi ob~to das conversas, das
discussões que tão simpaticamente entretiveram o nosso Presidente da Repíblica em diversos idiomas que aprendeu no exílio e com
os quais conviveu e convive coro. tanta familiaridade: Antes de
partir para os Estados Unidos, o Senhor FeJ;""mtndo Henrique Cardoso afnmou que iria tratar da qU.e~o dO FML. q~e, iria. propor
uma reforma no. FML pois o FMI é uma instituição que.: ao completar 50 anos de idaQ.e, já havia apresentado sint.Cmias in~uívocos
de caducidade.
·
·
·
·

Ao invés de propor- como o fiZeram 3:Í ONGs há poucos
meses em Nova Iorque, em junho. ao comemorar os 50 anos de
existência e de fundação desta entidade-, ao invés de propor, repito, a extinção do FMI e do Banco Mundial :- qrga.n.ismos que já
demonstraram. à exaustão, que dirigem suas pOlíticas sempre· em
detrimento, sempre em sentido oposto aos .interesses das econo.mias brasileira e latina-americana de modo geral-, ao invés disso,
o Senlior Femando HeJ;rrique Cardoso. um do~ mais acerbes críti.cos do FMI nos anos 50, defensor da ideologia e dos princípios da
CEPAL que se confrontavam com os do FMI naquelacQCaSião,
membro intelectual da CEPAL. o Senhor Femando.HenriCÍuE""Card.oso agora propõe a mudança para que o FMI tenha mai1;. forças,
revitalize-se p passe esse Fundo Monetário Internacional UOO blJhões de dólares. Isso significa 9 seguinte: depois da e.:q:>eriência
do México~ onde 40 bilhões de dólares foram injetados para tentar
salvar aquela economia completamente caótica. o:Senbor Presidente Femando Henrique Cardoso, aO invés de propor ã extinção
do FMI, propõe que o mesmo sej~ fortalecid.Q co~ sangue novo e
com novos :cecursos, porque a Argentina~ o Brasil. a Bplívia e ou~ países precisariio desses recarsos para poderem sobreviver às
contradições, às incongruências e à impossibilidade de estabiliza- çãodoplanoque nos foi imposto pelo próprio FMI.
Portanto, nós. que tanto a.d.t:Õ.Írarilos- o Presidente Fernando
Henrique Cardoso - vemos que Sua Excelência acumulou, como
nenhum oulro Presidente da Reptlblica neste País, qualidades e potencialidades que o tornariam um Presidente siiigular -. com muita
tristeZa, vemos que Sua Excelência realiza essa viagem num momento de tmbulência, "Sem levar_ consigo, através de sua postura
reconhecidamente séria. de um intelectual reconhecidamente sério,
as preocupações do momento e as angústias da sociedade brasileira. Ao coo.trário~ Sua Excelência fortalece aquelas relações internacionais em que o Brasil está se inserindo de uma maneira perigosa e fatal para grande parte de sua popnlação.

preocupação ao Embaixador.
·
Muito obrigado. ·
O SR. PRESIDENTE (feotonio Vilela Filho)- Concedo a
palavra o nobre Senador Lan!o Campos.
_ 'fl SR. LAVRO CAMPOS (PT-DF. Pronnncia o seguinte
disCUISO. Sem revisã,o do Ol}ldor.)- Sr. Presidente, sn. Senadoras
e Srs. Senadores, no momento de grande turbulência para a economia nacional e latino-americana, assistimos a tranqüila. e hesitante
viagem do Presidente Fernando Henrique Cardoso ao centro do
capitalismo mundial. ao centro daquele império que ele, em sen livro
''Modelo Econômico Brasileiro", denominava de imperialismo.
Portanto, no oentto do imperialismo mundial. Fernando
Henrique Cardoso vai prestar contas sobre o comportamento da
ecotlOID.Ía brasileira. Ele já havia prometido ao Presidente Bill
Clinton que levaria aprovada a Lei de Patentes. uma das ex.igên:
cias dos Estados Unidos sobre o Brasil. Exigência que vem :renovar aquilo que Femando Henrique Cardoso, ·no livro já citado,
apontava como sendo uma das fonnas de es_2Qlia.ção do capitalismo cêntrico sobre o periférico: a apropriá.ção a preços deteriorados
das matérias-primas. dos recursos na.tnrais e. de todo o resultado do
trabalho coletivo das economias dominadas, das economias semiintegradas a que se referia Femando Henrique Cardoso.
Durante todo seu ttabalho antigo. ele af.umava que cOD.cordava com Lenin, no seu livro O lm.peria.lism.o, sObre as conseqüências dessas relaÇões internacionais. dC dominação e de espo.liação. que ele agora. infelizmente, parece concordar e aplaude.
Naquele trabalho, Fernando Henrique Cardoso fala do anti·
Percebemos neste momento que o Senhor Fernando Henriestado nacional periférico, que havia um antiestado dentto do Estado brasileiro. Um Estado voltado aos interesses ex temos. um Es- que Cardoso sabia como lllllito poucos que uma economia como a
tado-ponte, um Estado-reflexo, um Estado que aqui visava apenas brasileú:a e todas as ecoo.omias exploradas no mundo•..
O Sr. Geraldo Melo- V. Ex• me permite um aparte?
facilitar esse processo de inserção da economia nacional como vítima das relaç(:es internacionais.
O SR. LAVRO CAMPOS- Vou ouvi-lo com muito praMas não se trata apenas da perigosa Lei de Patentes. que vai zer. Peço-lhe apeo$ que aguarde o témrino dessa colocação, que
transformar o potencial da economia brasileim. da fauna. da flora acredito ser importante.
brasileira, patenteando a vida e transformando. mais uma vez, não
As relações entre o centro e a periferia, as relações entre as
apenas os remédios tão próximos da vida. mas a própria vida em matrizes européias e as mtigas colônias sempre se manifestaram
mercadorias que serão detidas monopoliticamente pelas· patentes, como superávit comercial das colónias em relação às matrizes.
porque sobre elas incidirão a gtande tecnologia e o saber dos nor- Senipre exportamos mais do que importamos. Esta é a no.ssa bist6te-americanos.
desde as exportações de pau-bra.sil. de açúcar, de ouro e de toA tecnologia nunca foi neutra.,. mas agcxa. no- Jllfiildo mo- das as nossas riquezas que foram sendo exauridas ao longo do
demo. em que os Estados Unidos gastam e ftnanciam 68% das tempo.

na:
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Assim é que as relações de exploração intema6ional colocaram_. até a Primeira Gueii'3. Mundial, a lnglatetra como de"fiCltária
na balança comercial. e os Estados Unidos apresentam déficits
permanem.es e crescentes desde 1971, déficits esses que-mostram
que os Estados Unidos estão se apropriando de riqueza líquida do
exterior numa magnitude de 150 bilhões de dólares por ano.
O Brasil conseguiu uma situação de déficit extemo~-não devido a sua força internacional, mas de uma farsa que v8Iorizou o
real, colocando-o a uma taxa acima do próprio dólar. Conseguiu
esse déficit através da abertura dos portos às nações amigas, abolindo os impostos sobre importações. o que veio ã favorecer, obviamente, as classes abastadas do Brasil, importadotas de carros e
artigos de luxo, sobs:e os quais já não pesava nenhum imposto.
·- Assim sendó, o Brasil cooseguiu ·essa pressão sobre oS preços mremos através de uma importação feita com
artifiCiaii[!,CD.te ~ladas - 43 bilhões de reservas em um país que
deve 120 ou 150 bilhões de-d6lares. ningUém sabe ao certo o montante·~ de sua dívida externa -~ que estão escoando rapidamente. Vemos que, logo depois das eleições. os déficits fonun se tornando cada vez maiores, ultrapassa~.do a casa de um bilhão de dólares no último mês de dezembro.
Estamos receosos de que as nossas reservas se ~ e
não respeitariam qualquer comando do Banco Central ou das autoridades econômico-fmanceiras do País. Essas reservas duramente
acu~ladas, atr.Lvés da exportação e da fome crescenle do povo
brasileiro, essas reservas artificiais se escoariam rapidamente.
Enrão, o Govemo muda de fala e as autoridades governamentais que vêm ao Senado afnmam que, agora, o Brasil quer
transformar o seu déficit c:omexcial em superávit comercial. Voltamos agora à velha e secular trilha, que nos obriga a exportar acima
do valor de nossas importações e a transferirmos riqueza real pu:a.

reservas

oexterior.
.
É tão importante a palavra, o si&nificado e o significante deIas. que Maurioe Dobb, na pág. 137 de seu livro Evolução do Capitalismo, da Abril Editora, afmna que deveriamos chamar o déficit comercial de superávit de importações, poique tal palavra mostra com muito mais felicidade a posição vantajosa daqueles países

que couseguem manter, ao longo do tempo, superávits de importações. importando e, portanto, se apropriaudo e se asseuboreando
de riquezas num voltnne muito superior ao das riqueus exportadas.
E o Br.lSil, que sempre foi um coiuumaz e etemo exponador líquido de riqueza, ao invés de ter reservas ex temas, ~ um devedor intemacionaL Quem. vende mais do que CODJID deveiia. ser
credor e não devedor, como o Brasil é ao FMI e aos bancos mnndWs. Pa:tamo, somos explomdos quando temos superÁvit na balança. comercial e somos explorados, de llGVO, quando pagamos os
serviços aos bancos, serviços estes que deveriam ser pagos ao Brasil, pocque quem vende~ do que compra. deve ser credor e não
devedor intemacionaL
O Sr. Geraldo Melo-·V.Ex'mepermileumaparte?

O SR. LAVRO CAMPOS- ComptaUr, ouço V. Ex'.
O SR. PRESIDENTE (Teotonio VIlela Filho)- Senador
Lauro Campos, a Mesa infOttDa que V. Ex' ainda dispõe de 5 mi·

!lUtos.

.

O Sr. Geraldo Melo- Senador Lmno Campo&, agtadeço a ·
V. Ex' pela opottuDidade que me dá de pallicipar do seu discmso,
dizendo inicialmente "que ouço com todo n:speito, como semPI", o
palavm séria de V. Ex' e suas tDaDifestaç<les de preocupação com
o nosso País e com a nossa sociodade. Porisso-aestou intenompendo a sua exposiçlo pa.m. pedir que me esclareça duas ddvidas suscitadas Amedida que o ouvia. V. Ex• dizia inicialmente que o Presidente Femaudo Henrique Catdoso D1o havia levado pam os J!s.
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tados Ünidos as preocupações com o sofrimento do povo br.tsileiro, com o drama das populações mais humildes que ele governa.
Gostaria de perguntar a V. &.• de que maneira o Presidente Fernando Hemique Catdoso poderia demonstrar aos brasileiros que
estava levando pam os Estados Unidos preocupações além daquelas que são as de todos os dias. dele e de todos os brasileiros de
responsabilidade. De que maueira Sua Excelência demonstroU estar despido dessas preocupações? Teci sido poique não cbegou
para o Presidente Clinton com a cuia na mão a pedir dinheiro, socorro, auxílio e proteção? Se foi, permita-me discorclitt de V. Ex•.
e, nesse caso, melhor seria que não fizesse uma viagem dessas,
com o intuito de submeter o País à semelhante humilhação. O seguudo ponto "'Iacioua-se à análise. de V. Ex' da simação dos países exportadores e importadores. E claro que os países, como as
pessoas, se pudessem COI!ljli3r mais do que têm posstbilidade de
paF.. tia.usfeririam para dentro de casa renda que não precisariam
gerar. Quem exporta, sistemática e cronicamente, menos do que
importa., ~ente está levando vantagem, porque está trazendo
de fora pam dentto riquezas produzidas fora, com o esforço dos
outros palses. A questão, Seuador, é que os fomecedores querem
teceber. Se os Estados Unidos couseguem manter uma sinlação de
déficit crônico, gerenciam. isso com seu pOOer e com o ta.maDho de
seu metcado e da sua riqueza.. Não temos ao nosso lado os mesmos instrumentos. Sinceamente, não sei como poderlamos fazer
isso. Peço desculpas a V. Ex• per ter interrompido sua exposição.
mas espero ter conttibufdo para aclarar a dúvida ficou em mim e
que deve ter surgido em outros dos seus ouvintes.
O SR. LAVRO CAMPOS- Agradeço o aparte constíõtivo
de '!· Ex'; Gostaria de esclarecer que realmente os países D1o entnml em relações resultantes de suas vontades. O que se verifica é
que aqilela espoliação cnlnica que data do inicio àa ucssa colonização vai-se aprofundaudo e divetSificaudo. Antes, er.o apenas o
cãpital memmtil que vinha aqui com nans portuguesas cazregadas
de pedras e voltavam cheias de riquezas.
·
A primeira expedição de Vasco da Gama ii Índia regressou
a Lisboa em 1499 com uma carga que pagava sessenta vezes -o
custo da expedição. E na Inglatetta. nessa ocasiãç. a viagem do
Golden Hind levou àquele país entre quinhentos milhões e um bilhão e quinhentos milhões de hbras esterlinas, após uma viagem
que custou cerca de cinco mil libras esterlinas apenas.
Esse é mn pro=;so antigo de espoliaçio, que coutinua até
nossos tempos, e que Femando Henrique Cardoso a~tou e criticou em seu livro Fonüação Econômica Brasileira. É a isto qoe
ele, seomdamfo e apoiando I..enin, chama da nova fase do capitalismo, da fase imperialista, em que o capital financeiro domina as
duas fcmnas anteriores de capital, a comen:iai e a industrial, para
fazer um processo mais com.pleto de espoli.açio. Em isso que ele
criticava e, agora, vai aos Estados Unidos e, ao invés de reforçar a
sua critica eou1r.1. o órgão que tepresenta esse exectlÍvel capital financeiro internacionaL que é o FMI, vai pedir-lhe mais recursos,
para que aquela instimição possa nos soeo<rer num futnrO que talvez seja próximo.
Como o meu tempo está esgotado, gostaria de dizer que
realmente o que acontece na Bolívia, o que aconteceu e cst4 aconteoendo no México"~ apenas a objetivaçio daquilo que, em 1972,
uma cOr&jbsa economista, egressa do Fundo Monetário Intemacional, es=veu que iria oc:om:r na América Latina. Sheryl Pay.,., 110
S<U livro imituiado 'lhe Debt Trap, Armadlllut da Divida Inter•
oad.onal, traduzido depois pam o português, avisava,. tal como o
ex-Secnotário de F"manças da Inglateira, Lad Lev.,., que essa forma de endividamento extea:lo iria trazer para a América Latina
uma comoção social e que dela só poderia =altar, portanto, esses
fatos desagradáveis que se verificam no México e que se r::petem
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O PPR não ó Governo, mas também não é oposição. O PPR
é um partido independente. Vota a favor daquilo que o povo dos
via.
A própria direita norre.-.americana afumou claramente "que nossos Estados entende como bom e contr.1 aquilo que !""iudica
a maneira pela qual os Estados Unidos estão cobrando a dívida ex- os nossos Estados. Não temos a dúvida 4e ser ou não ser. Contitema na América LatiDa está levando à destruição da classe média nuamos nesse propósito.. Não digo que agcxa sejamos Governo cu
e essa destruição da classe média criará uma situação-prestes a ex- oposição; mas, quando famas. seremos por inteirO. Não teremos
dia sim e dia não, dias ímpares e dias pares, um comportamento
plodir diante da segurança nacional dos Estados Unidos'~
difereDtc.
.
De modo que, as nossas perturbações. os nossos incôm.odos
Estou fazendo eSte prommciamento, Sr. Presidente: não em.
devem ser também os incômcdos dos banqueiros que nos empresmeu nome pessoal. OUvi a maioria absoluta da minha ba.D.cada.
tanm a juros de 21,5% a.a. e que acabor.mi matando a galinha dos
NãO é uma bancada muitO gran~ mas 'todos nierecem respeito, na
ovos de ouro.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Comunico a V. Ex' bom que o Líder vai falar como Líder de sua baricada. TOdos os
que ouvi apoiaram este pronunCiamento. Pottanto, esta é a poSição
que o·seu tempo já está esgotado há alguns minutos.
doPPR.
O SR. LAURO CAMPOS -Já
ler!llinar, Sr. Piesideote.
o· SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra
-É essa siblaÇão que apresenb}MOS _CO,!DO.~_itiva diante dos
ao Senador Osmar Dias.
Esta4os Unidos e de seU gõvei1l0. E essa situação em que n:os enconti:amos é qui: fo~ ao que íne parece, posta de forma bastante
O SR. OSMAR DIAS (PP-PR. Prommcia o seguinte- disobD!lbilada, obscurecida pelas relações do ilustre Presidente, o in- cmso. Sem revisão do orndor.) - Sr. Presidenle, Sr's Senadoras e
vejável? o intelecblal, Fernando Henrique Cardoso. nO cumprimen- Srs. Senadotcs, ttago nesta tarde um assunto que com certeza vai
to de sua tortuosa missão aos Estado$ Unidos.
in.teres.sar a todos os Senadores. porque interessa às nossas famíAbril de 1995

agot:a com a prisão de mais de trezentos líderes sindicais na Boli-

vou

Durante o discurso do Sr. Lauro Campo;, o Sr.
Teotônio Vilela Filho, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jod Samey, Presidc:u.

lias. .

Alertado que fui pelO Senador Roberto Requião, na semana
pas~ ~ que estava em cmso uma pretensão que seria miln:&ia-

da nos próximos dias - não sei se sexá ou não anunciada, pÇ,r isso
- "O Sr. Epitaclo Cafereira- Sr. Presidente, peço a palavra falo aDies que ocorra. para alertar sobre os ..us problemas .,_quan·
para uma comuuicação de liderança.
to ao uso dos anabolizantes na criação dé bovinos em nosw País.
O SR.PRESIDI!:NTE (José Samey)-ComapalavraoSe- vou J.eDlar colocar tecnicamente o assunto de fotma. que todos ennador Epitacio Cafeteira para uma comunicação de lidez3nça.
tendam. Com. certeza, o uso de anabolizantes em bovinos vai traO SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Para uma co- zer aoS cidadãos dest.C País problemas incorrigíveis e ilrecuperámunicação-de liderança. Sem revisão do orndor.) - Sr. Presiden~. veis.
o PPR ocupa a tribuna para esclarecer algumas dúvidas que têm
O anabolizante ó um produto à base de hormônios: ou hor·
sido suscitadas: que é partido do Governo e que está para ser Go~nio feminino ou hOimônio mascl.llino. Hoje os anabolizantes
verno.
Em nós não existe aquela dúvida shakespeariana de ser oo sãO produzidos por sete grandes laboralórios 100% americanos.
Dão ser. Entendemos que ser Governo é apoiar o Govemo.-nãõ SÓ Eu cito esse dado para que mais adiante entendam o porquê das
o seu Presidente. mas também os seus MiniStros, lutar pela a!""' pressões que oconem ccsiUIDeirameute sobre o MiDistério da
Agricultura. e de vez em quando o Ministério tenta. ceder.
vação de seus projetas aqui
São cinco os produtos usados; no. entanto,. um deles, o dieAcontece que o Govemo fez uma salada de partidos e nas
reuniões do Couselho.Politico do Govemo jamais o P1lR esteve til-estril-bextrol é o mais aplicado. O nome é complicado, por isso
representado. Ninguém nos pode cobrar fidelidade na defesa do eu vou d!amá-lo de DSE, que 6 o nome tecnicamenle utilizado. O
Governo ou na aprovação de medidas de interesse do Govemo. DSE é dado via oral otf aplicado atcls da orelha do animal e se in·
Alguns dos projetas do Governo, evidentememe, até dividem o f!IIIa lenl.amente na circulação sangüínea. Quando o DSE caí no fi.
gado, esse á:gão metabo!iza o produto; e, ccmo o DSE é de difteil
Partido: algum parlamentares votam contra; outros. a favor..
melabolismo, ele penn.anece no f"tgado e na. circulação do animal
Tentaram eleger o ÍISÍologismo como a causa da luta intestiDa no Bloco do GovÇIJlo. Na ~de, se a cúpula_partidáOra. o que é o anaboli:mnte? É uma dose excessiva de horria se junta em tomo de um Presidente, essa união não faz na môni.o. No caso do DSE. que é o mais utilizado, é o honnônio febase. E não se fazendo ua base, um é prestigiado; OUirO, des- minino. Há um problema para o emprego do DSE: ele tem afmida·
de C?M o DNA. Então ele combina com o DNA e provoca mutaprestigiado.
O que quero colocar aqui. Sr. Piesidente. Stls e srs:.·sena- ções genéticas nos animais ru em quem ingere a carne desses anidores, é que os próprios partidos na sua autofagiã. não para defen- m.als.
der o Govetp.o, mas para conquistar o poder, portam-se de mancD:a.
Por que se aplica o anabolizante? Porque ele provoca audiferente com relação aos Ministros do Govemo. Quando quere:t!l mento de peso. No boi no pasto o aumento chega a 10% e no boi
homenagear, fazem um jantar e chamam o Ministro. Assim acon- coofmado d!ega a 20%.
Quais sãO os possíveis riscos da aplicação inadequada des·
teceu com o MinislrO Pedro Malan e com o Ministro José Serra.
Mas quando a ocas~ 6 para diminuir o Ministro, quando o desejo ses anabolizantes? Primeiro, a indução da puberdade precore,
ó colocar casca de banana no chão pata o Ministro pisar, fazem principalmente em crianças do sexo feminino. Isso significa que a
uma reunião de Bancada e chamam o Ministro. que por não ser pubetdade nessas crianças d!ega mais cedo. Segundo - peço a
politico, como o Ministro Sérgio Motta, eiJlr.l de p
aberto di- atenção de todos os SeDadores para esse fato-, ele provoca alterazendo o que pensa, achando que está falaudo em familia govemis- ções na sexualidade do individuo. O pior é que, além de caucerlge·
ta, para o seu grupo. No entanto, até o que dizia era gravado para no, o ambolizante altera as características do homem. tomando-o
que depois pudesse ser veiculado na imprensa.
mais feminino e prOvocando impotência sexual.

se
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Sei que alguns estão pCnsãndo (pJe já- não se pode comer
came de boi. Vou explicar que dá para continuar comendo carne·
de boi,. sim. Vou -explicar também por quC Os Estados: Unidos; a
França e a lnglateita utilizam o anabolizante, embora os demais
palse• da Comunidade Econômica Européia proíbam o seu uoo•.O•
E5tado5 Unidos utilizam o hormdoio, mas lá existe estrutwa pam
f!SC3lizar a utilização dele: no campo, há 7.500 fiscais que acompanham a aplicação do ana.l:xili:z.aute e verificam se a aplicação é
feita de fOima cm:reta e no local certo, bem como se é obedecido o
tempo de carencia, de 120 dia5, a contar do dia da aplicação at6 o
dia de consumo da carne. Nessas condições, o hormônio não causa.
os efeitos colatemis citados por mim há pooco.
· ·
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uma con:fissio do Ministério da Agricultura de que a pzessão dos
laboratério americanos está vencendo esse desafio.
Hoje o mercado de DSE no País. mesmo clandesHmmJente.
com a venda colocada pelos técnico5·do Mini5tério da Agrlcultum,
já é de IS milhõe5 de dólares. E nio "'""' fazendo aqui nenhuma
demíncia vazia w fa.lsa.,. porque convivo com esse assunto há muitos anos e sei da sua gravidade.
Alguns me dizem: se os Estados Unidos usam, não é perigoso. Vou repetir. os Estados Unidos usam os anabolizantes. mas
lá .cada animal tem acompauhamento. Silo feitas 20.000 amostxa:l
por 7.soo técnicos, que analisam, por amostragem. t~ o rebanho
abatido. No BiaSil, onde se abatem 23 milhões de cabeç8s por ano,
como vamos examinar se existe oa não o anabolizante em exces.so?
. QUero insistir nesse assunto, porqUe, além de ser utilizado

-· Todos sabemos qqe em nosso País inexiste estrutura de ÍIScalização poia i!J!pedir que .... anaholliame seja aplicado de forma incorreta. É impossível colocannos Ilas propriedades rurais
técnicos que orieiltem os produtores, ~ que estes não aplique.t:q. o hormônió em ·doses eXcessivas e para qUe obedeçam o um método falbo. que não detecta a existência do anabolizanteperíodo de Care"ncia. que, D.OIID.alm.ente- repito - é de 120 dias. os técnicos sabem disso, mas continuam utilizando-o -, em nosso
Sem essa. estmtura de f.ucalização, não é possível autorizar o Pais se analisa apenas acame pam exportação. excluindo-se ades-• .
tinada ao consumo intemo. o q~e sigDifica que estamos CODSUmin.uoo do h ~~mo. •
do came com auabolizan te prcuib'do
· do que ISSO,
·
.
1 . oo, pzor
contra•
O Senador lris: Rezende. quando Ministro ~ Ag:rialltura no bmJdeado e. muitas vezes. falsÜlcado e que contém em sua f6rnm~
Govemo do Presidente José Samey, em julho de 1986, baixou· ' la outro5 produtos quÍJ:nico5 que provocam outro5 efello5 coioteuma portaria au~ ~ uso de anaho~tes, devido, princi- rais; Já foi comprovado em labaat6rio que ratos em que se aplipalmente, a ~· priDcipalmenle dos a_iadores
novilho pre- coo anaholizante tiveram câncer de p<clsta"" bem como al~s
coce. ~ sena uma fcmna de tcrnar o animal Il13lS precoce e de de crescimento nas mamas dos machos e das fêmeas e outras caabatê-lo mais cedo. Porem, !lês
depois, percebendo que nio racteristicas de feminilidade. Thdo o que disse, antes, que pode
havia como controlar a. aplicação do anabolizante. o próprio Mi- ocorrer como homem está comprova&> pcx laborat6rio. quandO o
nistro suspendeu a aplicação e proibiu a sua fabricação e distribui~ uso do anabolizante é incorreto.
çãonol'aís.
.
No Brasil, o anabolizante, na maioria dos caSos, é utili:zado
Agora, esse assunto volta à baila, e, por pre5São de alguns ' nos confinamentos. Ora. um perlodo de confmamento normal é de
criadaos, o Ministro decidiu liberar a aplicação e a cometcializa" cento e vinte dias; ~ se conrma Um animal pcx um perlodo meção de anabolizantes uo País.
nor.( ou maia?) Razamente esse periodo é de uoventa dia5. O aniPreciso também fazer mn comeUtúio que é nmito sério. Se- n,tal recebe o auabolizante quando entra no confinamento. Quando
guudo o Profe= Otolani, da Univemdade de São Paulo, cen:a sai. ao fim! dos cento e vinte dias não t:ranscom:u, ainda. o període 55% dos bois abatidos em frigorif= já =:eberamanaholizan: do de carência necessário pam que o DSE seja eliminado ou conanimal for
te, que foi aplicado de fOIIDa clandestina. Alguns criadOies com- sumido pelo organismo do animal Portanto, se
abatido em seguida, iremos ingerir o hOilllÔnio. Alguém pode dipram o produto na Bolívia e no Paraguai e o aplialm em seus animais, que se desenvolvem mais: rápido. Esse anabolizante causam zer que s6 come came bem passada. Sabemo. que a fótmula do5
algnmas deformações nos animais, pol1jUO provoca s!n~ maior DSE nio é destruídá quando é frita w assada e nem mesmo quanda proteína e dimimú a SÚ!te>e da gorduia. !soo significa que a do passa pelo ÍD.testino ou pelo fígado do homem, porque, repito,
musculatura cresce. O nosso boi se transfonna. num Ben John- os seus metabólicos têm afinidade com o DNA das nossas células.
san: fica musculoso e muitas vezes com algumas transforma- Eles se combbuun, provocando nmtaçõe• genéticas que levam o
sujeito a ficar efeminado. A impotência e o câncer são outras conções externas.
seqiléncias.
Pois bem, o Ministério da Agricullura- e isso nio é priviléA conceil!.taçio do DSE no ligado do animal abatido é algo
gio do atual Ministério apenas -, ao longo dos an05, faZ ele coma
que ~ porqtJe usa um método incapaz de detectar se existe fantástiCo. Quem consome esse fígado absorve uma dose exagerada de hoanônio que pode provocar esses efeitos.
ou nio o DSE. Esse método de cromatogmfia gasosa apeuas de-

?e

=

=

tectaria o uso de anaboliz!n~s se a dose aplicada no boi fosse dez
vezes maior do que a que vem sendo usada. Ocom:: - e esse ~ o
fato estranho que quero denunciar- que o Ministério da Agricultwa comprou um aparelho de radioimuno sensor em 1984, que
custou cem mil dólares e eslá sem uso em Pedro Leopoldo. em
Minas Gerais, desde 1984, por falta de gente pam operii-Io.
·
Ora, esse aparelho poderia detectar se estão w não utilizando anabolizantes. No. entanto, não se coloca este aparelho em ati~
vidade exatamente p:nque, se for colocado, vai revelar que estão
usandq anabolizantes. o que é crime. ·se é crime, deve ser punido.
Ora. se não existe pessoal para fazer funcionar um equipamento
que poderia detectar se estão ou não Sendo utilizadas doses ex.agerndas do DSE, como dizer que temos estrulllia pam f!SC3lizar a sua
aplicação em todo o País? A liberação do uso de anaOOlizan•e é

O que se recomenda. em.ão, é que aqui no Brasil. ao invés
de se colocar num caiiO de fórnmla 1 um motorista que muitas vezes não sabe dirigir uma carroça, ou colocar mna roda de carroça
num cmo de fómmla 1, primeiro o Goverrio pense em estabelecer
um plano de desenv.:olvimento da pea1ária paia aumentar a produtividade, com melhO< manejo de sanidade, ele alimentação, com ,.,.
cupeiaÇão de pastagem, alimentaçáo de invemo. num progn:ma
integrado, onde oo produtores possam se desenvolver. Mas deixar
tudo nas mãos de produtores que não aplicam em seu trabalho ní~
vel tecnológico sequer regular é simplesmente dar um cauo de
f6rnmla I para um camx:eiro dirigir.
Desejo eh~ a atenção dos Srs. Senadores. porque isso é
um caso de saúde pública.. N6s, aqui no Senado, temos a obrigação
de levantar esse problema pa.rn impedir que o Ministro ceda à ten-
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tação dos grandes pecnaristas criadores de novilho precoce e dos
laboratórios americaoo<, que estão pressiollando para que seja liberada a utilização de anaboli=ltes em nosso Pals. Eu ficarei
atento

e vou não apenas denunciar. mas recmrer à justiça, se for

preciso. para proibi( o uso de anabolizantes.
0 Sr. Josaphat Marinho- Pennite V. Ex• um aparte?

O Sr. Gerson Camata- Pemrlte--me V. Ex• um aparte?
O Sr.Roberto Requião-Concede-me V. Ex• um aparte?
0 SR. OSMAR DIAS - Pel• ordem, concedo o aporte ao
Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphal Marinho - Nob!:e Senador Osmar

rnas.

. quero louvar a chtteza e a segurança de su8. exposição. tão bem
formada. Mas sobretudo en desejaria sugerir a V. Ex• que, diante
dos .SC!arecimenloS que 'traz ao Plenário e, priDcipalmente, dos
efeitos dos anabolizantes sobre as pessoas. mantivesse um entendi-·
mento.com o Ministro da Saúde ou, pelo menos. lhe remetesse o
teor do seu discm:so.
·
·o SR; OSMAR DIAS - Muito ollrigado pela sugestão. Eu
a acatârei e faxei imediatamente o envio de cópia deste discurso ao
Ministro daSaúde,AdibJatene.
Concedo o aparte, pela ordem. ao Senador Getson Camata.
O Sr. Genon Camata - Scnada: Osmar Dias, V· ~·. na
verdade. colabora com a pecuária e os pecoaristas lnsileiros,
quando adverte e ajuda o própóo Ministério aa Agriculblra, no
momento em aquele 6Egão está pua tomar uma decisão. Cita V.
Ex•·a<jci o caso do nosso Canpanheiro, Senador !ris Rezende,
que, quando Ministro. autorizru o uso de anabolizantes. Percebeudo que não tinha condição de fiSCa!izar, retirou a aut<Xizaçio,
num compc.-tamento sério, liso e honesto diante de um problema
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dizer que~ extraofl.Cialmente, já. havia sido informado de· que á
União Européia susperideria incontinente a importação de carne
bovina do BrasiL Na lillha procurada pelo Senador Gerson Camata. que se valeu da visão gramsciana do poder da ironia nas prepotêncías. nos acos interesseiros, nas pressões iu.temacionais, reproduzo no Senado um diálogo que o enlio Ministro da Agricuhora.
!ris Rezende, teve com o seu capataz exatamente sobre o problema
dos anabolizantes. O capataz dizia ao Ministro! ''Ministro, nx:onheço se uma boiada está anabolizada ou não pelo rebolado do
gado'~ É rigorosa e absolutamente impossível que prospere essa
aplicação de testosterona e progeoterooa no gado brasileiro. E se
está sendo o gado objeto dessas aplicações,. o Miuistério da Agriculblra deveria preocupar-se em impecfir que isso continue ooorrendo. E tenho certeza de que, depois do seo pronunciamento no
Senado. da lembrança da velha música pelo Senador Gerson Camata e dâ observação do capataz do Senador Jris. Rezende sobre o
tebolado da boiada, o Mioistro da Agricultura vai pensar duas v ew; e vohar atrás. Não vai. depois de tantos desastzes e trapalhadas. queret ser pattono de mais esse.
O SR.OSMAR DIAS- Agradeço o aparte de V.Ex•. Quero aproveitar a presença do ex-Ministro e Senador !ris Rezende
para dà.er que citei aqUi o fato de que,. emjuJho de 19&6, qUando
V. Ex• era 'Ministro. autorizou a utilização de anabolizantes, para
proibir a sua utilização e distribuição no Pais em novembro, por
reconhecer os riscos que estou alertando aqui. Este assun~Cilt.a e
o MinistrodaAgricullllrapretendeanunciarauti!izaçãodeanabolizantes. ~ento Ex• pelo acerto de sua decisão. =:_
Concedo 0 a"'"'" pela otdem. ao Senador BemardoCabral.

v.

.-~

de tanta gravidade. Não é um problema novo. No Brasil. existe o
O Sr. Bernardo Cabral- Senador Osmar Djas.. eu pretenproblema das dosagens maciças de antibióticOS ri.ã. ttiação de fra.n... dia fazer uma sugestão a V. Ex•. no que fui frustiado pelo eminengos. que não estão sendo controladas. No interior, a aplicaçio eles- te Senador Josapbat Marinho. Mas isso não exclui o meo registro.
ses bormônios no gado é denominada stapler- o gado é "stapleri- A Tribuna do Senado é mais respeitada quando algum dos seus inzado". É feita a pregação de uma pedra. tipo pedra de isqueiro. na tegrantes não a vulgariza. V. Ex• tem tido esse comportamento. Ao
orellia do animal E um probletpa. tão velho qoe os mais antigos abordar assuDtos, o faz com a segurança. honestidade de propósiaqui devem recordar-se de que havia até uma música de camaval, tos e, sob:etudo, com a determiDação de que euos não se repitam.
há muitos anos. que denunciava este fato: "Coitad? do Valdemar,-- Wao vejo no discurso de V. Ex' uma denúncia. Ao contrário, ele
comeu came de boi, falou fmo e deu pra rebolir". E uma velha de- espelha. induz, aponta caminhos. indica soluções, numa colaboranúncia, o problema continua, e os riscos a que a população está ção de quem conhece a matéria muito bem per dentro para se insendo submetida estão ai e V. Ex• os denuncia. Há necessidade da fiueuciar com ela por foca. Os dados que V. Ex• traz ao conheciaçao do Ministério e das autOridades sanitirills. que podem exm:er monto da Casa indicam que se trata realmente de um crime contra
controle sobre o problema. Na verdade, o que V.-Ex• fazéumges- a saúde pública. e também o será no lado econômico, quando a
to -de colaboração com o Ministério. com os cria.dores brasileiros Comunidade Comum Eüropéia recusar a exportação da nossa caro, acima de tudo, com a saúde da popolação brasileira. CuiDpri- ne bovina. A liderança do Partido Progressista registra - e o faz
mento-o pela iniciativa.
-para que figure nos ADais desta Casa- que é uma homa. tê-lo nos
O SR. OSMAR DIAS- Muito obrigado. Senador Ger.;oo seus quadros. SenadorOsmarDias.
Camata. Aliás, complemento o que V. Ex•"disse trazendo mais um
O SR. OSMAR DIAS- Muito obrigado, Senador Bernard&do. Para a Comunidade EconÕillica Européia, o Brasil exporta do Calmd. pelo apoio e pelas palavras de estímulo.
80% da came exportada do País, o que wnesponde a 400 mil toO Sr. Lúcio Alcântara-Concede-me V.Ex•umaparte?
neladas ou em tomo de 450 milhões de dólares iodos os anos. Se

esse

autorizarmos o uso do anabolizante.
mercado será cortado.
Penso que. faundo esse alerta. estoU contribuindo com os pecuarisUs porque. com o men:ado cortado, o preço ao produtor cairá

OSR.OSMARDIAS-OuçoV.Ex•compeazcr.
O &. Lllcio Alcântara- Senador Osmar Dias. o discurso
de V. Ex• é da maior oportunidade e é claro que está embutido na

também no nosso mercado.

sua denúncia, no ~ alerta no que se refere l grave questão da
saúde pública.. Ao pedir o aparte. eu pensava justamente em abor-

Concedo o aparte, pela ordem. ao Senador Roberto Requião
e, depois, ao meu Lider, Senador Bemardo Cabral.
O Sr. Roberto Requião - Senador Osmar
num dia

rnas.

dar esse aspecto - V. Ex• tetminoo ferindo-o no seu pronunciamento - de que haveria uma came para exportação e oo!Ia para
coosumo interno. Isso significa que n6s, brasileiros. estaremos
condenados a essas doses maciças de hormônios femininos utiliza-

Lei de Patentes, noutro dia. anabolizantes.. As influências internacionais da globalização irresponsável chegam ao Brasil e tentam

dos. inspirados, talvez, no fUme de Farinel6. que trata da voz dos

arrombar as portas do Congresso Nacional O Consellio de Administração do Grupo Sadia procurou-me. semana pas.<ada. quando

Castrali da Idade Média. Isso deve estar inspirando algum espírito pouco afeito às questões da saúde pública. Pensei. há algum

tive oportunidade de conversar com V. Ex• sobre o assunto. para

tempo. em virar vegetariano. Não posso fazer isso, porque o pro-
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blema. básico é o de vigilância sanitária, coisa que o País não tem.
Se eu for modificar o meu pad1io alimentar, pam me ater somente
aos vegetais vou encher-me de organofosfomdo e de uma série de
ins<ticidas. Em nome da produtividade, ou do aumelllO da produção, de uma tecnologia não devidamente ajustada, seja no seu uso
ou na iD1ensidade com que é utilizada, é que se tem causado CD:Or'mes danos à Humanidade. Esse é um problema nmito grave e muito sério de defesa do consumido<. Portmto, não pode ser visto
IlUIIla escala medíocre de se aumentar a massa nmscular do animal
. para se produzir came mais tapidamente, e se vender mais e dar
maior.renlabilidade_na npssa pealária, pois isso implica danos
muito sérios ã saúde das pessoas. No boj:> do discurso de V. Ex•,
que considero da maior oportunida.de, quero fazer um apelo no
sentido de que se ·monte um sistema de,~ sanitária que
venha_a a!estar, a garantir a cjualidade de nossos produtos alimeuticios, .não -só Os cjue se destinam à exportação mas tari:J.bém os produzidos pam coosumo intemo.
O Sr. Osmar Dias - Agradeço o aparte de V. Ex'. Hoje,
em """" País, dados estat!stioos do próprio Govemo dizem que
70% da came camumida em nosso PaíS não
o attimbo
do SIF. Alguém poderia pensar em s6 comprar canx:s coin o ca,
rimbo, par.t não con-er o risco de consumir produto estiagado. Pp.
~como_ disSe, s6 são analisadas as cames para exporta.ção e,
pior, a··que é analisado aqui é através do método da cromãtogra.fia
gasosa, que não detecta.DÍVciis de DSE, causadores de todos esses
efeitos colaterais ditos aqui.
Portanto, a came ittspecionada oo não provoca muitos males. Hoje., 70% das illiecções intestiiJais em nosSo País são causadas pelo coosumo de came de animais abatidos clandestinamente,
ou seja, na árvore.
Estcu fazendo um alerta no sentido de que o Govetrio Crie
um programa de vigilância sanitária, impedindo, com is.O, que
esse mal ii saúde pública coll1im:Je seudo <:ClJl<tido.
O Sr. !ris Rezende- Permite-me V. Ex'. um aparte?
O SR. OSMAR DIAS- Ouço V. Ex' com pmzer.
O Sr. !ris Rezende - Muito obrigado. Senador Osmsr
Dias. Há pouco, participava de uma mmião da Liderança do <lovemo- da qual V. Ex' participará a partir de amanhã- Õ que me
impediu de oovir e conhecer de perto o pronunciamento de V. Ex•
a respeito da utilização de anabolizantes na engorda de aves e ani- ·
mais no Brasil. Posteriorment~ procurnrei conhecer o teor do seu
pronunciamento. E, se necessário. aproveitando os coDhecimentos
que obtive, quando Ministro da Agricultura, trarei mais subsídios
à discussão do tema aqui debatido pelosSm. Senado<= O que
posso adiantar, entretanto, é que, IUL verdade. este tem sido um
tema polêmico em todo. o mundo. Muitos países pem:ü.tem a utilização do anabolizante para engorda de aves e animais; outros,
proíbem-no. O assunto sé-tomou tão polêmico no Brasil que recebemos uma detelllliDação do Presidente da República, à época o
Presidente José Samey, no sentido de que o Ministério da Agriculnna se aprofundasse no assunto e assumisse uma posição. Olegamos à conchlsão de que realm.ente era polêmico, pois ncnhuma das
alas que discutiam o lema tinham ~gtii3JJÇ3. absoluta do que tcalm.ente afmnavam quanto aos danos ou não à saúde pública. Existiam dúvidas. portanto. Sendo assim, por que assumimos aquela
posição? Em primeiro lugar, poxque. em caso de dúvi~ a proibi7

rec:eoe:m

Abril de 1995

ção seria o caminho mais certo e, em segundo, porque estávamos
colocando em cbeque a ex~ da carne btasil.eim pam muitos
paises. A Comunidade Eccnamica Européia. embora um ou dois
países que a integravam aceitassem a utmzaçik> do hom:tônio, não
importaria mais carne· do Bt3Sil caso o Brnsil não o proibisse. As·
sim OCOIIeU com o Japão e outros. Então, d:Jegamos à conclusão
de que a proibiçio; no momento, ""' a atitude mais acertada por
parte do Govemo. E o fizemos. E IealmeDte desenvolvemos um
tJ:abalho com muita comperência, muita profundidade, até que o
hoanô:nio foi banido do Brasil. Agora, por que a ntmzaçio do hormônio? Por que o ~sse por parte dos peco.aristas? Porque a
utilizaçio do hormônio dá um lWitlento substancial no ganho de
peso dos.seus animais~ inclusive das aves. Todavia.. propooho-me
a e<mhecer o prommciameuto de V. Ex• e trazer aquilo que for
posslvel pam dar ao Senado condições de CODbecer o assunto e
até se posicionar a seu respeito. Louvo a atitude de V. Ex• em se
preocupar, com todos os problemas que se referem à saúde pública
de nosso povo.
O SR. OSMAR DIAS - Muito obrigado, Senador his Rezende..
1
Quero afumàr que não dúvidas, Senador, (i!; que esses efeitos são provocados quando da utilização enónea do DSE. Isso não
oocrreiá se utili23do OCiretainente. O problema é que no Brasil
não existe estrutura para nos dar a certeza de que a utilização será
=ta. A Sociedade de Ciências Médicas do Pals jii. eiititiu-um
~e inclusive publicou t:mbelhos. salientando· que animais de
labotiltórios submetidos a doses iguais àquelas em que o COipO humaoo é'sllbmetido, quando ingere uma detenninada:quautidadi de
came, esses animais. na seqüência, apresentaiam sintomas de câncer na próstata, aescimento das mamas e um aspecto de feminilidade iloS machos. .
P'!l" encernor- jã fui alertado de que o meu tempo jã se esgotara - quero dizer ao Senador Gerson Cama.ta que não tenho
nada CODtia. o tebolado da boiada. mas quero alertar que os riscos
que o uso de ambolizantes pode provocar- jii. que eles, com certeza. não setão feitos de forma correta, pelo nível tecnol6gico que
nós temos em nossa pecuária- são graves.
·
A meu ver, o País deveria ter uma política de desenvolvimento pecuário em que todas as tecnologias disponíveis poderiam ser utilizadas parã aumentar a produtivida.de., e não a utilização de métodos artifi~ Muito obrigado ao Sr. Presidente
eaV.Rrs
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Solicito aos Senhores Senadores que se encontram em seus gabinetes a gentileza de comparecerem ao plenário para digit:al."Cm aS suas pre;
senças. porque estamos sem quorum para a Ordem do Dia. E
um ~pelo que faço a todos os Senadores que se encontram em
seus gabinetes.
Encontta-se na Casa o Senador Luís Carlos Bello Pai83, suplente convocado da represeDtação do Estado do Maranhão. em
virtude de licença para tratamento de saúde do Titular~ Senador
Alexandre Costa, por um pedodode oentoe trinta dias.
Sua Excelência encamiDhou à Mesa o Diploma, que selá
publicado na forma regimentaL _

É o seguinte o Diploma encaminhado:
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O SR. PRESIDENTE (JOsé Samcy)- Convido S. Ex• a
prestar o compromisso constitucionaL
Convido todos os Senhores Senadores que fiquem de pé
para cuvinnos o compromisso constitucional.
O SR. BELLO P ARGA -Prometo guardar a Constituição
Federal e as leis do País, desempenhar fiel e lealmente o mandato
de Senador que o povo me conferiu e sustentar- a uniãci~- a iDtegridade e a independência do Brasil
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Declaro empossado como Senador da República o nobre Senhor Bello Parga,
que a partir deste momento passará a participar dos _trabalhos
desta Casa.
·
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"Esse projeto, de mais de quatro anos, vem confumar, em
gi3Ilde parte. o que se faz na prática nas negociações com os patrões. Pa: isso, é tomar lei o que existe na pática. A sociedade, no
seu entendimento da necessidade da trabalhadora doméstica, espera essa legislação pam eliminar nas relações de tmbalho dessa categoria disalssões e confusões inúteis."

É o que diz est. Liderança com toda a razão, potque, ao
lado dos que dão afeto e compreensão à tillbalhadota doméstica,
há os que assim não agem. os que lhe negam salários adequados e
aUmentação sadia,. os que lhe negam férias, descanso reilli.IIlCiado
e Outros dire~ por ela merecidos como ser humano.
Daí a ~~CCeSSidade da imposição legai que busque o justo
·- Sobre.a Mesa cormmicaçãO 'que será lido pelo Sr. Jeffersoo. equih'brio dessas n:lações de lrabalho, por meio do projeto que dePeres, 1o Secretário em exercício.
vemos ~ente aprovar o mais rapidamente possíveL
É· a seguinte a comnnjca~ã~ Ii~.
· Paralehu:nente A_ esse projeto. Sr. Presidente, deveria tamEm 24 de abril de 1995 bém ser rapidam.eote apmciado outro, de minha autoria, que apresentei no iráciO desta Legislatum, o qual. em linhas gerais. permite
: SenhOr PÍesidente
às pessoas f!sicas a dedução, em seu Imposto de Renda, dos valoTenho a honra de COlDllllicar a Vossa Excelência à vista do
disposto no art. 7° do Regimento Intemo, que, ---a.ssnmmoo oesta res pagos a um máxhoo de dois 1rabalhadores domésticos. Essa
dedução s6 seria facultada ao contribuinte que regu.Iannente anodata a representação do Estado Maranhão, em snbstituição ao Senador Alexanclre Costa, adotaxei o nome parlamentar abaiXo COil- tasse â. carteira de trabalho do empregado e recolhesse as contribuições pata o INSS e pam o Fundo de Garan1ia do Tempo de SersigDado e inlegrarei a bancada do PFL
viço.
Atenciosas saudações, LuiS Carlos BeBo Parga.
Orn, pareee claro que esse projeto, tr.msformado em aorma
- ..0 SR. PRESIDENTE (José Samey)- Mais uma vez, ape- legal, iria propiciar vários benefícios de interesses públicos.· Amlo para que os Srs. Senadores que se eDCODliam em seus-gabinetes
pararia, com o FGfS, milhões de brasileiras empregadas em =itenham a gentileza M """'~"'= ao plenário pam digitar snas
dências familiates e criaria um número considerável de novoS empresenças. a flDl de que possamos daJ:...início à Ordem do Dia.
pregoo. Teria um exeepcíooal efeito multiplicador, prop(xcionanN'ao havendo objeção do
prom>go o Expediente,
do ao Estado maioc anecadação pela elevação do mlmero de COII·
na forma regimental, por 15 tuinutos.
tribuintes.
Conoedo a palavta ao Senador Adetuir Andmle. (Pausa)
Tnmsfonnado em lei o }r()jeto, dele resultaria a substancial
Conoedo a palavra ao Senador Humberto Lucena. (Pausa)
expansão do volume de depósitos do FGI'S. Com esses recursos, o
S. Ex• declina do uso da palavra.
Estado vai poder financiar mais projetas de saneamento e con.struConcedo a palavra ao Senador Pedro Simon. (Pausa)
ção e, por tabela, JXOpoicionar à Receita Fedeml ampliação consiConcedo a palavra ao Senador Edison Lobio.
derivel das footes tributárias.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Prommcia o seguinte
Ressalte-se que a lei somente entrará em vigor no exercício
disrurso)- Sr. Presidente, Sr's e Sr.;. Senadores, esta Casa •!"'vou nos últimos dias o Substitutivo da Comissão de AsSw:Jlaç So- rman.ceiro subseqiimte ao de sua publicação. Isso equivale a dizer
ciais ao Projeto de Lei da Câmar.t n' 41/91, de autoria da então que os efeitos da lei uão atingiriio as declarações de ajlste do ano
Deputada Benedita da Silva, que hoje hcma o Senado ciJmo uma corrente. o que pe;rmitirá a ccxmta pevisio orçamentária nos pataman:s de am=dação do Imposto de Renda pam 1996.
das suas mais autênticas e eminentes representantes..
O projetO que dispõe sobre a proteção do trabalho doEm que pesem a tantas v:antagens de interesse p.íblico que
méstico está na Comissão Dimtora pam a reda.Çio do vencido e? adviriam do projeto que ora comento, e que por si mesmas o justiem seguida, será submetido à der.tadeira votação em tumo su- ilcam, a todas elas sobrepõe-se a coosidemção de que é obrigação
plementar. Sem dúvida alguma, é uma proposição de 8mnde al- da União atentar pam o estado de insegurança dos quatro milhões
cance social.
·
de trabalhadores que compõem o quadro dos que prestam seiViços
Muitos empregadores. mesmo sem a coerção das leis., já re- em residêucias fa.miliares. ao mesmo tempo em que busque soluconhecem com justiça a importanlissima colaboração que os trabações que suavizem o rigor tributário que se abate sobre a classe
lhadores domésticos. mulheres na sua maciça maioria, emprestam média brasileila.
à formação da famllia bmsileila.
O projeto da eminente Senadora Benedha da Silva deu o
Desde os velhos tempos do século anterior, vamos en~ primeiro passo decisivO nesse caminho, alcançando a regulamencontrar na literatura de nosso Pais as referéncias carinhosas
tação tão~ por essa categoria de lrabalhadoras.
àquelas muJheres que, empregando-se como dom~ticas, acaba.Como se nlo bastasse a f<nça simbólica com que os trabaram integrando-se à família, participando de suas alegrias e de
suas tristezas. Nos tempos atuais, ma.ntém~se esse costume bem lhadores veneram suas contas vinculadas ao FGTS, não há como
do Fundo gerarem relativa
brasileiro de en~se a empregada doméstica como um mem- negar a função precfpua de os
bro da família à qual serve, uma colaboradora que merece toda segtllliilça imana:ila ao trabalhada desempregado ou w tmbalha~
- dor aposentado. Por mais mociestos que sejam os valores. o impacnossa afeição.
Em cor:respondência que recebi da presidente do Conselho to da segurança imanceira, n:preseDlada pela poupança do Fundo,
Nacional dos Trnbalhadores Domésticos, Dona Terezinha de Fáti- é avassalada: na alma do trabalhador brasileiro.
ma Silva, ela reCOilbeoe isso, referindo-se ao projeto Benedha da
O Estado recusava ao trabalhador doméstico, até pouco
Silva,. ao dizer em um trecho:
tempo alllls, o direito não s6 ao FGfS, mas também il Previdência.

Plenm;,;;
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Graças à lucidez de nossos legisla.dores constitucionais, o reparo
quanto aos direitos à Previdência foi garantido em 1988.
No entanto - lembro-me bem -, alegava-se à época que os
gastos com as obrigações sociais onerariam -o_ empregador a tal
ponto que este não encontraria outra solução senão a demissão sumária do trabalhador. Esse triste desfecho certamente não
saria a qualquer um dos milhões de empregados domésticos brasi-

interes-

leiros.
Mais grave ainda. presumia-se que, se o racioCínio fosse genern.lízado a todo médio empregador. logo os eventuais beneíJ.cios
adquiridos pelo trabalbador doméstico seriam atitomaticamente
_ neutralizados pela ameaça do desemprego.
.. Os leg_isladores brasileiros repararam em ten1p)- como comenta anteriormente -. o estado de iniqüidade estabelecido entre
os trabalhadores e implementaram o direito do empregado doméstico aos sistemas ãssistenciais e prevideuciírios, mediante a efetivaçãQ de cop.tn~ções ·meDsaiS equitativamerite- distribuídas entre
pa!Iâo e empregado.
Creio que a mesma lógica se aplica ao FGfS.
Sr. Presidente e Srs.. Seoadores. é justamente para cobrir
essa lacuna que famalizei neSta Casa JXOjeto de lei que in~otiva
o pagamento do FGTS pam empregados domésticos, com base no
abatimento de salários e contribuições sociais no imposto de tenda
da pe~oa iiSica -empregadora.
- Nossa iniciativa de propor essa inovação legal às pessoas tisicas implica o direito de deduzirem de seus rep,dimentos tnõutáveis pelo Imposto de Renda as despesas decolTentes de pagamen·
tos de salários e encargos sociais a seus empregados. Vale esclare·
cerque os incentivos que proponho já se aplicam nannaJmenre aos
pequenos e microempresários.
E todos sabemos como se :multiplicaxam. em nosso País. as
microempresas. Incentivou-se a ampliação do m=ado de trabalho. por intermédio de estímulo a cont:Iatações generalizadas. especialmente pela classe média brasileira, essa mesma classe de que
tanto se fala quando o asSUD.to vcma sobre cobranças extorsivas de
impostos. Pois. constituída praticamente de assalariados. é dela
que habitualmente se extraem gnmdes qwmtidades de recursos a
pretexto de pagamento de tributos.
Aliás. foi pensando ex.atamente no peso econômico com
que se onerariam os empregadores domésticos. que profus certo
alívio tributário destinado a compensar a elevação dos gastos no
orçamento de cada família empregadora.. Não terja. cabimemo exigir das unidades familiares brasileiras encargos trabalhistas ainda
mais exorbitantes.
Para que não haja eventuais abuso.s de famílias abastadas
·que se aproveitem do abatimento para empregar dezenas de domésticos em seus lares. estabeleci em meu projeto que a dedução
seria limitada ao máximo de dois empregados por unidade familiar. Nessa medida. evita-se cometer abusos }XII' parte daqueles que
porventura se sintam no direitO de se valer ilegitimamente da deduçãoCom isso. evita·se igualmente ouvir aqueles con;teDtários
céticos. cuja ênfase é, via de regra. a ctftica acerba sobre o volumê
enorme de renúncia flscal com que arcariam neçeSsarlamente os
cofres públicos. casO a lei seja efetivada. Tai subtra.ção de recursos. segundo esses mesmos arautos do pessimismo. comprometeria i.nexoraveJmente o equihôrio cxçamentário do Estado.
. Sr. Ptesideute, Srs. Senadores, a população de menores recursos fmanceiro~ merece essa chance histórica. Primeiro, com o
Projeto Benedita da Silva, praticamente já aprovado por esta Casa;
depois. com a minha proposição. que é uma complementaÇão do

esforço. embota modesto. para ampliar, por todos os meios, o mer·
cado de trabalbo nacional
Ao concluir. apelo aos m.eus.Pares para que se dê rápida tramitação ao PLS n° 23, de 1995. pois estou convencido de que ele
oferecer.í uma contnl:uição importante a diversas categorias sociais que merecem o respeito e a a}lda dos Poderes Públicos.
Exa o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Esgotado o tempo
destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 53 Srs. Se.oadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 103, DE 1992

em

Discussão,
turno único, do Projeto de Lei da Câmara n'
103, de 1992 (n'683/91, na Casa de origem), que revoga o Decreto· n° 15.777. de 6 de novetllb(o _de 1922, que "aprova e manda
executar o Regulamento do Registro Getal da Polícia' .. tendo
Parecer favotáve1 sob n'128, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
A Presidência, nos termos do art. 334, a, do Regimeóio Interno. tendo em vista que a matéria. objeto do Projeto de Lei"foi revogada pelo.art. 4'doDecreton'll, de 18 de janeiro de 1WI, declara_ o projeto prejudicado, por baver perdido a oportnnidade.
. ~SR-PRESIDENTE (JoséSamey)-ItemZ:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 125, DE 1992
Discussão, em turno_ único, do Projeto de Lei da Câmaia n°
125, de 1992 (n' 914/91, na Casa de origem), que ahera os arts.
513, 737 e 738 do Código de Processo Civil, tendo
Parecer favotáve1 sob n• I 30, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° _Secrelário em- eieicícló. Senaáor José Alves.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N' 601, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279. alínea c, do Regimento Intemo. requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n°
125. de 1992. a fim de que a mesma seja reexamiDada pela Comis- ·-são Qe Constimição, Justiça e CidadaniaSala das Sessões, 24 de abril de 1995. -Senador José Roberto Arruda.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presideute, peço a
palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex• tem a palavra para encaminhar.
-0 SR. BERNARDO CABRAL (I'P-AM Para enC.minhar.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. consulto o eminente Senador José Roberto Arruda, pois teDho a impressão de que está
sendo pedido o adiamento dessa matéria para um estudo maior;
mas devo confessar a V. Ex• que já fiZ um estudo maior e vou re-

fOI'I]lal" o meu parecer.
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Recebi

esta.

matéria n:i Comissão de

Consf!tui"Çiõ, JUstiça e--

Cidadania de fODlla muito célere e depois, quando cheguei em
meu gabinete. tive oportunidade de revê-Ia. O assunto jã está consubstanciado aqui em quatro folhas. De modO que_ vou votar con-

tra o requerimento de adiamento, porque julgo intereSsante que o
Senado liquide logo esta matériã.. uma vez que, em rE?fonnulando o
parecer favorável anterior, vou votar pela negativa.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador BernarcJo
Cab:al, infelizmente o parecer de V. Ex\ uma vez votado pela Comissão, é parecer da ComissãO, de maneixa que não podemos aqui
regimentalmente fazer a refotma do parecer em plenário. A solução seria que o SenadOr José Roberto Anuda transformasse o seu
requerimento de adiamento para reexame da matéria. quando V.
Comissão de Coilstituição. Justiça e Cidadania, terá oporEx•,
tunidade de reformar o seu parecer.
·O SR, BERNARDO CABRAL -.0. acordo.
- o SR. JOSE ROBEll.TO ARRUDA - De acordo.
• O ·sR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o xequerimento do Senador José Roberto Amlda, transformado em requerimento de reexame da matéria.

·na

Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram pexmanecer sentados. (Pausa)

·
Aprovado.
_ ·.será cumprida a dehõezaçao do Plenário. ·
Considero como justificativa a palavra do Seriador Bernardo Cabral sobre a matéria.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 3:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 129, DE 1992
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara n°
129. de !992 (n• 1.259/91, na Casa de origem), que denomina
''Pompeu de Souza" a Faculdade de Comunicação da Universidade

Abril de I 995

-Trata-se de uma homenagem justa, e. como representâm.e
do Distrito Federal no Senado, penniti~ine fazer essas considerações no perlodo de discussão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Emcliscussn (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
. Em votação.
Os -Srs. Seriadores que o aprovam queixam permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.

É o seguinte o pi'Ojeto aProvado:
. PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 129, DE 1992
(N• 1.259191, na Casa de origem)
Deuomioa "Pompeu de Sousa" a Faaddade de
Comunicação da Universidade de Brasília- UnB.
. O Congresso Nacional decreta:
- Art.. I o A Faculdade de CoiDllilicação da Universidade de
Brasília- UnB. passa a denominar-se "Pompeu de Sousa11 •
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data. de sua publicação. _
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 4:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N"46,DE 1993
Discussão. em tumo único. do Projeto de Lei da
Câmara n• 46. de 1993 (n• 2.347/91. na Casa de origem), que altera o artigo 83 da Lei n• 7 .210, de II de julho de 1984- Lei de Execução Penal, tendo
Parecer favoráveL sob n• 132, de 1995,da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadama..

de Brasília - UNB, tendo
·
Parecer favoráveL sobn• 13J,de !995.daComissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ao projeto Dão for.tni oferecidas emendes.
Ao projeto não foram oferecidas emendas, nos termos do
Em disa.Issão.
art. 235. JI. d, do Regimento Interno.
O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente, peço a paEm discussão o projeto.
lavra para discutir.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Conoedo a palavra
a palavra para discutir.
·
ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a j)àlavra a
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para discutir.)- Sr.
V. Ex•.
Presidente, o projeto em comento, de autoria da Senadora BenediO SR. JOS!1: ROBERTO ARRUDA (PP-DF. Para discu- . ta da Silva. traz duas inovações à Lei de Execução PenaL Uma,
tir. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sô e Srs. Senadores. toma obrigatóriã a reserva de instalação destinada para estágio de
esse projeto. que nasceu na Câmara dos Deputados, de autoria do estudantes universitários.- OUtra. determina sejam os estabeleCihoje Senador Gilvan Borges, institui o nome de Pompeu de Soo.za mentos peDais dotados de berçário. onde as condenadas possam
à Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília.
amamentar seus f.tlhos.
Tive o privilégio de ser Secretário de Estado do Distrito FePelos seus méritos notórios, a proposição deve ser aprovada.
deral no mesmo periodo do jornalista e professor Pompeu de Sou.O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Continua em discusza.. que ocupou, na sua carreira política. uma cade_ira no Senado são. (Pausá)
·
pelo Distrito Federal, tendo seu nome extremamente ligado ao jorNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
nalismo e ã educação, brasileira.
Em votação.
A homenagem que esse projeto presta ao professor Pompeu
Os Srs. Senadores que aprovam queiram permanecer sentade Souza, e que está em discussão no Plenário do Senado neste
momento, resgata, na verdade, a hislÕria da Universidade de Bra- dos. (Pausa)
Aprovado.
silia, lembrando que o Senador e professor Pompeu de Sooza foi
um dos fundadores: da Faculdade de Educação, juntamente com o
O projeto vai à sanção.
também Senador Darcy Ribeiro e com o professor Anísio Tcix.eíxa.
É o seguinte o projeto aproVado:
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PROJETO DE LEI D A CÂMARA N" 46, DE 1993
(N' 2.347191, oa Casa de origem)
Altera o art. 83 da Lei n• 7.210,de 11 de julho
de 1984- Lei de Exea~ção PenaL
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'0 art. 83 da Lei n'7.210. de 11 de julho de 1984-

309

gem). que adapta normas de direito processual ao cfis..
posto no inciso XI do art. 24 da Constituição Fedetal.
tendo Parecer favomvel. sob n• 136. de 1995. da Comissão-de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° SecmWi.o em exetclcio, Senada José Alves.
É lido o seguinte

Lei de Execução Penal. passa a vigorar com a seguinte redaçio:
''Art. 83. ·----·-·----------·-----

§ 1' Havem instalação destinada à estágio de estudantes universitários.
§ 2' as estabelecimentos pell2is destinados a mulheres serão dot.adoS- -de berçáriO~- OD.de as condenadas
pom.m aJ.ÜaineÍJ.tar seus filhos."
Art. 2° Esta !ei enfia em vigor na datâ de sua publicação.
·Art. 3°'Revogam-.se ~disposições em contrário.
·

:o &R; PRESIDENTE (José Samey)- Item 5:_

REQUERIMENTO N' 602, DE 1995
Senhor Presidente.
Nos termos do art. 279. alínea c, do Regimento Intemo. requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Ornara n•
95. de 1993, a fun de que a mesma seja feita na sessão de 24 de
maio·de 1995.
Sala das Sessões. 24 de abril de 1995.- Senador Élclo ÁJ.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em votação o re-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 52, DE 1993
Discussão. em tumo único. do Pmjeto de Lei da
Ornara n• 52. de 1993 (n' 255191. na Casa de origem).
que dispõe sobre a sucessão de bens de estrangeiros. simados no BI3Sil. tendo
Parecer favoiável, sob n° 133, de 1995, da Comissão
-de CÕnstltuição, Justiça e Cidadania.
Ao prOjeto não foram oferecidas emendas.
Em discussão. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, enceirO a discussão.·
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennaJ'JIII;(ffl" sentados. (Pausa.)
Aprovade.
O projeto vai à Comissão Diretom para tédação fmal.

(i o seguinU o projeto aprowuio.)
PROJETGDE-L-EIDAC.ÂJ\.fARAN° 52, DE 1993
(N' 255191, oa Casa de origem)
Dispõe sobre a sucessão de beus de c:slnngeiros, situados no Brasil.

O Congx<sso NJicional decreta:
Art. I' O § I' do art. 10 do Detteto-Lei n• 4.657. de 4 de
setembro de 1942- Lei de Introdução ao Código Civil passa a vigorar com a seguinte redação:

querimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queixam peiiJl8JleCer sen~
lados. (Pausa)
Aprovade.
A matéria voltari à Oidem do Dia na dala est.abelÕCida pelo
Plenário.
o
O SR.l'RESIDENTE (José Sarney)- Item 7:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 104, DE 1993
Disalssão, em tumo único. do Projeto de Lei da Câmaia D.0
104. de 1993 (n'904191. na Casa de origem). que acrescenta panlgrafo único ao art. 161 do C6digo de Pmeesso Civil. tendo Parecer
favomvel. sob n' 138. de 1995. da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.
Consulto o Senador Bemardo Cabral se vai entrar com :requerimento de reexame da matéria.
O SR. BERNARDO CABRAL - Entamente, Sr. Presidente~ .sobre os itens 7 e 9. Os reaoerimentos iá estão sendo orovi~-pel.;;
fundam;,t.os emitidos quanto
ii= 2
dapaata.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa coosidera
como justificativa as palavras de V. Er e submeterá o requerimento ao Plenário.
Sobre a mesa. requerimento que ser.\ lido pelo Sr. I' Secretário em exercício, Senador José Alves.
É lido o seguinte

,;.mos

ao

"Art.10. · - - - - - - - - - - - - - - - - ·

REQUERIMENTO N" 603, DE 1995
§ I' A sucessão de bens de esttangeiros, situados
no País. ser.\ julgada pela lei brasileiia em beneficio do
Senhor Presidente.
cônjuge ou dos filhos bmsileiros, ou de quem os repreNos texmos do art. 279. alínea b, do Regime!JIO Jntemo. resente, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pes- · queiro adiamento da discussão" do Projeto de Lei da Câmara n'
soai do de cujus."
104. de 1993, a f1m de que seja encamjnbado ao reexame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Art. zo Esta lei ~ntta em vigor na data de sua publicação.
Saia das Sessões. 24 de abril de 1995.- Bernardo Cabral.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Item 6:
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Em votação o requerimento.
PROJETODELEIDACÂMARAN"95,DE1993
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pem:13lleCC1' senDiscussão, em tomo único, do Projeto de Lei da tados. (Pausa)
Aprovade.
Câmara ·n' 95. de 1993 (n' 3.58&'89. na Casa de ori-
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Em discnssão.
nia para reexame, na forma decidida peJo Plenário.
O SR. GERSON CAMATA - Sr. Presidente, peço a palaO SR. PRESIDENTE (José Samey)- Item 8:
VIa para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex" a palaPROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 193, DE 19!13
vra.
Discussão. erií turno tínico, do Projeto de Lei da Câmara n°
O SR. GERSON CAMATA (PIIIDB-ES. Pam discntir.
193, do 1993 (n• 3.120/92, na Casa do origem), que alterna reda- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o projelo originário da
ção do art. 809 do Código de Processo Penal, referente à estalistica Câmara tem mérito e deve ser votado hoje, e até can urgência. Ele
judiciária criminal, tendo Parecer favor.lve~ sob n• 140, de 1995, detennina que qualquer cidadão possa, ao requerer sua carteira do
da Comissão de Coostituição, Justiça e Cidadania.
ideDtidade, pedir que outros documenlos, como o mlmero da CarSobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre-- teira Nacional de Habilitação e pil12iO de vencimento, mlmero de
tário em exercício, Seoadot José Alves.
iJIU!o de Eleitor, cartão de identificação no Imposto do Renda,
É lido o seguinte
identidade limei~ oertificado militar, gmpo sangdineo - que
m.1m acidente é de muita utilidade- e até informações sobre a sua
·REQUERIMENTO Iii" 604, DE 1995
disposição de doar 6Igios wejam incluldas como informações naSenhor Presidente,
quela carteim de identidade.
·Nos termosdo art. 279, alínea c, do Regimento Iritemo, reA aprovação do projeto, com lodos os mérilos que ele tem,
queiro o ~tO da discüssio do Projelo de Lei da Câmara n• vai-nos levar àquela carteira única, que nós todos. brasileiros, am193. de 1993, a fim de que a m:esma. seja feita na sessão de 24 de biciOJ13lllOS um 4ia ter, para nlo andarmos com aquele moo.te de
maio de 1995.
papéis. can o objetivo de nos identificar, uma hora perante o ImSala das Sessões, 24 de abril de 1995.- Senador Élclo ÁJ. JX>Illo de Renda, com o CPF, uma outm hora perante a autoridade
vares.
judicial, outm hoia para votar, com o 1itulo de eleitor; no momenlo
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em votação o re- de uma batida policial, o número da carteim, ou a carteim de moO projeto vai à Comissão do Constituição, Justiça e Cidada-

querimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pt:Jnumecer sentados. (Paosa)

- "Aprovado.
A matéria volta!i à Ordem do Dia na data estabelecida pelo
Plenário.
·
•
··
· · ·-·-·--·
O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)-ltem 9:
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 209, DE 19!13

DiscusSão, em bmiO único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 209, de 1993 (n• 3338192. na Casa do origem), que acrescenta panlgrafo ao ·ai!. 236 da Lei n•
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, tendo Pareoer favor.lve~ sob n• 141, de 1995, da
Comissão de Coostituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exCicicio, Senadcc José Alves.

É lido o segninte
REQUERIMENTO N• 60S, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos lemlos do art. 279, alínea b, do Regimento Intemo, requeiro adiamenlo da discnssão do Projelo de Lei da Câmara n•
209, de-1993, a fim de que seja encaminhado ao reexa.me da Comissão de Constin.tição~ J~ça e Cidadania.
Saladas Sessões, 24de abril de 1995.-Bemardo CabraL
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam que.iram permanecer sentados. (Paosa)
Aprovado.
O projelo volta!i à pauta na data estabelecida pelo Plenário,
O SR. PRESIDENTE (JoséSamey)-ltem 10:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 210, DE 1993

amam

0
Discussão, em: turno único, do Projeto de Lei diL
D.
210, de 1993 (n•37/91,na Casado origem), que faculta o registro,
nos docun.~tos pessoais de identificação, das informações que
especifica, te::\do Parecer favor.lveL sob n• 142, de 1995, da Comissão do Constituição, Justiça e Cidadaoia.
Não foram a~entadas emendas ao projeto.

torista.

Preocupa-me um pouoo que, na maioria dos Estados. brasileiros, hoje. Pua conseguir uma carteira de identidade, às: vezes
demora até um ano. Com essas informações Iodas, que o individuo
passa a ter direito na sna carteira de identidade, isso pode dCioomr
~ mais. Mas a &JrOVaçio vai fazer com que a não-emissão de
tanlás carteiras em uma única possa ser acelerada e oc:oner com

encarre8a<Jas

mais vêlocidade, por parte das aotoridades
da emissão dessas carteiras.
O projelo é cheio de mérilos e deve ser votado na tarde de

hoje.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Continua a discnssão. (Paosa)
Não havendo orndores, enceiiO a discussão.
Em votação o projelo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queimm rennal'W'f!t' sentados. (Paosa)
Aprovado.
9 projelo vai à sanção.
E o segninte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 210, DE 19!13
(N° 371!11, na Casa de origem)

Faculta o registro, nos documcu.tos pessoais de
idenlülcação, das informações que espeàlica.
O Congresso Nacional deereta:
Art. t• Qualquer cidadão podeiá requerer à autoridade pública expedidora o registro, no respectivo documenlo peSSO!>l de
. identificação, do mlmero e, se for o caso, da data de validade dos

seguintes doalmen~:

1. Carteim Nacional de Habilitação;
2.1rtulo do Eleitor;
3. Cartão do Identificação do Contrih1int.e do imposlo de
Renda;
4. Identidade Funcional ou Carteim Profissional;

S. Certificado Militar.
· Art. 2• Podé.ao; também, ser incluldas na Céclala de Identidade, a pedido do titular, infonnações sucintas sobre o tipo sangUíneo, a disposiçãO de doar órgãos em caso de morte e oondições
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particulm:cs de saúde, cujo. divulgãção possa contnDuir pam prePARECERN°247,DE 1995
servar a saúde oo salvar a vida do titular.
(Da Comissão Diretom)
Art. 3• Dispor-se-á, na regulamentação desta !e~· sobre o
Redação
final do Projeto de Lei da Câmara o•
modelo de Cédula de Identidade a str adotado, bem como sobre os
52, de 1993 (n°255, de 1991, na Casa de origem).
dísticos admissíveis .
.Art. 4° Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contráriO.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presideme, peço a palavra pela O<tlem.
O SR- PRESIDENTE (José Samey)- Coneedo a palavra a
V. Ex•
O SR- EDUARDO SUPUCY (PT.SP. Pela ordeliL) :_Sr.
Presidente. Dão se tiata dO objeção, mas de um registro que considero importante destacar. Na verdade, neste início de Iegislalllra,
passando-se dos J:J:JeSeS de fevereiro a a~ por_divexsas segundasfeiras e sextas-feiras, tem h6vidb quoru.Di e: portaDlO. estamos podend9 votar:
É importante que os 81 Senadores estejam conscientes de
que estamos votando matérias no Senado Federal de segunda a
sexta-feira. como hoje está ocomm.do.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Muito obrigado a
V. &,a
Sobre a mesa, :redações fmais- que serão lidas pelo Sr. 1o SeaetáriQ em exercício. Senador José Alves.
São li~ as seguintes

PARECERFS

A Comissão Ditetora apreseuta a redação fmal do Projeto
de Leida amara n• 52. de r993 (n•zss. de r991, na Casa de origem), que a1tem • redação do § r· do art. r o do Decteii:>-Lei n•
4.657, de r942 - Lei de Introdução ao C6digo Civil. que dispõe
sobre a sucessão de bens de eslnlngeiros situados no Brasil
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de abril de 1995. - José
-~Sarney, Presidente- T«>tônlo Vffela Filho, Relator- Antôolo
Carlos VaJadares- Le.y Dias
ANEXO AO PARECER N-247, DE r99S

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n•
52, de í!i93 (o•1.5S, de 1991, na Casa de origem). Altera a redação do f 1° do art. 10 do Deereto-Lel n•
4.657, de 1942 - Lei de lntrodnção ao Código Clvl~
que dispõe sobre a sUcessão de bens de estrangeiros
situados no BrasiL

o Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1•0 § 1•do art. 10doDecreto-Lei n•4.657, del946!Lei de Introdução ao C6digo Civil.passa a víg.,.,. com a seEu;nte
redação•
~
''Art.. 10. -·-----------....:-....:.:.._ ..
§ t• A sucessio de bens de cstrangejros. siluados
no País., sení regulada pela lei lmsileim em benef'l.Ci.o do
c&.jlge ou dos fifuos brasileiros. ou de quem os represente,. sempre que Dão lhes seja mais favorável a lei pessoal do de c;:ujus.."

PARECER N" 246, DE 1995
(Da Canissão Diretora)

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n•
46, de 1993 (n• 2.347, de 1991, nn Casa de origem).
A Comissão Diretora apresema a redação final do Projeto
de Lei da Câmara n• 46, de 1993 (n• 2.347, de r991, na Casa de
origem), que acresceilla parágtafos ao art. 83 da Lei n• 7.2rO, de
r r de julho de r984-Lei de Execução Penal.
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de abril de r995. - José
Sarney, Presidente - Teotôolo Vffela Filho Relator- Antôolo

Carlos Valadores- Le.y Dias.
ANEXO AO PARACER N" 246, de r995

Redação final do Projeto de Lei da Câmara n•
46, de 1993 (n• 2.347, de 1991, na Casa de origem),
que acrescenta parágrafos ao art. 83 da Lei n° 7.210,
de 11 de julho de 1984- Lei de Ex=ção Penal
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 83 da Lei n• 7.210, de 11 de jufuo de 1984-,
Lei de Execução Penal. passa avigor:ireom os segilimes-pm-grues:

''Art.83. -------·-·-------··-··---§ 1° )iaverá instalação destinada a estágio de esOJdautes universitários.
§ ZO Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de bercário, onde as condenadas

possam amamentar seus filbos ...
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua ~Iicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

- Art. zo Esta lei entta em vigcr na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)., As :redações fmais
vão à publicação.
Sol:re a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. r• Secretário em exercício,Senadcc José Alves.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N" 606, DE 1995
Senbor Presidente,
Nos tennos do art. 32r do Regimento Interno, req>Jeiro dispensa de publicação. para imediata discussão e votação, da redação final do Projeto de Lei da Câmara n• 52, de r993 (n• 255191,
na .Casa de origem), que a1tem a redação do§ r• do art. 10 do Decreii:>-Lei n• 4.657, de r942- Lei de Introdução ao Código Civil
que dispõe sobre a sueessi!o de bens de estrangeiros situados no
Brasil
Sala das Sessões, 24 de abril de 1995.- José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Aprovado o requerimento. passa-se, aga... à imediata apreciação da redação fmal.
Em discussão. (Pausa)
~ao havendo quem peça a palavra. encexro a diswssão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à sanção presidenciaL
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O SR. PRESIDENTE (Jo>é Samey) - Sobre a mesa, re- realmente au~ O famoso sistema das intervenções nos-Es-11
querimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Sena- tados deformou a Federação. Sendo vitoriosa a ''Revoluçio de 30
o País foi governado, cfitatorialmeDte. até 1934. Era, então inexisdor José Alves.
tente, a autonomia dos Estados e Municípios, pois o Olefe do GoÉ lido e aprovado o seguinte
verno Provisório. assumindo o poder através de decreto executivo.
declarou suspensas as Constituições do País: a Fedexa! e as EstaREQUERIMENTO N• 607, DE 1995
duais. Por seu livre arbítrio, governou durante todo o peúodo do
Senhor Presidente,
Governo Provisório.
Nos tennos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro <fis• Restabelecida a ordem democrática em 1934, pouco durou.
pensa de publicação, para imediata discussão _e vo~o. da reda: . Em 1937, o mesmo ditador que haviajurndo respeitar a Carta deçlofinal do Projeto de Leida amamn"46, de 1993 (n°2347J91, moaática mandru-a ao arquivo dos paPéis inúteis e impôs à Nana Casa de origem), que acrescenta pan\gxal'os ao art. 83 da Lei n• ç3o a Carta outorgada de 1937. Novamente, de 1937 a 1945, govemoó pelo império de sua vontade. A própria Carta de 1937 em
7.210, de 11 dejllhode 1984-LeideExecuçãoPenal.
·· Sala das s..;a..,
de abril de 1995. _ José Roberto Ar- apenas o símbolo do Estado Novo, que nem ao menos mereceu 0
ruela.
prestigio de ser consagr.ula pelo plebiscito nela previsto. Estados e
-- Municípios continum:am sob intervenção permanente até o resta. O SR. PRESID~ (.!osé Sarney}- Aprovado 0 requeri- belecímento da otdem democrática em 1946.
mento, pas"!--se .à imediata apreciaçlo da redaçlo final
Começáva.mos a experimentar um novo quadro político de
- Enl <fiscossão. (Pansa)
razoável fimciooamento das instituições democráticas, quando soNão havendo quem peça a palavra? encerro a discussão.
bteveio o regime militar em 1964.. Outra vez Estados e Municípios
tiveram sua autcoomia estnlngulada.
Em votação.
'Elaborada a Constituição de 1988 e posta em vigor, nmcioOs Srs.. Senadores que a aprovam queiram pe:nnaneêer senna. sem dúvida, o sistema dos poderes divididos. Mas é aí que cotados. (Pansa)
meça nma tendência par.o a qual peço a atenção dos eminentçs CoAprovadalegas. Não se dá relevo à Federação. Pode dizer-se mesmo que há
- A matéria vai à sanç3o presidencial
uma inclinação 119 sen!ido de =tringir os pode= dos Esl;ldos e
O SR. PRESID,!'NTE (José Samey) - Há aradOres inscri- dos Munici!lios. E uma tend&cia que cresce. Não se fala no quadro das reformas políticas,. em dar condições de desenvolvimento
tos.
Concedo a palavm ao nobre Senador Josaphat Marinho. S. socia1. político e econômico aos Estados e aos Municípios. CogitaEx". que é o primeiro orador após a Ordem do Dia, dispõe de 50 se, sim, de limitar-lhes os poderes e as vantagens c.jue possam advir da Constintiçlo de 1988. Quando. por exemplo, se cogita da
minutos para fazer uso da palavra, conforme Regímento Interno.
revisão do Sistema Tnõutário, é sempre na linha de reduzir os reO SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA- Pronnncia o
cursos que os constituintes conferimm aos Estados e Mtinicípios..
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente.
~ao se~ de redistribuir os tribu~ tendo em conta a neSenadoms e Sts- Senadores, a "'forma da ConStituiçlo de 1988
tem sido objeto de COilStante cogitação desde a LegislaCUia dç. cessidade do equilíbrio entre a União e as entidades federadas. A
preocupação sempre é no sentido de fortalecer a União e de redu1991.
zir ãS vantagens dos Estados.
A principio, cogitoa-se da revisão propriamente- dita, que
Ignora-~ assim, que neste regime federativo. tão inerente
não conduziu a maior resultado. Agota, discute-se, em forma de
ao quadro geOeconômico do País, é indispensável estabelec::er um
emendas, de novo, a modificação do texto vigente~
regime de equih'õ:rio não apenas no plano político, mas na distriJá no Congresso se encontram algumas emen~. notadabuição das rendas pata garantir o chamado desenvolvimento equimente a relativa à Previdência Social e à Ordem Econômica. A ca- librado.
minho de apresentação estão cutras matérias, como as relativ_as ao
Embora
a
Constintiçlo
aluda repetidamente a planejamento
Sistema Tributário e às Instituições Políticas.
de caráter naciODal, de caráter "'giooal e de caráter local, as dispoNão entrarei hoje na análise dessas proposições já em curso sições que assim prevêem são letra morta. De 88 aos dias de hoje,
ou em via de andamento. Prefiro refletir corii oS nofues Colegas o regime de planejamento previsto na Constituição tem sido intei•obre a singularidade de.. "f'!'sar da multiplicidade de propoi;tas. rameDle posto à margem. Depois da queda dos chamados regimes
não se dar o devido relevo ao problema da Federnção. Diferentes
comunistas no Leste Enropeu e da queda do Muro de Berlim, toaspectos são postos em relevo, inclusive no plano político. Pouco
mam-se essas circunstâncias para ainda inais desprezar o regime
realce se dá.. entretanto, ao problema da organização federativa.
de planejam.eDlo, como se este fosse privativo dos sistemas de caWao cabe aqui discutir a matéria do ponto de vista dourrinário, imrãter socialista e não extensivos hoje. como o são,. ao mundo civiliportante é vê-la do ângulo do inte=se gexal do País e de sua po- zado.
pulaçlo, em face da partilha de pode= enm: as entidades polítiCerto é que ~o se pbineja. para a União e nem se cuida de
cas.
inspirar o planejamento para os Estados e Municípios. Diante disNão obstante, a Federação ter sido considerada uma voca- so, estamos verificando que aquela situaçlo de desequilíbrio da
çlo para o BI3Sil desde o Impétio, e Rui Barbosa haver até ...cusa- Primeira como da Segunda República, e que deu nw:gem até a que
do ser .M.i.tüstro, ainda na Monatquia, porque o gabinete que se o sociólogo cuidasse da divisão do País em dois hiasis. continua
constituía não incluía no seu programa a organiZação federntiva, enfi:aquecendo a Federação e P"'iudicando a população de todo o
apesar disso, nãO se tem dado o devido relevo ao problema federa- Pais.
tivo.
Ainda agora, quando a crise atinge vários Estados, não há
Embora a Constituição de 1891 houvesse consagrado o sis- preocupação de ir, ao encontro de suas necessidades pata ~
tema. a verdade é que, até 1930, Estados e Municípios não foram los devidamente. E ex~ssiVo,. per exemplo, que, quando ocone a
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crise de funcionamento de um banco estadual, não se cogite das
providências indispensáveis a zestaurá-lo, somente se cuida de dar
fim a tais instituições bancárias.
O Sr.Jeffers.on Peres-Pennite-me V.Ex•umapart.e?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Ex'"'"" pta·
zer.
O Sr. Jefferson Peres- Eminente Senador Josapba1 Marinho. o Senado o ouve, como se~ com o maior xespeito e assiste ã sua aula muito bem fundamentada. Concordo com V. Ex• em
que o princípio federativo no Brasil muita&, vezes é uma ficção.

Isso se deve talvez a r.lZÕes de ordem histórica. Observou-se que.
. nos Estados Unidos da América.. a FederaÇão surgiu de uma confederação de ~stadas que.eram. antônom.os? quase soberanos, e que
se agregaram ou se ccmgregaram numa federação. No Brasil. ocorreu o conttá.rio. T'mbamos um Estado u:nitário que se transfotJll(XI
DUma federação. DO lá pta cá• V!'m aos !I;mcOS.e barnmcos, tendo
sido anulada no Esiado Novo e muito restringida durante o regime

militar. ~o. portanto, "'"" V. Ex• em que a Federação tem
realmente fundamentos muito frágeis no BGISiL Mas gostaria de
discordar um pooco de V. Ex' no que range à Caostilnição de
1988, que- parece-me- foi. ao menos no a.spccto do Sistema. Tributário, generosíssima. com os Estadc6 e Moniclpios na partição
do bolo tributário. As Unidades Federativas foram muito beneficiadas. Levam cerca da metade da re<:eita dos principais tributos
federais. que são o !PI e o Imposto de Renda. Espero Dão falar do
FN<5. V. Ex• sabe que também não foriun transferidos encaxgos
para os Estados e :Muni~ípiõs. A União ficou praticamente exaurida, Senador Josapbat Marinho. e não pode """"""'Estados à min·
gua de recursos. já que 92% da reeeíta da União vai peta paga·
mente da dívida e transferência para Estados e -despesas vina.tladas. Sobram-lhe 8% e. convenhamos. é muito pooco. Embora na
essência concorde com V. Exa. mas DO que tange ao auxilio da
União aos Estados, parece-me que atnalmente é uma impossibilidade pnltica.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Não há cooflito entre.
nós,. Senador Jefferson Peres.
V. Ex a analisa as vantagem de ordem tributária que a Constitnição de 1988 cOnferiu aos Estados e Municipios e até à limitação de rendas imposta. à União.

Não estou defendendo a mamtteDção do sistema tn"botário
escrito na Constitnição de 1988; cuido da orientação geral dos governos, e não me reiJIO especificamente ao atual governo. õ.o..trato
dos problemas federativos. Mas cumpxe ver que, mesmo em face
da Constituição de 1988, se os tributos foram -previstos a favor das
Uoidades Federadas. as receitas não têm correspondido à perspectiva da CoDStitiJição. Na realidade? Estados e Municípios estãO, na
sua generalidade, em sib:lação ím3nceira de diflal_ldade.
Na legislar.ura anterior, tive oportunidade, por duas vezes,
de salientar esse fenômeno e de sugerir que fosse constituída uma
comissão de representantes da União, dos Estados e da Associação
Brasileiia de Municípios para que se examiriasse a que!Õo, potqUe
a Constituição de 88 conferiu formalmente um volume razoável de
fontes de recursos aos Estados e Mi.micípios e quaSe todos esses seencontram em dificuldade.
Sei que, em diferentes casos, tratoo-se de mã administração,
mas não se pc:xle generalizar. De sorte que se impunha e ainda agora se impõe ex:ame mais profundo do a:ssunto para apnar-se a razão
pela qual. não obstante o teXto da Coosli!uição, Estados e Mmicipios
estão, em boa parte. experimentando difiwldades d e =
Cuida-se. portanto. de fenômeno mais profundo, que preci·
sa ser examinado. Agora mesmo, na Bahia. por exemplo. Municí-
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pios de várias regiões estão experimentaudo uma queda sensível
de suas rendas. Alguns já encontmm dificuldades para manutenção de seus serviços.

Dir-se-á que houve seca em alguos Esta~ oo que houve
tempestades em outros, prejldicando a produção. E vetdade. Mas
esse desequilibrio financeiro tem-se verificado desde após a elaboração e a prática da Constituição de 1988.

É preciso, pois, e creio qt.:ie este será também o pensamento
de V. Ex\ que se examine o problema em maior amplitude, para
a~rar. seguramente, as razões de tais desequilfbrios. Agora, não é
possível que as providências sejam sempre oo no sentido da cent.:raliza:ção excessiva ou. da restrição de poderes e de recursos destinados às entidades federadas.
O Sr. Geraldo Melo- V. Er me permite um aparte?
. O SR.JOSAPHAT MARINHO- Ouço V. Ex• com muito
ptazer.

O Sr. Geraldo Melo- Senador Josapbal Marinho, estamos.
como sempre quando V. Exa fala, aprendendo com a sua experiência· e sabedoria. Eu não me sentia com o direito de inteirom.per o
que estou ouvindo.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - É um pxazer toeeber o
_

aparte de V. Exa.

O Sr. Geraldo Melo- Muito obrigado, Senador. MaS Dão
resisti à tentação de IIaZl>r um depojmento subsidiado ~alguém
que. já tendo sido Governador de Estado DDm determinado momeutp do nosso processo histórico, conviveu com o que V. Exa
está mostrando com tanto brilho. Na realidade, sabemos que temos

uma RÕpública unitárià enc ·.bulada de ser unitária·· ficimos dizendo que somos uma FederaçãO. Nas federações de vetdade. o
poder dos Estados federados vêm_ em primeiro lugar. Compete à
União somente aquilo que a Constituição à ela delega; o resto
cÓmpete aos Estados. No Btasi1. tudo compete à U.WO. menos
aquilo que exp:essamente a Constituição delega aos Estados. Vejo
hoje, Senador Josapbat Marinho, os Estados serem apresentados
como os vilões da sociedade brasileira, falar-se, por exemplo, da
necessidade do enxugamento das máquin3.s administrativas. E
quem. permita-me a expressão, molhou essas máquinas que agora
precisam ser enxugadas? Foi exatamimte esse procesSO de unidade
do poder no Btasil. Sabe V. Exa que, até bem pooco tempo. se um
governo de Estado queria fazer um pa....;ram.a de turismo e ele não
tinha na estrutura administrativa do governo uma empresa que fosse a contraparte da EMBRATUR. não haveria :POssibilidade. Os
Estados fOI3.Ill estimulados a criar empresas em todas as áreas: na
extensão ruraL na pesquisa agrícola, no turismo. a criar bancos de
desenvolvimento, a criar pequenas estrubJras federais., repeti-Ias.
sob pena de não poderem participar de programa algum. Assim foi
até agora. e, JX'1' terem se submetido a esse processo de decisão
centializada que dominou este País tão fortemente nos úhimos
anos, os Estados estão sendo apontados como estrub.lras perdulárias, cheias de penduricalbos. de empresas que não precisavam
existir e existem co~lsorlament.e. Hoje, aeio, todos os que es-tão familiarizados COIIl a simação dos Estados brasileiros estão
aplaudindo o alerta. a advertência e o chamamento que V. Ex• está
fazendo com tanta competência. Quero apenas associar-me a esse
sentimento que é o todos que estão familiarizados com essa situação no BrasiL
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Agradeço pelo aparte.
nobre Senador Geraldo Melo.
Em verdade, não sou eu quem traz valiosos subsídios ao debale. Eu estou provocando a apreciação da matéria peta a qual V.
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Ex• acaba de oferecer valiosos subsídios resultantes da sua própria
experiência de Govemador.
Se, na vcmlade, há falhas decorremos de má administração
nos Estados e nos M.micípios, e não sãO poucas as hipóteses, o fenômeno- e é pata isso que peço atenÇão- é mais profundo: hli difiCUldades que atingem boas administrações ou que impedem boas
administrações. &se é o problema que precisa e pode ser examinado a partir de um governo :recém-inaugurado como o do Presidente Femando Henrique Cardoso.
O Sr. Lúc:io Alc:ântara- V. Ex" me concede um aparte?

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Pois Dão, nobre Sena. dor Lúcio Alcântara.

··O Sr. Lúcio -Aicâb:tara - Eu, como os demais Senadores
que já itpartearam V. Ex•, estava aqui me preguntando se deveria aparteá-lo ou não, para não interromper o fio do raciocínio
de V. Ex", uma vez que está proferindó lim belo discurso que,
certamente,· será útil para todos que puderem escutá-lo. Mas
den.trÕ dessa linha de trazer alguma contribuição, já que V. Ex•
agora diz que deseja justamente suscitar o debate, a discussão,
tenho me preocupado, desde que cheguei a esta Casa, com a
questão da Federação, dos Estados, da União Federal. ,Como
um dos signatários da Constituição de 1988; devo leinlttar que,
realmente, a nossa Carta Magna traz uma série de elementos
que visam ao fortalecimento dos Estados e dos Municípios. Inclusive, pela primeil:a vez, os: Municípíos são citados como entes federados. No meu mGdo de ver, tal Constituição está incompleta com relação'§. questão das competências de cada nível
de poder. Há uma série de competências concorrentes: da
União, dos Estados e dos Municípios, e, na verdade, sabemos
bem onde estão distribuídas. A União Federal, alegando insuficiência de recursos e de meios, face à- IloVa ordem tnDutária,
simplesmente jogou, como fardo, no âmbito dos Municípios e
dos Estados, uma série de atribuições. para as: quais estes não
estavam sequer preparados do ponto de vista material e até
mesmo do ponto de vista da competência funcional para execu..
tá-las. De tal sorte que hli uma obra iDacabada. No entanto, jli
estamos pressentindo, como V. Ex• muito beDl disse, uma série
de movimentos no sentido contrário dessa tendência descentralizadora da Constituição de 1988. Por exemplo, entre os casos
que V. Ex• citou, há a questão da Previdência, que, agora, vedará aos Estados e Municípios o poder' de legislar sobre previdência. V. Ex• mencionou a idéia de o Constituinte oferecer
mais recursos aos Estados e Municípios, e, mesmo·assini,..a situação de penúria permanece. Se observarmos o que está. acontecendo com a arrecadação da União, verificaremos, e talvez.
neste ponto, esteja uma das possíveis causas dessa falta de crescimento de recursos .dos Estados e dos Municfpios, que o que
mais cresce na arrecadação federal são as chamadas contribuições sociais - o COFmS, a contribuição sobre o lucro, a contribuição do empregado e do empregador, o PIS/PASEP - sendo que os Estados e Municfpios n.âO- partíciparii dessa anecadação, só a União. Há a participação dos Estados e Municípios no
Imposto de Renda e no Imposto sobre Produtos Industrializa.:dos. Ouvi de uma alta autoridade da República sua preocupação para com esse tipo -de tributo, os chamados de contribuições sociais. Se são eles os que mais Ct:escem., o que vanios verificai'? Que a anecad:ição dos Estados e Municípios não está se
expandindo a ponto de atender a essas novas competências que
lhes foram dadas pela Constituição de 88. Aí, talvez, resida
Uma das causas da falta de crescimento da arrecadação dos Estados e dos Municípios para fazer face às nOvas funções que
lhe foram atribuídas pela nova ConstituiçãO. Era o que queria
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trazer como uma pequena contribuição ao seu discarSO. Reconheço que V. Ex•trazà Casa um tema da maiorimportmcia. porque

dizrespeitoà nossa Unidade,ao nosso desenvolvimento econôm.ico e social, harmônico do ponto de vista das nossas regiões, dos
nossosEstadosedosnossos Municípios.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - V. Ex", nobre Senador
Lúcio Alcântara. trouxe ao debate novos subsídios e por ai tam.
bém. se vê o quanto é impOrtante que o discurso parla.menta.r não
seja um monólogo. mas um diálogo.
Estimo. imensamente, ser i.o.teirompído, porque-é- através
do diálogo que encontxamos C? camillho para as soluções reclamadas•
O que. em verdade, tem-se verificado é que não há aquele
planeja.mentO, a que já me referi. para as soluções relativas a todo
o Pais e dentro do espírito de equillbrio.
· Ainâa hã poucos dias, foi dada uma solução pelo Governo
Fedeial a um problema da Bahia - oo, pelo menos, oferecido um
programa - ammciada, por sinal, pelo Senador Antônio Carlos
Magalhães, a quem muito ~ve a Bahia o encaminhamento da providência.
{) Govemo ~ um programa, há muito reclamado. para
encaminhar a reaJ.peração da lavoura cacaueira. Evitou, dentro da
·rotina tão conmm. a solução de emexgência: a COilCeSSio de reairsos apenas pata pagar divida de cacaoicultor; a doação dÕ algum
recw:so pata o trabalho de alguns meses.
Ao coo'trário, fe~ o·trabalho. que é o convenien~ dentro
do espírito federativo: tres Ministros examinaram o problema
da-lavoura caca.ueira. O Ministério da Fazenda mandou t6cnicos seus à Babia. Verificaram a situaçio de penúria em que estava a região ~ira e o Governo planejou uma soluçãO para
os quatro anos de seu mandato, assegurando recursos gradativos. Isso é que parece o conveniente à Federação e ao prestígio
da União.

O Sr. Ademir Andrade-Pemrite V. .Erumaparte?
O SR•.JOSAPHAT MARINHO- Com ptaZer ouço V.
O Sr. Ademir Andrade- Tem toda a razão V. Ex•. As
pessoas que, boje, estio neste Governo parece que agem diferentemente do,que falavam tempos atrás. Na Constituição de
88, realmente•. íiZemo~ refórmas import.ante·s· que fo~
os Estados e os Municípios brasileiros impedindo que se legislasse, por decreto, sobre inipostos que eram. de direito, eSpecíficos de Municípios Ou Estados e ampliando a sua participação
no bolo da an:ecadação. Percebemos que as pessoas do Governo. de hoje. contrariamente de temPos atrás, estão arieperididas
e querem tomar de volta essa participação nos recursoS que ~
tão tendo os Estados e Municípios brasileiros. Por isso, a emenda da Refonna Tributária ainda não foi enviada a este CJngresso Nacional: houve uma reaçã.o muito gnm.de das asS'.x::iações
que congregãm Prefeitos e dos próprios GoVernadoii~ dOs Estados brasileiros através de seus Secretários- de FaZenda. Uma
reação que pretendja,. na verdade. diminuir a paitiCipaÇão nesse
bolo da atrecadação. Todos temos de tomar muito cuidado.
Essa matéria cha.moo a atenção de todos que fiZeram -a COnStituiçãó~ e sua aprovação foi quase unânime. Uma nação se fortalece na medida em que se fortalece a -democracia na sua base.
Quem melhor do que um prefeito, do que a Câmata de Vereadores, do que um cidadão daquele município. sabe o que fazer
com recursos para melhorar a vida dos moradores daquele municfpio? O mesmo ocorre com relação aos Estados. Então, em
nosso entendimento, deve-se fortalecer mais ainda os Estados e
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a que Se deve dar mais do que foi concedido na da Par.u"ôa para ·dizer a V. Ex• da real dificuldade em que se enConstituição de 88, e não pen;;ar jamais em tirar alguma coisa contram os Estados da Federação, sobrerudo aqueles que nlo têm
deles ou em enfraquecê-los. E corretíssima a preocupação de outroS Iecursos afora os pôucos que recolhem s6 ICMS e do FunV. Ex•. Acredito que todo_ o Congresso Nacional estará vigilan- do de Partícipação. Quero louvar a presençà de V. Ex' na tribuna e
te ou para manter o que está. ou em hipótese alguma permitir dizer que estaremos atentas, pata lutar, sempre no Congresso NaljUC se dimi.Dua o poder do Município e do Estado. Diga-se de
Cional, para o fortalecimenlo da Fedeiação.
92-~sagem, o que querem hoje é transferir todo tipo de obrigaO SR. JOSAPHAT MAR1NHO - A experiência de V.
çfi.o para os Municípios e Estados, sem que lhes_ !;>Cj:l dada a Ex•, nobre Senador Humberto Lucena. pennite--fue trazer novos
oportunidade de <~rrecadar recurso suficiente para atender a es- _dados à apreciação da matéria, de modo que:, juntando-Se a outros
sa obrigações. De forma que concordo plenamen~e com as tantos aqui já oferecidos, possam permitir a~revisão dos critérios
pi\':ocupações leva.ntadas por V. Ex• nesta Casa. Aliás, falta: dominantes.
muita coiso. na reforma constitucicirial;-eomo Talar de reforma
. Dizia- que 0 Presidente da República deu um bom exem. asrária e de outras matérias muito mais importanteS do que as plo no caso do programa para a recuperação da lavoura caenviâd.as a es-ta CaS'a até·este mome-nto.
caueira. Exatamente o que espero é que essa orientação se exO SR. JOSAPHAT :MARINHO- Sou grato a V. Ex• pela panda e.o Governo_ vá adotando-a, tanto quanto possível, em
cooperação, nobre Senador Ademir Andtade.
forma_ de planejamento para situações assemelhadas. Na medi- Não direi, séria ii:t.jusfo faZê--lo, quê o"atual Governo preten- da em que assim o fizer, o Poder federal deixará de dar soluçõde insistir-no tiâtamento desigual e illiegur6 -de situações anterio-- es de emergência e soluções- de gri.tailte desigualdade. fomeres. Quero mesmo assinalar que o exemplo que acaba de dar cOm cendo exemplo de critérios de igualização, dentro das diferen- --rebção ao problema do cacau ~erá um sinal de mu~ça de crité- ciações, no plano federativo.
Isso é que me parece importante. É isso, por exemplo.
rio. na medida em que o Governo executar seguramente o prog:r:ama anunciado.
que d6ve pxevalecer na revisão do quadro tributário. Se houve
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex• permite--me um aparte?
distribuição etTônea de reCUrsos, faça-se a revisão. Mas se faça
o SR. JOSAPHAT MARINHO_ Com prazer ouçO v. a revisão tendoemcontaqoe o regime é federativo c não~táEx•,..S(nad.or Humberto Lucena.
rio, de sorte que se assegure - esta. é a minha pteocupRçio
maior- o deseD.volvimento equilibrado ao longo de todo o terO Sr. Humberto Lucena- SaúdO a presença de V Ex• na ritório naciqnal.
..:.
tribuna, com a sua reC'onhecida autoridade, para nos alertar sobre os ri.;cu.; da Federação. Diga-_se. de passagem. o Senado é a
- O Sr. Esperidião Amin -Concede-me V. Ex• um aparte?
Casa da Federação. Nós, aqui. somos repx1~fselitanteS- dos Esta. ~ SR. JOSAPHAT MARINHO - OUço V~ Ex• com prade;;, co;:...o t~m acentua V. Ex•. Dentro do cotiteitO do seu pro- ze:r.
nunciamento, nobre Senador Josapbat Marinho-. qUero lhe dizer
O Sr. Esperidião Amiu - Senador Josaphat Marinho,
que, na verdade, devemos _ter muita preocupação com a sorte desejo congratular-me com a iniciativa de V. Ex• de ocupar a
das unichdcs federadas. Lembra-se V. Ex• .que, em governos tribuna nesta tarde para. com toda a autoridade que todos lhe
anteriores, ::obretudo no do ex-Presidente Itamar Franco, foi reconhecemos. abordar aquilo que é da essência das atribuições
v-otado no Congress-o- Nacional e sancionado p<?r S. Ex• projeto do Senado Federal. Esta é a Casa da Federação. Sempre que
de lei que dispunha sobre a chamada rolagem das dívidas dos nos indagam por que o sistema bicamCral, por que existir SenaEstados c Municípios_ Os contratos foram 'assinados. Hoje a do e Câmara, a mim ocorre, como ptÍ.Dleira e única idéia basg:..-ai~.de !."'laioria dos pequenoS Estados está em situação insustante ou como úriiCo argumento que. isoladamente, consegue
tcntável, porque, os parâmetros estabelecidos pelo respectivo -.Oferecer uma resposta satisfatória à indagação feita de boa-fé,
dí;Jloma legal não correspondiam à realidade dos fatos. V. Ex• que esta é a Câmara do equilíbrio federativo, ou sej~ Imanças
dtsse há pouco. muito bem, que o importante boje é abrir canii- públicos. sistema tnlmjár:io deveria ser atribuição, se não privanbo para que os novos dirigentes possam goVernar bem. sem tiva, terminativa do Senado Federal. Essa é a Casa da Federaatirar pedras no passado. Veja o quadro existente no meu ·Êsta~ ção. Somente se justifica o bicameralismo na Federação, que
do, a Paraíba. Apesar do esforço do ex-Governador, e atual Se- ainda não temos. Infelizmente. não pude acompanhar seu pronador Ronaido Cunba Lima. para sanear as fmanças. S. Ex• re- nunciamento desde o início por queStões de atraso no vôo de
ccbeu o Estado com uma folha de pagamento qu~__ representava São Paulo para Brasília, mas pude aconipanhar pelo menos a
110% da receita ~ o salário do funcionalismo em atrasohá 6 essência do brado federalista que V. Ex• nos traz a todos. Temeses. S. E:~." p0s ordem nas fmanças. fez um censo dos servi- nba certeza de que essa advertência não se esgota na questão de
dores pUbi:~os, de-scobriu milhares de_ servidores fantasmas. políticas regionais ou de interesse de um Estado ou de uma ret'-.final, d· ...:.::=;";.mos a uma folha de pagamento que representa. no gião; ou de uma vocação predominante num Estado ou uma remcmento, 6.5 a 70% da receita. O pagamento da rolagem da dí- gião, ou mesmo na questio do processo de escalonamento, orvida. porém, em vez de ser de 11%, como está na resolução de ganização e consolidação das dívidas de Estados e pelo menos
Scnad. no momento, chega agora a quase 21%. Portanto as eles: dos Municípios mais importantes do País, como foi aqui suscipesas somam quase 91%, restando para custeio 6% e para in- tado ·em aparte pelo Senador Humberto Lucena. TeDbo para
vestimento 3%. Sabe V. Ex• que é impraticável, qualquer Go~ mim que V. Ex• nos presta esse grande serviço, sendo. como é,
vemador, dirigi.!--um E~tado numa situação como essa, Sobretu- jurista reconhecido por todos n6s e acatado constituciOnalista.
do quando o Goveino Federal tem necessidade premente de O debate da questão da organização da Federação deveria ser o
equilibrar suas contas. evitando liberação de recursos~ como tema dominante no Senado. posto que é, repito, a razão maior e
vem ocorrendo. Diante desse quadro. apresentei ao Senado um __ bastante até da existência desta Casa. Por isso, quero me conprojeto de lei e um projetO de resolução, tentando, justamente, gratular com V. Exa~·e diZer que êompartilho das suas preocua reciclagem dessa rolagem das dívidas. para compatibilizá-la pações. Deploro também que. tanto de parte do Executivo
com a realid!!de dos pequenos EstadOs- Referi-me aO exemplo quanto e, muitas vezes, de nossa parte mesmo, venha carecendo
~~unicípios.
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o estímulo para que possamos, discutindo idéias, fazer com que a
Federação seja uma iealidade e nio apenas um dístico, no mais
das vezes desmentido pelos fatos, como ainda acontece.
O SR. JOSAPHAT MARINHO -A visão de político e de
governador, Senada: Esperidião Amin, permitiu-lhe divisar com
muita clareza o problema que exatamente me parece ser a base de
nosso debate neste momento: o equihôrio federativo.
N"ao basta que Estados e Municípios reclamem da Oriiio,
nem que a União se preocupe tão-só em devolver ou atribUir no-vos encargos aos Estados e Municípios. O problema não há de ser
de conflito de competências, mas do desenvo!vimeoto de uma po. lítica bastante sólida e clara. para gerar o entendimento entre os
gov~os das UDido,des J<:ederadas e o Gov«DD FederaL Somente
assim exercitaremos aquilo que, onde bem funcíotlll o Iegime da
Federação, se chama federalismo coopet:l!ivo.
·Não basta qlie UDS "'5'lan!em de OQ!rQS, mas que todos possam. oxamin;mci? j>roblemas gerais. cooperar para caminhos que
comandem a solução no sentido do desenvolvimeoto equilibrado.
O Sr. Antonio Carlos 1\fagalhães-Pemilie-me V. Ex.. um
aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Ouço V. Ex" ""''' pm-

=·

O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Nobre Senador Jo--

saphat MariDho, eu não estava aqui desde o início do seo pronuneiamento, mas logo que cheguei recebi informações do brilhantismo que sempre caracteriza suas falas, e da propriedade
do tema. Do tempo que. venho assistindo ao seu pronunciamento. pude perceber que V. Ex.. enumera, com muita justeza, todos os seus pontos: de vista, fazendo tamb6m justiça ao Govcr~
no quando de sua atuação no recente caso do cacau na econo-mia baiana. Acredito que o tema Federação, mais do que qual~
quer outro,. de fato interessa ao Senado. e n.ínguém com mais
autoridade do que V. Ex•. pela sua experiência na Casa e pelas
suas qualidades de professor, para discuti-lo. A nossa vivência
em govemo, sobretudo em mais de um, dá-nos a .impressio de
que todos nós. poüticos, deveremos ter um melhor entendimento em relação a todós esses fatos que se passain nio só na Federação, mas sobretudo ua União. E por quê? Porque a mentalidade do Govemo Federal é nova em relação ao assistencialismo.
até porque nós.. do Nordeste. fomos extxemam.ente prejudicados
com a política que dominou até -há bem pouco tempo no Brasil,
onde nossas carênCiàs nunca foram bem olhadas e os pre.ffiízos
trazidos à economia nordestina, muito grandes. Desassistidos,.
assistíamos. num contraste muito evidente, aos problemas graves e grandes do Sudeste serem resolvidos com maior :rapidez.
~as hoje entendemos que o Brasil está numa siblação que não
permite atender a quase_n.inguém. Os &ovemos estaduais devem
ficar·convencidos de qU~ vão ter que viver dentro das suas próprias receitas e devem se adaptar a essa nova realidade, de
acordo também, como V. Ex• salienta, com uma mentalidade
em que a Federação tem que ser de fato uma Federação. É preciso acabar com a política, de certo modo, clientelista, e, sobretudo no Município, acabar com o crime que acontece com ~
área política - e n6s aí temos-cOrieligio_nários em t0:5la parte -,
o de criar a torto e a direito municípios que não têm direito à
sobrevida, infelicitando a vida de munícipes de toda ordeJ]l. Temos que fazer legisl.àções que impeçam que isso aconteça. até
para dar unidade à Federação. V. Ex•, que tem capacidade e
méritos para ísso~ nesse estudo que está fazendo, hã de levar
em conta essa questão. O bolo da Federação não dá mais para
ser dividido como era antes, nem mesmo para f.6I;C01Tel' estabelecimentos bancários que faliram pela incompetência de admi-
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nistradores: que não pagam o preço da ma incompetência. E n6s
todos, contribuintes, que não temos nada com os seus eiiOs, estamos pagando na Federação. Tudo isso está acontecendo diante dos
olhos da Nação esta.r:recida. É por isso que V. Ex• vem clamar por
umnovoentendimentosobrcfederação,queéjustoequeaconteç.a
planejado, comorecentemeliteocom::unaeconomiabaiana..Esse é
um assunto que realmente interessa a toda a Casa e que demandaria muito tempo para debate, mas ninguém tem o direito de interromper a brilhante fala de V. Ex•. Muito obrigado.

O SR. JOSAPHAT MARINHO - A experiincía extensa
que V. Ex• tem de governo. Senador Antonio Carlos Magalhães,
faculta-lhe emitir os juizos que acaba dC enunciar.
Tem mzio V. Ex• quando salieota a n=idade de os Estados se ~m para viver com os seus próprios reaii'SOS e esforços. Tem razão V. Ex• quando assinala a inconveniência da
criação de novos municípios no PaíS, que se resumirão apenas a
alguns outros pobies à porta dos governos dos Eslados e do Govemo FederaL

Essa situação precisa ser revista. Esse é o objetivo funda-

mOntai do debate que busquei provocar na Casa. Eu propriamente
não trouxe soluções; eu trooxe a provocação do debate, visto que o
assunto Últeressa a toda a Federação e, c:onseqiientemente. à gene-

ralidade dos Senada:es aqui pzesentes.

OSr.BeniVeras-Pemrite-meV.Ex• umaparte?

~-

0 SR.JOSAI'HAT MARINHO- Mas, sobJ:erudo, e imtes
de lhe dar o aparte, nobie Senada:, quetia salientar que essa revisão deve ser feíta no sentido da eootdenação de medidas e de esfaços, dentro desse espírito a que já nos Ieferimos do federalismo
coopemtivo. V. Ex• tem o aparte.

O Sr. Beni Veras- Eu ouço com nmito atenção o discurso de V. Ex•, porque tive uma experiência interessante a
eSse respeito. No Ministério do Planejamento, pude ser surpreendido com o Orçamento que destinava 78% dos recursos a
objetivos já deímidos; podia~se gastar mais 10% com saúde,
montando 88%; =tavam 12% para todas as despesas do Estado, inclusive pagamento da dívida interna, funcionamento das
Forças Armadas e demais Ministérios. Ora, essa é uma con1a
errada que não dá pam se fazer~ Era possível quando o Governo
podia emitir à vontadç, provocando essa infla.ção enorme que.
se- gerou no País. No momento em que ele tem um plano para
conter a inflação. flca evidente que não tem condições de arcar
com as suas .obrigações. Um Estado, com uma renda mínima,
com falta de recursos. não tem condições de arcar com suas
responsabilidades. Portanto. deixar de fazer o que se deveria
"fazer, como conservação de estradas. o problema da saóde, porque não há recursos para isso. Penso que do resultado da revisio da Constituição devemos buscar, fazendo uma conta aritmétiêa., uma conta que dê certo, que feche. Que dê ao Estado
condições para que ele possa atender o que se está cobrando
dele. Muito obrigado.
O SR. J.OSAPHAT MARINHO -Agradeço-lhe a tolerânCia.,. eminente Presidente, e me pennita responder ao aparte ck> nobie Senador Beni Veras para OODC!uir esta oração.
Senador Beni Veras. não o contesto. Wao estou acusando o
Govemo atua1 pela denegação de recursos. Reconheço.,-. deficiências que se estão verificando. Este fCODUD.ciamento visou a pedir a
nwisão dos critérios domiJJantes, inclusive os crirérios que domi~
naram no t:ratamento equivocado, por exemplo, dos problemas do
nosso Na:deste.
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Não se programaram soluções. Foram dadas soluções de·
cixmnstância, que -se repetimm ao longo do tempo, não fornecendo bem-estar à população nordestina.
Então, parece-me correto que se conijam todas as deficiências e que sejam revistos os critérios de distribuição de reCursos,
mas que melo se faça, tendo em conta a necessidade de promover o
desenvolvimento equihõrado do País, de maneira que não haja
umas regiões fortes e outras fracas. municípios ricos e municípios miseráveis..
-
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Para a nossa decepção ambos não nos disseram absolutamente
nada mais do que sabíamos..
Naquela cx:asião, foi feita uma Série de perguntas que ficamm sem respostas. Vários SenadoreS desta Casa, entre eles Geraldo Melo e Edison Lobão, fizeram indagações sobre o que gostaríamos de saber, mas o Sr. Ministro e o Presidente da PETROBRÁS
nãO souberam respoiidet absolutamente nada e ficaram de nos enviar as informações.

Já faz um mês. e, até este momento, nenhuma informação
chegou a -e$tã Casa; pelo menos? não tenho conhecimento disso.
econêmico, de maneira que as soluções visem a garantir a felicida- Agora. recebemos a noticia, pelo jornal O Globo, de que as infor.de possível a toda a população btasi.leb:a- É preciso que se com- · mações foram passadas ACâmara dos Deputados.
preenda - os GoveplOS federais precisam estar sempre atentos
.
O Senado Federal. que vem ttatando dessa questão há mais
para isto - quê não há União forte ooi:n Estados e Municípios entempo, merecia tanta consideração do MiDistro e do Presidente da
fraquecidos.
PETR,OBRÁS quanto a Câmara dos Deputados. Daí por que apelo
Ela o que tinha a dizer, Sr. Presidente._
_ à Presídên~ desta Casa no sentido de que busque, dentro do me_Muito ~brigado. · - nor espaço de tempo possível. o acesso a esse relat6rio, que - espeDurante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o ro- deveri. trazer todas as informações para conhecimento dos Srs.
.
Sr. José Sanrey, Presidazu, t:ki.xa a cadeira da presi- S~dência, que é ocupada pelo Sr. Teotônio Vilela Filho, 1°
·Lamento que esse relatório tenha sido enviado à Câmara e

É preciso estabelecer um planejamento social. politico e

Vico-Presidem.e.
. não o tenha sido. até o p:esente momento, ao Senido Federal.
Duronk O discurso do Sr. JOsaphal Marinho, o
Volto a ressaltar. se o que está nesta notícia é verdadeiro, só
Sr. Teotônio Vilela Filho, 1° Vice-Presidente, deixa a tenho muito regozijo em dizer que o Pará e a Amazônia se.tão becadeira da pre.sidência, que é ocupada pelo Sr. A.nlônio neficiados com o cleseD.yolvimeDto que irá IIa.zer a consttnção êlesCarlcs V aladares, Supienu de Secretário.
. sa usina da PE'IROBRAS, no Municipio de Barcarena, no_Estado
do Pará. Como Senador daquela região estarei lutando, coi!J. todas
Dura.~ o discurso do Sr. JosaphO.t Marinlw, o
Sr. A.nrônio Carlos Valadores, Suplente de Secretário, as forças, para que lã se implante essa empreendimento e Se intedeixa a cathira da presidincia, que é ocupada peW Sr. gre aó interesse da COlDUDida.de e, de um maneira geral. que venha
Lúdio CoeUw.

O SR. ADEMIR ANDRADE- Sr. Presidente, peço a

paia-

vra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- C=eedo a palaVI3.aV.Ex•
__
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para uma comuni-cação. Sem revisão do O<ador.)- SL Presidente, Sr's e Srs. Senadores, com surpresa. estou lendo, no joma1 O· Globo do dia 21,
uma. chamada na coluna da jomalista Tereza Cruvinel., que diz o
seguinte:
"Reviravoltj na disputa pela refmaria do "Nordeste. A PETROBRAS enviou â Comissão de Minas e
Energia da Câmara um relatório técnico que nillda tudo:
nem Pernambuco, nem Ceará, muito menos Maranhão
ou Rio Grande do Norte.. A opção apontada como a mais
viável e também a mais econômica é o Pará."

a servir-ao nosso desenvolvimento, melhorando a viàa de todos os
paraensen-a:mã.ZÔnidâs.

Esta é a minha manifestação. esperando que a Mesa do Senado Federal oficie ao Ministério de Minas e Eneigia para que,
imediatamente. nos envie este relatório. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Está registrada a
solicitação de V. Ex'"

Concedo a palavra à nobre Senadora Eml'lia Fernandes.
A SRA. EMÍLIA FERNANDES (PfB-RS. Pronuncia o
seguinte discuiso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, à convite da Presidência da Assembléia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul, na terçã-feiia·-passada.. estive em Porto Alegre.
onde participei de Sessão Solene, por solicitação da Deputada Maria Augusta Feldman, do PSB, para marcar a passagem dos 50
anos do Centro dos Professores do Rio Grande do Sul. o CPERS Sindicato.

Sr. Presidente, ao mesmo tenqx> em que essa notícia nos dá
Sr. Presidente. antecipadamente. gostaria de solicitar a V.
uma enorme alegria e uma enOime satisfação, ela nos traz um
Ex• a pennissão de anexar ao nosso·pronnnciamento o discurso da
constt:angimento.
:referiPa Deputada, e dos demais Parlamentares "ãparteantes de toSabe V. Ex• que o Senado Federal já discutiu esta questão dos os Partidos, com assento naquela Casa Legislativa.
neste p1enário. O primeiro giscurso que fiZ nesta Casa foi sobre
Com a presença de Parlamentares. das Lideranças da Instiessa refinaria daPETROBRAS. No dia 17 de fevereiro, apresentei
um requerimento convoc:ando o Miiristro das Minas e Energia a tuição e de grande número de professores. a entidade máxima dos
vir a esta Casa para uma satisfação; o Uder do PMDB, ·Senador· ttabalhadores em edúcação do Rio Grande do Sul recebeu a justa
Jader Barbalho também fez requerimento no mesmo sentido; um homenagem pela sua trajet6ria em defesa da categoria e de um enterceiro requerimento foi feito no seDtido de que o IheSmõ Minis- sino de qualidade.
tro e o Presidente da PETROBRÁS fossem fazer um depoimento
Desde sua criação, em 21 de abril de 1945, o Centro dos
na Comissão de Infra-Esllulllra do Senado Federal. Abrimos, por- Professores construiu, com abnegação e responsabilidade dos diritanto, mão dos nossos requerimentos; retiramo-los - o Senador la- gentes que pa: ele passaram. uma história de lutas que afl11llOU a
der Baxbalho e eu -, em função do pedido da Uderança de todos os entidade junto a "seus filiados, hoje 80 mil ent:.re professores e fi:mPazt!dos para que tanto o Ministro quanto -ó Presidente da PErRO- cionários de escolas públicas da ativa e aposentados. e conquistou
BRAS fossem oovidos na Comissão de Infi:a-Esttntura desta Casa. respeito e legitimidade junto à sociedade gaúcha.

- - -Abril de I 995
ANAIS DO SENADO FEDERAL
entre
os
doccJiteS
dO
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Como
professora
de ~la pdblica
Ao longo dessas cinco décádas. o CPERS-Sindicato obteve
conquistas como o plano de =ira, a destinação de 25% do Or- sou testemunha disso • uma grande disposição de 8p"'nder, de suçamento para a educação, a ãposentadoria especial aos 25 anos perllr as dificuldades pedagógicas, de crescer 110 sentido de se
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para os pmfessores e, mais recentemente. o fim do inoportuno e

autoritário c31endárlo i:otativo.
Além de rêverenciar a história e o passado da entidade, a
COlllelllOillção deste cinqüentenário, particularmente, "'vestiu-se
de uma sigDificação especial, diante da simação em que vivem a
educação nacional, especiaimeute os profissionais do setor.
Amahneute, o Estado brasileiro tem oferecido à oomuuidade escolar espaço tisico. merenda -e outms benfeitorias materiais,
mas ainda não conseguiu gar.mtir uma eduéação de boa qualidade
que·reverta.esse desastroso quadro, O!lde apenas um aluno em
cada mil ap...nde o conteúdo mínimo exigido.
O Govemo Fedetal, por iotetmédio do Ministro da Educação, ãmmcióu diversas medidas pam eliJi:entar, principalmente, a
precariedade do ensino fundamexrtal. ameaçado _em suas_ funções

pela·repêtência e pela evasão, que afastam cada vCz InafS as crian~

ças do dj,.,ito à educação básica.
A conquista de uma educação de qualidade. no entanto,
passa, nesse momento, centralmente pela valorização proãssioDal
dos IIabalhadon:s em educação, hoje submetidos em sua totalidade
a salários vergonhosos e condições profiSSionais e de vida humi-

lb:mtes.
- ·Em dissintCilÍa com sua importância humana.. social e mesmo estratégica, a catejlO<ii dos professo= está pr.llicamente em
extinção, a ponto de a procura por rutsos de fonnação superior de
docentes já ter caldo em mais de 50%, seguudo dados divulgados
pelo pOOprio Ministério da Educação.
Segundo o atual P,.,idente do CPERS, Paulo Egou. em depoimento pam a Comissão de Educação da Assembléia Estadual,
apenas no Rio Gtmde do SuL oerca de 20 mil professo= abandonaram a proftssão nos últimos quatro anos.
É uma simação lastimável para um Pais que tanto p!<cisa de
educação de qualidade, mas pcrl'eitamente coiDJ:l'=l'Ível quando
nos deparamos com os conlra-cheques da maiOria dos profess<:~J:Cs
gaúchos e brasileiros,. verdadeiros atestados do desrespeito com
que esses profiSSionais são tratados pelos governantes.
Em meu Estado, onde nesse momento ocorrem difíceis negociações entre os professores e o Executivo. apenas pm:a. citar um
exemplo, um professor do Quadro de c.m,im do Magistéri? Público Estãdtial, com aliso superior. recebe mensalmente RS
154,38, dos quais apenas R$ 109.80 rep=tam o salário. porque
o restante é pago por meio de abono.
Tratar dessa forma os proftssiouaiS =pensáveis pela formação básica de uma geração de brnsileiros, às vésperas do Século
XXI e de Uma nova revolução tecnológica em cu~ é condenar
inevitavelmente o Brasil ao atraso secular, ao colonialismo económico e à miséria social ainda por mais tempo.
O Sr.Josaphat Marinho- V.Ex.. me permite um aparte?
A SRA. EMíLIA FERNANDES • Coooedo o aparte a V.

Ex·
O Sr. Josapbat Marinho - Aiuda uesses últimos dias, um
joma.I publicou uma larga notícia exatamente na linha de suas ob-servações. Verifica-Se. no P~ que trabalhadores qualificados,
portadores de nível universitário, ganham menos do que os que
não têm qualquer especialização, o que é extremamente lamentável dentro do quadro de justiça sociaL
A SRA. EMíLIA FERNANDES - Agradeço o aParte de
V. Ex"' e podem acreditar. Srs. Senadores, que, apesar-dlsso. existe

transfonnarem em fonnadcres de novos cidadãos de um Brasil
maisjlsto.
Mas essa amlegação dos professores, muitas vezes heróica e
emociODaDte, além de salários justos e dignos,_ e de meios acessiveis e adequados ao aprimoramento pedagógico, p!<cisa-também
de respeito por parte do Eserutivo e do Legislativo em todas as
instâncias - particularmente nesse momento. do pxóprio Senado
Fedetal, que oos próximos dias ap.-ecian\ a Lei de Din:trizes e Bases da Educação para o Pals.
É importante ressaltar que, paralelamente aos problemas
de valorização profissional, aos baixos salários, precisamos
lembrar também que há estatísticas que nos deixam ainda mais
trisfes e muito preocupados. E, no que se refere ao desempenho. à qualidade de ensino ministrado aos nossos alunos. jovens e adolescentes.
Para que se teDha uma noção mais exata da gravidade do
problema, basta assinalar que a educação brasileim obtém desempenho apenas comparável ao de palses da África • sabidamente o
cmtinente de maior carência do planeta. A UNESCO revela que,
de cada 100 alunos que ingressam em nossas escolas, apenas 39
concluem o primário, ou Primeiro Gtm. Estamos pt6xim0.. da pob... Augola - orule esse índioe chega a 34% - e ainda mui(o longe
dos EUA. oode ó de 98%. Mas não preciSamos ir táo dist:mte: 110
Uruguai - meu vizinho país? pois venho de uma cidade fronteiriça
·, 94% concluem o primário.
Estamos COilvencidos de que a luta pela qualidade na educação ~ um processo que expressa a necessidade da Nação. A escola anacrônica é a negaçãO da espei3.D.ça, e todosyrecisamos: agir
na cormçã.o dos: rumos. Tendência não é destino. E preciso influir.
Saber mudar e mudar para melhor. Somente com a consciência
clara de suas respatsabilidades sociais a escola poderá super3r as
difiruldades e inaugurar novos caminhos.
Cl:legou o tão almejado momento de compreendermos que
s6 a educação é capaz de sustentar o salto de qualidade do Brasil
pamnovos patama= de culblra e civilização, à luz de um modelo
coostmído por todos e revelador de uma oova ordem s:ocia1 mais:
justa. mais humana e mais contemporânea.
Também refletindo o anseio dos professores gaúchos e
brasileiros com os quais tenho tido contato permanente. gostaria de alertar esta Casa para a necessidade de se ter uma Lei de
Diretrizcs e Bases da. Educação. para organizar e orieri.tar o sistema educacional e a formação dos brasileiros. Mas uma Lei de
Diretri.Zes e Bases que tenha sido constiuída com a participação
da sociedade e que reflita Os verdadeiros interesses do conjunto
da comunidade educacional - condições expressas de forma
ampla. democrática e objetiva no substitutivo do Senador Cid
Sabóia..
Assim. convido os Senadores para que, além de resgatar os
trabalhadores em educação da exclusão proflssiooal. também contribuam no sentido'de impedir que a sociedade seja alijada do direito ao debate. à parti.cipaç.ão e à cola'boração na construção do
País e de suas leis.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A sR• EMfUA FERNANDES EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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z.a Noronha de Cat"4Jhof68170. i01'72}: v.a.ldeci N.
Souza Bezem {7'2t7SJ e Hermes Zanec1 f7St78}. em

mqi~o. faia..seem CPERS. e. ~~e flll em
Quatro·~ que IICI& -..::cm b'll c:ir;b sua pnmeua adnurustnçio..
CPERS• .0 lW na prokuom Muia ...,..,... Fdd· . de: vida pua • compreeu.io dt kU filo ~e man. A»&m. ao mesmo ~em que bem s
de IUalnJCIÓril.. ~. uf:s ciclo& di r7
O CPERS. nesta eap~, tonsolidou seu pn:sti'·
rnos o CPERSISincb:.aro pela pMU&em de mlia wn
~D:J~: a';' ·-. ;', ~ iiOnacJOnalescustrbpraidenles.Luc•Momeiro,

lnivetúrio. tamtl6n~·~--
tora de:sK rcquc:rimemo, pt'Obson Maril AUf1UJC1
fcklmlll, pela leliz iiD:i&liYa de~ I~
Cua uma~dr~ IWArz I" r

oCPERS/Sdxb:alo. .

l'to!alor -

e,aa. -

""""' """Pi-

meNOS e os oouos ~decpeo~

possa <O<IWMW' • Ofl\'lhar "' púd1oo pdo
-mplo de aobollloliDdi<:al- quo
set"\11! de etenpb a kXIo o Pais.

Cln

-

1

:Tr7:7

a ;c11vn ;l Dcpuada Maria AM..

Fcl<1moD.

A 5aA. MAalA.~A I"EUJMAA''
(PSII) -Elmo. Sr. Pn:sideao: da
sisJ.uM e1o Eslodo. ~ loo&! OOM> o.m.m: E>-. 5n. Somdria ele Eslodoclc ~

-l.b

_ w . _ _ _ ..,,..,_

o Esmo. S.. c;c,..,.-. do Eslodo; Sr. -

apuwlu<w .., ;'.
Os primeuac.~ anos rnar-uvn o inkio
de JUallfirmoçio. Criado par um pupo vWoNno,
eao:mr:n:u dade o ilkio. ~ do pc
à
10, -

-

lllndodcna -

de "C'OII!Wiil-

··: corno ct1 ccn:am ax pqtasiaas .a fpoca.

0.1!14511962.-.-....,_

aew>luçiodoaocido-~; Caba A,..uo~<•V4'l:- M-e.....
(46/oCI): llüdo (oll/50), Hlloà
($0/52); Moriol.oia~(~);-

o.u.-

.--(~);Anfi161pa"'-_<_

e 51160); Oocar de Camilli& l6C)'Ç).

---ilo--~-

- . . _ ; - . nlotc fez filaaallpica011
rwcrariw.. MOIZfall em ICidol ot: . . . .-.: ~
I*Sacornblti:widlde eddtl. doi~ d e -

·

n;i&wdz: •· z-. r.. iAF

._

Ten::zaSoronhaeHemcsZancci.~xWarnaCon
f<dctoçãodos l'nló!s>oreselo Btuil. n:aiSUmlocoe>QUlSW,

como: lmJficaçio ~ L5 11101 de sei'VIÇO:

n:.,;is.io de prvventcs. dE- inau-.oJ.

~ OUirot..

~e1~ períoda da IU!õi&Sria, tqlstramos: o inicio
e a conc::lusio da atl&IJ sede do Ccnu-o de Prokssores e da sede do Clube do Profiessor o.úcbo: putl·
c:rpação at1w na daborlçio e na rqulamenllçk) de
lei soblc o ~une esaadrio do maeis1éno ptibl..:o
e~tadual e .a ~~ c:arreua (197-Cl: a pauacem

de Centro de Pmlessores Prim6rios. pua Cenao de

P:ofessói.n do Eslodo elo Rio Oronde elo Sul; o ,...
forma eswuliril de r9'72 pusou a induir IOdei os
-.sde""'-_"""" _ _ PIO'
'o«ando beM onda usoaad\'S que deu ao CPERS
........ IIIIIO<idodode loli!imo-daeo-

qona.

O m;J de l9'?9 maa o inkio de uma ren:eira
f.ueq.c~cano~k''Çio
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Hermes Zzneu. tom SU& a.n;a ~va,
desef Niet Ml JIDiimcrm~ l'ldq!úando a c..__ ,;_., do ,...isltrio e da cduQ.
~-Com a ocelcroçlodo J>fOCUIO mllaçiotWio. o
amxflo sal:uW IOinjlia proporções intdilas para a
épx.l. lmqr.do aos mQII'imealos em IOda a socie-dade. pressiooando • ..,.. da pleoiiUde dos din:itol
e da Ó::IUUC:Ikia, O ~ CCMD de lUaS po&i..
çóes e COO!Ciellloda impaniD;ia de seu popel • ..,...
me sua orpniz:lçio e luta <»tensi~ por seus

direliDS.

Os _.,.,. sucodimHe. ipJndo os pmblemas da odÓÕaçlo e >s

~;~daJF

Abril de 1995

'•hEilcapeQilpuaou.

Realizamos '"" plebiscilo pelo qual I milhio e
200 mil pessoas da comunidade escolar cooflnnaram.poc95ll,o~de......- .... - . N..,.
.. .. n:alizoo consulll lio ampla.

liSII!rio, limá de EmeodaCOOSiilucioaiiiS; onicullçlo com ouut'll a:pik!ULJC da soc:Midlde orpnizada.

De 1934 I 1917 - l'lulo Eeim e IIII clire!Ma
vi-.ucilrlm duas lrevel- S85 - ses.enca diu 191!7 -: .......,. e seis diu- lelldooomo ..,..._
dos mail
A eleiçioóe dirm:na pela Lei
n~ 802511S; Il! salMo: conquisza de 2 salúiot mi~
nimos e meio como piso profiaaionaJ para ser peco
_no f_mal_do_ lendo aqüidaa s u a - .
cionalidãde -no pemo SCVUinle.

N> lado da IIII siDdical,lllml!s de ooo-.emJllltei'Íicomdt·
cuJos de poise mesoes. ..,......,~ bul-

,J""" .,. . ,..

camos ftiCU!I<IV o -

s.,...om~o e mobilizando. oem capitular. u""""-.._.com IOSpiJIISObiJid., doo:ioOes

...,r.u.. do mljliso!rio. A

da .....,.;a . .....,., que isao ti-.!uemos que
raponderiiOAIIIciatMJusâ;a. Eisaolambfm""""

A diftçic) de Delmar 5ldcl! - (\9«7·1990) ~
maior ellliclade IIKionll flzia-se O<JYir. Rli delllpoda
a greve de 1!119. MovDnenlotpicop::ao INijlisltrio inm<iu .. mollilizaçio para .. proceao
gaúcho............ O!pllizaçio-em- do po-. OOIIStiluime. eob:uodo a clemocrorizoçlo do Sisreder civil. N• Jll1:!e de 1919, di5cullamol oleple o ma . , _ d e Easino em u& ei""': eleiçio dila
,..itinn oPta- pelokwftimodimlode .,-que e uniDomioaJ pomdiraor de acolu; ~de C...
foi modelo pu.a IOdo o Pafa e uomc pua o nJIIisaf. selhoo EscoW<S:composiçlodoConselborio a~ de alaun* puda ..WW.. po de Educaçh 1bdc&. pralllidos .. Coosliruiçjo Esnhos..........., -clocoacunadooe pr;... tadual de ·1989.
cipalmeme
"Mo aacimaiiD n1 otpnilaç'io c

na l11<Jbdizar;lo da _ . .
Foron!~,_,_;,.fllequccua:

reri211110< a>mo expo~jdW 1 ponir de
l9'19: Hemres ZoiiOii (11119- "'JJUlda admiJúslnçio): Ola:y Rolim Cana (19111): Zilah 1bla
(811&0): l'luJo EFn W'-(IWI7); DelmuSd·
feo (1!7.Wl:
Feldmoo(9M3): e -

Maria...._

"· - - Ceoa W'JOderiler llf

-

Em liso, ld>obiaclmio_...,_idaçio.
man:a o núcio das aru:tn mobilizlções, de SlJCe$:U.\o'aS

&r'e'JCS. M.ltca ~uma mxpni:açlo es--

truturai e
pan~

admau~tiv:. r.o.~ •., *.UI)C)t'r,

.,_.r.

na ex-

e""' dc>wlo. Ewdos, publicoçecs. eocoo-

um.. '-"UftlfaSOS. pusaram a tucr pu1e de teu dia
adoà.~."!-.I!I!F!li!~-

e que b eco a noau .reivindiclçoes.

·N<M-inicicueml99l-IWJJo

Ea<m preside o CPERS<Silldicn>.

· ;'

··

As ,.laç6escom o - omeriorllmbo!m i>nm contlituldaa.

c-

Ncwo_.,.auumiu.O~Ioi""ubolc

..,....

'-*• ....... - · - d e - e u & di&

cidoccomele~Mcspemçu.. Noent~tP

leliW>. Rli c:wadaaeledo de direiDteL Foi,_;.
doocaletldúioltllali>o.R>i..-aadbciodoo

t d vnms uma situdo dntúbca e incorn-.
padvel com odwl ecfe
;. wt que aiCJàedade de-

ID. u dificuldldel salariais peumm. somiDdo
..,.,_
Relaç&o--"""'
doe:-Jo.-.cle_dp_em'*'•
p;ior com adinçiodoCI'aiS. Rli __,o_
OCPERS-bojeas ,_,..IUIISe,...

di-de-

blemas, clusJstas e da ed.uaçio.

seja e ezia1e.

N>-lliqpro maaisl!rio. bi pelll!izada-

tJtm a sociedade ~a:andeDse em seu diteilo la--

c:oll puõlic.a demoC:réia.

mendas:

Trlbalhamos inces.s.anremetMe pan n:Yentr es-.
de · te quadro. E.Rn::iwnos ainda mais laços çam a co-

A companba da "Pandade". sob a aes1io
Glacy Ro!im. mobilizoo todos os mlckos doCPERS
e emorveu os depuWos em suas rq:iões. na busca
de um ámlcial que pw.csse fun h Juras por re.
jUStci :s.aluiais. A campanha. vizoriOa,, 11:We apro.tadapela Assembl& ~ ·~dopes
soal do N('Yd ~- do Plano de C~ina . .,s; *'nico&·
ctentiflco5. Joso 'Ctada peJo pocmador. Ncstr eaado de lnimo t b i - • .,.,., de 1980. que .....
surou: A ~ no Conselho EsQdual de
~- cleiçio de d...,.. por lisQo aiplice; 2 aImos mínimos e meio como búiCO ao maa:isltrio..

--~ili-.por

!kipe .. mais do que ... iii

Feldmaa, ., assumir. afumou. im-

poiiOao~e•nea:

o--

fOmo& b NU. disaemao poeseme·e iJmor .,.._
para p!lMÍt I ~ e I democrocia.

senç&

pordnciade umCPERSISindicolodenmiiiw, dio-

do urri ·pmicronamenco mais amplo frerae aos proNes&e período de c:onso~M:Iaçlo. Jrandes aconto:imentos. ra!izlç6es e conquism.s podem ser env-

........

Tt &d
;' do CPEaS SIDdleato.
aanopaodo aasua-social, . . -.. , _ _
rlaa • Eooola.
<luluboo de 1990 - A di.-;.. poaidida po<
Maria~

de escolaspública. lllli-

....u. democritica. de qualidade.

munidade csc:olar.

o-

Coeoodizio-. Bcrlill, "wn objcliw qoc te
JIKIIU1I iafiDm'""*' ranam Ido ~ um objeeí\to. ma

uma i!.-, 1011 objcli1oo dewe oer a!&<> mais
pn!úmo-"" mloimoo lllfrio do !llbolhador. ou

-

advindo do ~bo - -

'" boim$ saJúioo Jllll'OCO!'tO abandooc ds pn>-

lisslo; '*'eainallam a porticipoçioem""""""" polbliço: o:asioDim a quada da pnx:gra doi cunos de

li<:encialuza. Una

crioe""' "'_..,. l1ltimoo.,.,.

ncaociadao.

e que ,.,. JC\'11 a dc:nuneW' que prof'e$sat boje f pn>

A.,...,- da puoUçiles. das peoseguiçllcs e da <fi·
rKUtd*:s 5olllria.ts neste tri!nio. demos um 5aho de

dn :nc:lhor, sabemos que a <:OaStNÇio da cidadarua

p,~a

"'-"bilidacle de soluções
buscamo> i Justiça.
.

fisYo em o.unçio.
Como c6d.ldlos. comprometidos com um roon--

d..tgoeia. Jprendmdo e ensihlndo a-itnJXKtincll das:

\C faz na luta por noMOS dnriiOS. Isso b o que fize.
mos nesbes cmqUena. anos, apesar das dif)CU!dadts
e is~ tontin~mos 1 faz::r, buscando uma sode~
d;adco onde nio scj.am •gnorados ~ anscQ da popu--

a ser conco::üdo.

ações colettvu.

lação.

de ZilJh M-lbaa- 1981-19&4ili wnl>m>Dwada por tilas sr- e imporunzs:
ameaça de _...nçiocomo ilnnade lerttliDar 11!!11

Ile!c!Mllvcmos politica que diziam I<Spei*> nio
só aos associado~.. mas ao conju:nJ:J dos t~

A-

qualidodc.

Naluca, ez

1<5.

.

moa, em ll:ld.- a extendo. a pe-

O CPERS/Slndicalo t <=nplo

no~

sux!ical. priocopalmcnre pela esirunu• democrílla
como, se orpruza. Todas as dCI:istes sio por -...,,

-.. . .

ANAIS DO SENADO FEDPRAL

Abril de 1995
cm rodas as insdncW, o que assqura que umadife.
toria nio delibera c nada faz ICilinba. ~ decUla
n3o podem ler pmsa. po:cislm de zela. EsQ!Ielecendo um pandigmacom a A.uem~ia L4islltM:.

ElcP>V. Ea. peloCIIICWIO~que l:z.

vez que a ilusue profeuora lelttiu • ame a
dumsdo-por~doe-que•
quer..,.,.,.,..... o d~ cm muicM ~
u.tn1
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mes z.a:m. homem 'P =nWua em BruOia, harando pela oducaçlo do Na.

A 51tA. MARIA .\VGtJSTA F!l.DM.\N
Allodoço o ~ ao dop1tado.

aqu: tambtmt pm:i.so espaço para analisar. diJcutir
e nqociar. É preciso causela e muitl rcsponsabi.lt-

Um siodicaiD da~ do CPERS- !lar.
em que paem u lldvenicladel e a t:tUCr:l. dei .,.,.

(PSB) -

dade.

- - p o t l - o diücJF. por que, .........
conhonm. • chln:a de u*':diaae te IOftllmai&da.,......_ OCPERS._cioqüalll_cer,

mne um llpU'IC? (~ da oradora)

O CPERSISin<üalo 1C1!1 o c:ompromislo - tutirio de eJerÇCT um sindicalismo li~ lUIODorln

sem atmamemo e sem subservibx:11a peruo& e
pmXIos polltitos. E isw lu dele um siDdicllo ,...
primdo.

-"""""'"*'"o-

da oducaçlo.
........,..,.,......_pot&oomoaodu·
eedtxae.~potiOOIIIO-

Cioall do Ealado.

de pe:tiodiddade. qut ii:

.

IU:io
.., Moi dasoju..,..,io;<là.....,~ No-

,.. . _ oelbrini e a desejomos !lo pmdu!i.. "' u anreriores e piSSiftmos acllami-la. desde ii.
em nome da justiça. de consol~\'llorila;io.
· Esta FTOÇio. ainda. a de "" cacemodo o capítulo das irx:c:ssuncs luta em 1IX'1W3 a mesmDII e
cansados 11:mas. A cdl-"" I11CI'OCe..,..,. clial, que
sóviliopelo-dowlordo~.

Coósolidlçio-VIIorizaçio ~ o potl u
0 pdessor-tenOJ'*I de
partida para. odaea;io de quolidado.

_ _ ....

I

......

pabooquol-

.. oducaçlodo- ~meiododiGoF

.-.oCPERS~em--.
hiso!riaumpoucoma&~

.......

A SRA. MAIUA AtJGustA: FELDIIIAN
(PSBl - Alflldoço o a V. Ea.

O Sr, A'm +r l'uolol (PMDII)- V. Ea.
permite wn apute? (111Ciâmeakt da oadon)

1liMS - ·

-e -idade-·
aD05~ :se<lcscmol~~.

cal&...,.

fuendoiiUió<ia pela oçio. pela..,...., pela-

pela
Slocuaidooilque-lllimlmbll....,_
P" e~ 11)$ atiDulalUl a n:alil:w ... GnmdeEI·
podieote Etpociol. -

,_-

e Max Hortheàmcr. CÜZICIDCII: -Nilo t di CICDiCrW"'
çiO doJliSSido.masde ...,._._,_..,..

daqueoe ...-.

·

soubeoull-.-..... mm-.
. .. que..
Eu.
wn.,.,.
Parobtos. CPEIIS!- P' ,

zan.m e 1ançazam .u. buca pua

.....
~

• OSR. ALCIJ)f.S VICINI (PI'K) - V.
(WtDIÍlueDIU di Ollldorl).

pennile

Em """"'da Baocada do
porabel>i2lr l ii"""'

cial-

Jllla.- ioi-

"""""""e....,._,

daMoria.qusr&~pelaillidal>ade

-

l bisalria do CPI!IIS. V. Ela., CIOIIU:SIICIIII

oompet!ocia. ~

..........o..r o que podemos

ctwnor de opop6a de wn - · dr IUil ocaao
dc~.que~lsua~ao

eft-

lcqode Wllll~- E.~- opooo
da"""' prometida. que caminhou pelo deoeno.....
car:goria 1M que
I du- de >Órioo p
vemoo. Senl>te conoun que a lunçJo do prcfcuo<
~da mais ala imponllm. ma<. DDdiH<!ia. eleaen>-

prc foi tnuado c:om rnakliçbes.

Sou 4a bisa1ria do CPERS""' la lemo
biV dllora cloo ....., _ . . . - . d o .....
-por--pordei!Al..io.pdaa-de

pftXWDC-. - . - a_o CPI!IIS.

Nlo""' oducodor, pelo -do hioo!riÓ
doe....- do CPI!IIS,- o pt . •
do

-.l'lalof8oo,.,P,porf ";

. --

- . . -......... j i - . O O I I l O Cl'J)o:poalo lllenllfalia l&lclli. IXIIZIIIII poIN<o.- ......... ~doa-.
cnmdiaallida..-do~e~

.._ .......... ...
pMIIIIOIIil"DO

--

JJillllical pDollo. l!nailain> e iaowiocwl
e.m
a -'\lllll,..,al--=-o,;m.,.-•
mail"""l 1 -..jt.,e..,. em ano um~ zoe..

Dopoa!a Morio Aufua Fcldmii.; DD .,.,.,_.

........0..,.,.._ .....

IXIIIlllllidllio do Clallil. o . . me aclft
a pouibi1idade de .,....,.._

amo-

. ' 1

-..--oa-•

li
do z~-bavil , . _..

colo . . _ .

JIIDb&ema.

i
·coma~•--·
caçlooCDDD piiiiONOI do lllllirio pomaa ,.-_

--doqli&JIIIIICO.... IIIIJIIlldo-..zioOIIII
áaaba,... a a - ftlloal.

eo. 00111- ~ p o t l - · bJ:

ele-

--~-~....
·
-•dipidaclo aio

,.ofolodeqoo

........ r

'·-·Diolataawidonl.

bem caDI) a deuma::ia DO Jellido de cp: O aàl3
plbtioo- o . . ~Fel

cp!KIIdiKr,.CIDIIDamlbar.c:arno ...

r

Ullliii01J"

•••

---s---e..--

.. quoao liiOidclralcliallan.cm-

pddw"

mlior.

bJMacm.aomc:de

.... c::poui,..lidl:claçaa..,wldctw. tb ra.
ãoallriol. dai p C ....... V. Ea. Ml*>llftD"'
di CCIIIl• ~ cara • ..- tM:
cpoc
do_.,CJ'EitSI!Iadicl
_
_·_

''*

-----davidado!Wo

aaw.:a• t

,. . .,. ... - • -"•-P<

_....cidade.

o.-p

ra. ca

p!blicl. IDdal 01 ~ cn•Wn{d,. - iaduliw

dalpc

1 . . ADdlalo pelo ....... do Rio Gmadl.

-

muJo de - - . diZ ..... oducaçlo do Rio
Or**doSuloe-.cmaradodeCiiamidade

do

....... -

,

., -que
oCI'EIISISiDdioa
""lura_que- loojo.
__
_ _ ollz-pelod-

poaio...-lldardoPCdo .. qooa.,--

- ' . , .,..aaD.11'1á a pa4=tiva da--. áliçol!ram-_......,._~
• . . ;' - poaoo da dipilode cloo -

..

....

~-..-quoddlcm_.,ao.-locloquo...,_
moa pua pnlllir a durnnacia. a .ICibctlail. os diq!D do pcwo e • 1ibcrd.de.

c' 'iopola_de_ao

Dipl ............. qootiptH
~

aido,..._..,_o_

-laao~-~--OCPERS'Siodir:a>-

~.emiiOIIIOdl-.doPMDioiiD

..... ...,._ quero pulbea!iá:la pelo iDicio ... . Temos moei-. lllm. PlftaamDOI . . . ncsa. Cua anclimade t:sca. PoramciaqOema IDDI
de ficlolldodc - objoúvw de fimdoçlo. ClllqilciD

Em oome da lluc:ada do PC do 8....., poro:
beoizlr V. Eza.• por meio do,.....,.....,...
meatO.. permile&Diol .U.eaCIII ~ia~

Jisllti• bon:errpr o CPERSIS~

FuWizando. es!lllefeeinl ,.._sebo bin6miDo
A BIDcada do PPR liiN o ~.... poro que a
expanlio-cuao'k'eçlo min:II:Ddo-se os ana:riares . ~doa pn!liJnosqiiiiiOIIICO aejlde pllixll
~anos

-' s... 1 - c_, <PC do Bl. v. && ....-

-

... -a.-

ciacdelibad*._._..

. . . . . - - . -dlpidedtt
I?
de--NcoooiJo •• Zillll ---

A la.\. M.\aL\ .\VGUSI'A n:IJlMAH
(P$11}- ~o . . . a V. E11L

Olr.-41, ;
mitl

.-(PSSJ-V.I!Io......

_..,._.o.,._ __ _
Qlll . . . . , (A

.

da ...,...,

...... i,..........

~

da dipidlde do~ que. com o ~oOIIDID .... I!!SIIaPSiclepodlr-.
Maabla:llta•A
t'!i t J', ·,cera ...
pwat doe 11101. foi -ida.
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o:ompanhc1r.a que expressa. em suatustória • .a tústóru do CPERS.'Sindtato. QUereriios cumprimenct·
la pc!a JUsta homenagem que faz ~ uma ISSIXiaçio
que não é apenas um l@:rup&meniO de pe.ssoas que
lutam por melhores coOOiçõesde trabalho e pordigrudadc mas. $tm. uma escola fonn.adon·Oc lidermr;.as. de C.Onsclcl:nc,as. de c~unentos tncelet:tu&l e
potiuco. Entendefms que osSO anos do CP~
dt~·aro se confundem com as e'\'O!uções poliucas pot'
que u:mos pass.ado. Esse sandJatO ttm contnbuido.

e muttct. pan: os &\"anÇos que o nosso Estado tem con·
QU!:!ótado

O Sr. Hcnxlck Olheirn ~-V. E~.
mire wri apene (as)Ciiunert&o di OradOra)

Abril de 1995
e partam dec;ctid•

~~

irticiali~ de

V. Eu.. no sentido de pn:star essa jt.ISU
10

CPERSJSiudic:aiD.

O Sr. lndr Plom>cki (PTBJ- V. Exa. J'«·
mdr: um apene? (userttimcnm di: orwica)

Repor1lmo>not.,. esforços que fizemoo.nalegJslJtul'il pas.sada, aos qua.ts V. Eu. se~re se iruegrou, no scnudode fau:ft:m ~os pleil05 da c:a&egoria que Csie sitdácaro represc:nca. Por in~enn'edio
do colep Joio Uriz Vups. que hoj< ocupa na Me·
sa da C-sa um lufar de destaque. e do e..-OqMado
Cartas AraUjO, a BaDc.da do PDT, em todos os mo-

~Maria"""""' FeJdman. ... """"' da

llall<llla do PTB. II!O<:iamo-noc 1 ..,. rdaso que
V, Eu. faz da tribuna "' 50 11100 de

CPERS!Sindicalo.

Depu- Man.1 Augusta Feldman. sua manifes·
ração u:m uma itmbolopa ~: é ,mcuo que
mentos. ~ recepriY& ao diáloSO a que oJ CPERS
:!oC' cont1nue -e~ tustóna de lutu. é prcc:iso que o.. .também se dispO&.
CPER.S/Su11:haf0 contmue & ser· o nWot àa_A.mmca l.auna e!n orpl'it.ZaÇào e em propósrros.

Nós.

*'

dor. pmi:iiD .......... deputado, ....... """"'"""'
do. ptllic:amenoe ... duas olllimas d6coda.

lho e o es1ofiO "'" 1em Jalizado o CJIERSISindico.
wcra mNndo contr1 a ~ em vinude ck
uma cnoe que hoje nio t
dia!. E2 àqltadoestllllouemcolqio-elllinhas rut.& bem o mesmo hajr:. OMcm. pxt:m. viD
do de Erec:tWn PI" <li. """"P''hou-mo ... pro~~:s
sor queoe t._x num a1baJue p<QUmo., CPERS
to. b

..S.-

T-

-=·

""'
em"""' E.mdo. ~ "'"aiaw>o c:rflicoo..,....
sados. coruJer4dores c superficiais amsiderua a··

Ce150 de 1emp0 c de lnsdD::ils de:mclcdóc:as ~ a virrude fundamencal desY ....xiaçào. qual seja 1 ,...
capacK!ade de consultar suaassem"HII!:iaem momat-

105 do;;tst\IOS. m&nlendownap::aoowa*"v~dc

~u conselho e a n:R0'41Çio COftlllnCc das sua

ÇÕ<> da

dire-

IOrmlo mais dem<>;rUica. iillis lisa poullod.

IXlSIO<Iiiloso~· - · -loquiloque possa
<"""""''i'rabolall>aque V. Exa. coCPERS/Sindi-

carot!m~.

desse-.

o-lxa&ilcira.--

"'"ICino& ~I vida pal/lic:a delde1

tpoca em que fixno< <IIUdlnoes e. lmlosido-

ÇertarneMt wmot nwtter aSI meuna dispo&içio. Todo> nóol<mOS. ao, lonp> do ICillpo. IPI"rdido liçOc:$. E "'llnn$ col!'o'e:ncr o ap~ndmido cm &a·
tos ~ Qt.1C ajudem essau&qoria. qr.ae ~
nhei;....,. ~ I, I<Splll ... àl!lnidadf:.

R«.eba. em nome dos scciaJistu
Estado• •
nossa bancada. os I'KlUQS c:um- .
pnmerms. Tambtm nio podcrlamos de-ixar de.cwn•
primcnw todos os prob5ores e os a-dir~&enrcs do
CPERSISindicaa:> por mostru"' 100 Grande do SUl
llojcainda~comi~Jus
como K" eoB:~Uisa o cümto in.al~ de cada a- sara Cony sobft: esse assumo. Temos ra:ebido, fn:.
d:ldão. em-e>pccW. de cada educ:ador.
qüeniCmentc, cm DCJIWJ5 pbinca::s. JNpOS de proiossorcs " ' " - das """"' rqiões de oncem PI"
A SRA. MARIA AUGtlSTA fELDMAN
fazer apelos no sentido de que rodoo
<PSBl Muí10 obripdo. Depwado.
a mio po:> 1:1111m100 :ver valer aquilo Que lá loop dali ,.., sendo lllll!Ml de lUla. 1b:los nóo noc soO Sr. fUvloKoaali(Pn- V. Eu. permile lídariDJnoocomoo pmbaoreo. É lriSt:- llllium apl.I'TZ!'?-{assenlimel't&o da o~)
"'
deles """"'""'
"" ,._,. pOiDees
- • slo
tifil:adoa
c:orm. ~pelo
ccaiNdo
rico que
nos a6en::ccm. pela proposra coereo~e que dei:Ddem
Em nome da Bancada do l'lnido doo
- apn=w """ .. ...,. como maltnpilhoc. porque aindon:s. queremos cwnpriiJJCtá-l& pela sua manii::f.. da nio ~um sol~ ..._sYd com .a
tação. que. em m:nnen10 oportW'IO, rqistra a pesgpndeza da prnliulo que
gem dos ~-mos do CPERS. Cerwnenle esse nio
é .apenas mais um sincüato, nm-se. sim. de um sinNós. da Blllcada do POr, fucmao permancodJC310 m:ddo. wna orpniDçio
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Palavra tafu. Todas asholdings estatais (como Petrobrás, Telebrás, Eletro-

O SR. ODACJR SOARES (PFL - RO. Prommcia o seguinte discurso.) -Sr. l'tiosidente, Sras. e Srs. Senadores, dentre as
compe!ências atribuídas pela Constituição ao Congresso NaciC>Dal,

considero das mais importantes a que Jbe confere a respoosabilida·
de pela fiScalização contábil, fmanceil:a, oper.ICÍooal e patrimooiaJ
da União, bem como das entidades administrntivas a ela, direta e
in~te.~bxdbmdas.

Julgo. por isso mesmo, dever indecliDável de todo Congressista o de ptestigiar o Tribunal de Contas da União, já que essa co. lenda corte é dignificada ao máximo pela Carta Magoa, quando
por ela é revestida de todos os poderes necessários à cooperação
com o Congresso, no exercício de seu n~ papel flScaJjzador

.Dito isso. senhor Presidente, é fácil depreender a satisfação

com que, hoje, venho registrar -a impres~d' pOsitiva qUe me des~ a ]t:ittua de n° 46 de "União", palpitante e bem infaanado
6IgãÓ de divulgação do TCU.
Tal impressão foi-me passada pelas matérias publicadas na
edição de 23 de março do corrente. as quais, acredito, hão de interessar igualmente a outros parlamentares que, como eu, e!Jlprestam relevo às ptescrições dos arts. 70 e 71 da Constimição FederaL Entre tais mmérias, é de destacar a que se refere à =ção do
Plano Especial de Auditoria desen<:OOeado em fevereiro do corrente; ..-que relala o voto de congxatulações do colegiado pela vitorio-

sa iniciativa do Ministro Ma=s Vmlcios Vi!aça de promover uma
fJSCalização conjmta de tamanha envergadma. e a que dá conta
dos primeiros resultados até agora obtidos pela citada operação.
Também. não posso deixar sem menção a matéria intimlada
"Centro Gcíf100 do Senado Federal". na qual ó pubficado um comnnicado do Ministro Presidente ao Plenário do TCU, pondo em
ralevo a deferência do Senado para com aquela egrégia Corte.
De fato, como 6 por todos sabido, em portaria editada pelo
Primeiro Secretário da Casa. f = defmidos os trabalhos gráficos
que podem ser realizados pelo Cegxaf, tendo sido excluida a possí.
bilidade de que esse Centro imprima serviços de terceiros, ainda
que de ótgãos públicos. Fomm excemados, todaVia, trabalh06 oriund06 da Câman dos Deputados e do Tribunal de Contas da União.
Tal defex€ncía, justificável pela afinidade das atribuições
cometidas ao Coogresso Naciooal e ao TCU, D06 artigos 70 e 71
da ConstituiçãO Federal, mereceu, por is.O, inequívoca manifestação de agxadecimento por parte do dinâmico Presidente daquela
Corte, Ministro Marcos Vinlcius Vilaça.
.
Mas, SenhO< Presidente. volto ao Plano Especial de Auditoria para. sublinhar alguns dados nele envolvidos, que bem caracte-rizam a vitafidade fisca!iz=te do TCU e a envergadura da opetação por ele desenQJ.deada.
Trata-se da maior devassa já empzeendida nos contratos e
ficitações do setor público federaL

Para ele foram mobilizados 420 audi~- tc(aHzando cerca de 50% de toda a equipe do TCU -com a missão de investigar,
em cinco dias, 211 ótgãos pdblicos, aí incluldas as <IJllll=S estatais.
S6 na administr.tção direta, autaiqulas e fimdações. o volume de recuiSOS investigados chega a RS 2 bilhões- 37% de todo o
volume licitado no ano passado..
O snperfatummento de preç<lS concentra .. maiores ateDÇÕesdoTCU.
·
O Tribunal decidiu investigar todos os ótgãos e entidades cujo
volume licitado oo <Xlllliatado tenha sido COilSÍde!:adoexpressivo.
Fotam investigados, na administração direta, 43 6Igãos; na
administração indíreta, tres órgãos autônomos, 32 fundações e 54
autarquias, enlre as quais o Banco Central e 79 das empresas esta-

br.ls) foram atingidas pela devassa.
Impressionam. também. senhor Pxesidente. os prazos estabelecidos pam a conclusão da opéração: cinco dias para a execução da auditoria propriamente dita.; conclusão dos relatórios até final de março; exame e votação das citadas peças antes de vencido
o conente mês.
Vale ressaltar, pu< tlhimo, que o resultado dessa· auditoria
relâmpago propcn:cionaxá ao Governo Federal valiosos subsídios
para as renegociações de contratos e licitações em curso em todo o
setor público, por detem!inação presidencial, ocorrida nos primeiros dias de março do corrente.
Senhor Presidente, Senhores Senadores
Ao concluinnos o registro desses eventos, não- poderemos
fmtar-oos ao dever de nos congratular com a presidência do TCU,
já qu0 providências e opetações como as citadas tanto dignificam
aquele egrégio Tnbunal. quanto ressaltam o dinamismo de seu
ama! Presidente, Ministro Marcos V!IIÍcilis Vilaça.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Uldio Coelho) - Na ptesente sessão, terminou o prazo para aptesentação de emendas ao Projeto de
Resolução n• 49, de 1995, de autoria do Senador Humberto Lucena e outros Senadores, que altera a Resolução n• 11, de 1994, do
Senado Federal, que dispõe sobre as opetações de crédito interno e
externo dos Estados. do Distrito Fedetal. dos Municípios ~-de suas
autarqUias. inclusive concessão de garantias, seus límites':t. éõndi- ções de autorização, e dá ootras providências.
~
O proÍeto não recebeu emendas.
,
' A
será despacboda à Comissão de As=to~ Econômicos para exame.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Na ptesente sessão. terminou o prazo para aptesentação de emendas ao Projeto de
Lei da Câmara n• 89, de 1992 (n• 1.757/91). na Casa de Origem),
que concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados e
do Imposto de Importação relativamente a equipamentos e material educativo adquiridos pu< pessoa portadora de defiCiência, e dá
outras providências.
O projeto não recebeu emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia, opormnamente.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- A Presidência co-

,;.,m,.

munica ao Plenário que. uma vez fmdo o prazo fiXado no parágrn.fo único do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto. det.erminru o arquivamento definitivo do Projeto de Lei da Câmaia no 86, de 1992 (n• 164/91, na Casa de origem), que acrcscerata parágrafo único ao arL 1° da Lei n° &.176? de
8 de fevereiro de 1991, e dá outias providências.
Será feita a devida connmicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio Coelho)- Nada mais havendo a tratar. a Presidência vai encenar os trabalhos, designando
para-a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 63, DE 1993
(Em regime de urgênela nos term06 do
art. 375, VIII, do Regimento Interno)
. Discnssio, em tomo único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 63, de 1993 (n• 274193, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que ootorga pennissão à Rádio W ander de Andrade
Lida., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Bambu~ Estado de Minas Gerais, tendo
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Parecer favorável. sob n° 201, de 1995, da Comissão
- de Educação.

-2-

Parecer,sob n• 203, de 1995, da Comissã<>
- de Educação, pela prejudicialidade do Projeto e favorá'vel ao Susbtitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n° 228,
de 1981. que trnmita em conjunto.

PROJETO DE DECRErO LEGISLATIVO N" 73, DE 1994,
(Em regime de urgência nos termos do
art. 375, VIII, do Regimento Jntemo)
Discussão. em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 73, de 1994 (n• 398/94, na Câ:nma dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Sociedá.de
· da Bahia S.A. para eXplOrar serviço de radiodifusão sonora em
onda-média na cidade de Salvador, Estado da Bahia.. tendo
Parecer favorável, sob n° 202, de 1995; da ComiSSão
- de Educação.

-3-

-6EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO DE
LEI DO SENADO W I !O, DE 1988
Discussão. em turno único. das Emendas da Cãmira ao Projeto de Lei do Senado n• 110, de 1988 (n• 3.803/89, naquela
Casa), de autoria do Senador Jarbas Passarinho, que dispõe sch;c
o depósito legal de publicações na Bii.Jiioteca Nacional, e dá ou~:-r::;
providências, tendo
· Parecer sob n° 204, de 1995, da Comissão
- de Educação, favorável às emendas n°s 1 e 2. c em parte
emep.da n° 3, de redação.

ª

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 48, DE 1995

'-7-

(Em regime de urgênciá. noS termos do

PROJETO DE DECRErO LEGISLATIVO W 1ü3, DE 1991
Discussão. em turno único, dO Projeto de Decreto Legislativo n° 103, de 1991, de autoria do Senador_ Mauricio Coriêa, que
susta o Decreto n° 177, de 17 dejulbo de 1991, que "aprova oRegulamento dos Serviços Limitados de Telecomunicações", tendo
P=,sobn"s487,de 199l,e 200, de 1995, dasCOtriissões:
- de_éonStituiçã"o, Justiça e Cidadania; favoriivel; e .- - de Seniços de Infra:-Estrotura, contráriô. ·

art. 336, b, do Regimento Interno)

Discussão,- em fUmO único, dO Prpjeto ~ Lei da ~ n°
48, de 1995 (n• 199/95, na Casa de origem}, de iniciativa d<>Presiden1e "da República, que dispõe sobre o valor do salário mínimo,
alteta dispositivos daS ,Leis' n"s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer da Comissão de Assunto~ Eeonômicos)

'

.

'

-8-.

-4SUBSTITUT!VO DA CÂMARA AO PROJETO DELE!
DO SENADO N" 228, DE· 1991

(framitando em conjunto com o Projeto dC
Lei da Câmara n• 43,de 1993) .
Discussão, em tumo único,do Substitutivo da Câmara ao
Proje16-de Lei do Senado n• 228, de 1981 (ii• 6553/85, naquela
Casa), de autotiã. do Semdor Gastão Miiller, que autorizã OMinistério da Educação e do Desporto a disciplinar a obrigatoriedade de
reprodução, pelas editotas de todo o País, em regime de proporcionalidade, de obras em caracteres Braille, e a permitir a 'reprodução,
sem fmalidade lucrativa, de obras já divulgadas, para uso exclusivo de cegos tendo
Parn:ersobn°203,de 199S,daCoiníssão
- de Educação, favorável. com emenda de redação que
apresenta e pela prejudicialidade do Projeto de Lei da Câmara n°
43, de 1993, que tramita em conjilto.
--

-5-

MENSAGEM N" 124, DE 1995
Mensagem n° 124, de 1995 (n° 402/95, nã.-origem), do Senhor Presidente da República, solicitando a retirada do Projeto C..::
Lei da Câmar.t n• 13, de 1993 (n• 5579/85, na Casa de origem),
que altera dispositivos da Lci n° 5.809, de 10 de ourubro Çe 1972,
que dispõe sobre ·a retn"buição-e direitos do pessoal civil e milit:lr
em serviço da União no exterior, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Lúdio C<>elho)- Está encerrada a
sessão.:
·
(Levanta-se a sessãc às 17h52min..)
.

o

•

•

-

--

•

ATA DA 43' SESSÃO, REALIZADA
EM 20DE ABRD. DE 1995
(Publicado no DCN, Seção Ir, de-21 de abril de 1995)

RETIFICAÇÃO
Na página 5937, 1• ooluna, na fala da Presidência, logo
após o Projeto deResoluçãon• 51, de 1995:
.. _

·ondeselê:

.

O SR. PRESIDENfE (José Samey)- O prOjeto-de resOlução
que
acaba de .ser lido ficará sobre a mesa dunicle cinco ses(Tramitando em conjunto com o Substitutivo da Câmaia ao
- sões ordinárias para recebimento de emendas e, em seguida, será
Projeto de Lei do Senado n• 228, de 1981)
remetido à Comissão de Assuntos Econômicos.
Discussão, tumo único; do Projeto de Lei da Câmara n° 43, Leia-se:
de 1993 (n• 3.076/89, na Casa de origem), que ailiOriUo P<>der .
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - O projet~ ~do será
Executivo a providenciar a publicação, pelo método Braille. da publicado e enviado à comissão competente.
COnstituição Federal. dos códigos e leis orgânicas da área social
··-··-··~··--~·-··---··---·-··-··-··-··-··-··-··-··-····-············-··-······vig~tes no País. tendo
- ..........................
........:.-................. ................ ~.............................
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N° 43, DE 1993

-

-
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Ata da 45a Sessão, em 25 de abril de 1995.
1a Sessão Legislativa Ordinária, da Soa Legislatura
Presidência dos Srs. José Sarney, Teotônio Vilela Filho e Renan Calheiro~

ÁS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PREsENTEs
2) Infrnmar de maneim detalhada a metodologia e o =lta· ·
OS SRS. SENADORES:
.
.
.
do fmal do cálculo efetuado pelo Banco Central pata a apuraçio ·
Acfemjt Andmde -' 'Am6ni0· Carla.' VÍI!adaies ~ ADtooio .. do luao po< instituição e da inédia·dos lUcros pata o·coojmlo'das ·
Carlos M,agalhães- A>:liDdo Porto- Artur da Távola- Beiio Par· instituições.
. ..
.
ga-·Benedita da Silva-· Beni Vens-' llernaitlo Cabia!- Carlos
· 3) Fcmecer o resultado dos procedimentos estatíiúcos pata
Be2mra- Carlos Patroállio- Carlos Wilson- Casildo Maldaner- a definição dos parâmetros de ~ de euj& 8plicaçâO resoJtaram
Cootinho JOQle- Dan:y Ribeiro- Edison Lobão- Edwlldo Supli· · nas 3lll<lOtraS de DOYe e de IIEs instituições referidas
depoimen·
cy- Elcio AlV8ICs - FmiHa FetlJI!Ddes ~ Epitãcio Cafeteü:o. - Er· to do presidente do Banco Centml. Sr. Pérsio AriQa. na ComissãD
nandesAIDaim-EspiridiioAmin·-FerDatidoilezeml-Fiaviano de Assuntos Econômicos do Senado F~ em 18 de abril de
Melo- Ftanceiino Pereim '-Freitas Netb- GeriUdo Melo·- Ger· 1995.
""" Gamata - Gilberto Mimnda - Gilvam. Bo!ges - Guilherme
Em alenção às n:striçíleS. da. !egislaçãó lrasi!eiia ql!mio "'? . ·
Palmoim - Hugo Napoleão- Humberto Lucena - Iris Re:rende ,. sigilo bonéário, solicitamos que sej& omitida a identificação nomiJader Baibalho- Jeffmon·Pexes- Joãç Fnmça"" João Rocha·..: · na! das instituições financiems.às quais seref~ as iaf(l[IIIllÇiles
Joel de HolliiDda ·- JOnas Pínheiro ~ Josapba MariDho .:. JoSé · solicitadas. silbstitoindo-as po< letras ou IIÚ1IJ01'0S.
Bianco -José AgripiDO- José Alves- José Eduardo Dutrà- José
.·
'
_
Fogaça- José lgnácio- José Roberto Airudlt - José Samey :_ Jú·
Justificação
..
.
Iio Campos- Júnia Marise-:- Lauro Campos- Leomar Quintanilba
As informações solicitadas acima são fundamentais pata o .
- Levy Dias- Lucídio Partella- Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho. ex~.<;oDStitucional da fiscalização dos"""' do Executivo pelo
- LuizAibOrtodeOiivcira'- Marina Silva- MarlUcePinto-·Mari- Poder Legislalivo, e pata complementar a adequada quaiilicação.
ro Mimnda- Nabor Júnior- Ney Su:issunil'- Odicir'SOares- OS. d,os depoimentos prestados pelo ~dente do )lanco Cen!ml. Sr; .
mar Dias- Pedro Piva-Pedro Simon·- RameiTebet.;. RéDan Ca- Pé<sio Arida, em audiências realizadas nesta Casa em 21 de março
lheiros- Roberto Freire- Robérto Requião- Romero Jucá- Ro- e i~ de ai:ri! de !995, tendo em vista que pata o autor deste Ro- .
na!do CUuba LÍiila:.. Sebastião RoCha- Sérgio Macbado- Teoto- querimento, outros parlamentares, 6J;gãos da imprensa c a socieda·
nio VIlela F!llio- yalmir eainpe!o- V!lsoo ·Kleinübing - Wal- · de em gezal, as dein!ncias quanto ao vazamento de iaf(l[IIIllÇiles ,._
lativas às mudanças de política cambial estio longe de temn sido
deck Omelas.
· ·

no

O SR. PRESIDEN'I'E rreotonío Vilela Filho) -A lista de satisfatoriameute esclarecidas pelas au!Diidades oompdenfes,
"
. Sala das Sessões. 25 de aà:il de 1995. - Senador José
acusa o c:omparecimenrD de 79. Srs. Seua<Iores. Havendo · Eduardo Dutra, PT.SE
número regimental. declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos tr.lbalhos.·
(À Mesa para duisiio.)
som: a mesa. requerimentos1jUC urão lidos pelo Sr. 1o SoREQUERIMENTO N" 609, DE 1995
cretmo em exctclcio, Senador Valmir campelo. ·
·
~sença

São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N" 608, DE 1995
Senhor Presidcute,
Requeiro, uos termos do disposto uo m:t. SO, panlgr.úo 2",
da Constituição Federal e nos art. 2!5, inciso I. e 2!6-do Regimento Intcmo do Senado fedetal. seja encaminhado ao Exmo. MiJris,..
tro da Fazeuda. Pedro Saiupaio Malan. o seguinte pedido de informações:
!) Fomecer as. posições diárias uos mercados à vista e futuro e as openções realizadas (valores e preços) em ambos os mercados. no pedodode 1• de fevereiro a 17 de março de !995, rcJati.
vas às instituições flnanceims que foram submetidas aos procedimeutoo de verificação especial pelo 'Banco Central, em <iecomincia das denúncias de vazamentos de informações às vésperas da
mudança da política cambial oconida em 6 de março do conente.

Seubor Presidente:
ROiqueiro, nos teimDS do Art. SO,§ ZO, da Consâluição Feder.d e do Art. 216. do Regim<nto IIllemo do Seuado FedeDJ, soj&m .solicitadas ao Ministro da Fazenda, Seubor Pedro Malan. as
seguintes informações:
!. Considerando que está consignado uo Orçamento da
União o valor de R$ 257.582.694.00 alfmlo de insenção tributária
baseada nas Leis n• 7.554/86, art. !"li' 7.988189, art. 6"; e n•
8304190, m:L ! 0 • inciso lll; c ccasid<nndo que este último dispositivo legal suspendeu, a partir do exerácio fiuanceiro de 199!, os
beueflcios COIXedidos pela Lei n" 7.554/86, as empresas siderurgicas estilo obtendo isenção de IPI soble a sua produção? Qual dispositivo legal revogou o inciso n. do art. 1°, da Lei n• 8.304190?
Foi. posterionnente a esta, adotado qualquer instrumento lega! no
sentido de rever tais beneficias? Quais os teimDS da legislação
hoje em vigO<? Quais empxesas se euquadmn nas coudições previstas no art. 3°.da Lei 7.54186?
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Art. 1" As decisões emanadas do Conselho Cui3dor do Fundo de Gar.mtia por Tempo de Serviço, da Caixa Econômica Federal, que alletem oo critérios de distnõuição dos recwsos do FGTS

aos Estados e Municlpios, devedo ser "PJ"ciadas pela Comissão

Petmanente de Assuntos Sociais do Senado Fedem! e pela Comis-

sio de Tmbalho, AdmiDistiaçio e ServiçO Público da Câmara dos
DepJtadoo.
Art. 2• Esta lei entra em vigCJ< na data da sua publicação.
Art. 3°Revogam~se as disposições em comrário.

Justillc:açio
Impetativa se faz a apreciação, pelo Congresso Naciooal,
atmv&. das Comissões pertinentes, de quaisquer decisões que en. volvam as Unidades Fedemtivas, precipnamente no que tange ã
mudança de critérios_ de disttiruiçiio de =
aos Estados e
MwüCipios, -pelo Conselho Cui3dor do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, da Oüxa Econllmica Federal.
. Om, tais n.:unos t&n, cano pilar desti']tn, as áreas capitais de infm-estJ:utuia, sanenD'IMJto e ~ilaÇão.
pois. inadrn,ssível qoe decisões dessà ordem, que visem a. alte<llr, de alguma forma, ás n!Ceitas estaduais e municipais, pzejldicando, quiçá, o desenvolvimento, dos Estados e, notadmnente, o daqueles recémcriados. sejam tomadas, scbenmamente,porum único~Assim. tendo cm vista as alribuições constitucionais e regimentais do Cai8J=O Naciooa1 (çqjoa porlamcnlales. e
Deputados,~~ os Estados e o povo,-W. doa quais foram eleit<Js), cabe-lhe a obriTroricdade do.....,. da
matéria, ruja peltio&lcia se atáD, iDfero-se, C'rmissão p.nn"""'"'
de Assuntos Sociais do s....do Fedmd e à C'rmissão de Tmbalho, de
Admini""'çio e Serviço Público da Câmara doo J)cp••doo
Sala das Sessões.-24 de a!ril de 1995.- Seua<l9r João RodJa.
(À C,missão de A#lDIIOs Sociais- decisão ~mri
nativa)

PauloRitze1
Valdir C>laUo

SENADORES

Suplentes
PMDB
José Fogaça · ·

Casildo MaJdaDer
Vdson K1eÍIIilbÍilg
Romero Jucá ·
Uidio C>elbo

· Pedro Simon
PFL

·Roberto Requiio .

.

]oel de Hollanda

. Ji!lio Cami>9s
. ~DB GetaltloMelo
PPR

PTB
PP

OamarDiu
PI'

DEPUTADOS
Tllolares

Supleotes
Bloco Parlamentar

PFlJPTB

Lucianol'i=lo

An!&io Ueno

PSDB

-

..

Yeda Crusius

PPR

Rogério Silva

João Pizzolalli

PP
Auguotinho Fmw
PI'
Miguel Rosseto
·
· Luiz MainMdi · ·
·
O SR. PRESIDENTE (Teotonio ·Vilela Filho) ...: A ~
dência recebeu, da C>missio de Tmbalbo, Sai!de' o Meio Ammeilte do Parlamento Andino, po< inlemlédio do Seaecirio de Relações com o Congresso, C<mVile pam pal1icipar do Simp6oio liltotporlamtntar .Amol:icaDo sobre Dimto Tmbolhista, a múizar-so·.m
Guaiaquil, DO Equador, DO peúodo de 15 a 19 de maio p!ÓxiÍoo; .
A matma senl remetida AComissão de Relações Extorióres
e Defesa Nacional. - (Djyenos a" 67; de1995) ' · '.
-O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vdela Filhó)- Há oradores inscritos
··
· · · ·
. Coooedo a palavm ao nolmo Senador Edmmlo Suplicy, por
20 miml~ DOS tcmlOs xegimentais.
' ·
· · ·· · · ··
O SR. EDUARDO SVPLICY·(Pf-SP. Promuicia o' Seguinte discur.;o_ Sem revisio_ do CJ<adCJIC.) -Sr. Presidette, Senadcr
Teotonio Vdela Filho, St's ·e Sts. Senadom;, g_ootaria de tmtar
boje de um tema de exlmorcli!Wia relevincia no Bmsi1, qual seja,
o das crian@S que pc:: :emente: estio trlJhaJbando, estio dc:Uau.do de ir A eséo!a pam_ molizaras ~ d,iv...,.. tan:fas: CliCa v<lldan
doces'nas 'esquinas; om ~mpanflctQs.nos .m•zaznento; das
ruas de' várias cidades brasj~s; Cl.'8. trabalham como engraxates,
Dilceu Spemfico

om trabalbam em roças de cana. em colb~ de aif~; eJDP"'gilmse em qualquer tipo de ativid;lde, nas cultums.de feijão, arroz, 1<>~uva; emnu, tmbalham
seus~- E. iDfelizm<olte,
muitoS estão trnbalbarv!o em !'1M
margmais,junto a quadrilbásd(,.narcotmf1C&nles e~ funç!les.COil'elatas. . . . . . ..
·A· maia: parte dos tmbalhps ~ extnomamente digoa, mas
· ocas:iõria. um problema ex,tpmamente sério,. porque muitas. veas
as criàDÇas tmbalham desde os 6, 7, 8, 9, 12 ou 13. auos, antia
mesnío da idade legal de 14 anos, estabelecida por legislaçiio bmsileila pam se começar a IIllboJ!w, E o fazem parque seus pais nio
têm m~da suficien\0 pam garantir, a sobrevivEncia.dos filhos qoe,
em vista disso, procuram meJbcpr a renda !ami1ial:; IDIÜ!ai.nem
sequor cOmeçam os estudos;, !\C c:hegam a iDgressar nas escolas,
llOIDlà1mente estudam õem =nqs e r.!m indice de Iepetl.nciamnito 8ito, deixando a escola "'""""""""te em vista de ÍlllilDOIÚ dificuldadeS ~·sua vida: pam cmseguir tmbalho mail qualific:ado e eom boa mDDnemçio. . , .
..
.
· · O IOSUltadO disso, Sr.l'Iesidente, ~ que. muilas.du crianças
que tmbalham desde eedo r.!m sua sai!de afetada por condições de
tmbalho Dlo tio adequadas,
pcxque.Dio C<mleguom o
apendizado das letras, da matemálic:a e de outmacoi!as importantes. Depois, ao àlegarem Avida adulta, as poli5aões qoe ccnaeguelil ter muitas vezes nio do u do boa l"""'nernçio, u guc irlo
·permitir, uma vez casados e teDdo as suu próprias famfliu, suatentar 01 seus tilbos. E novamente so n1p01e aquele ciclo OCCIIrido
duruJte a aua infADcia. Temoo a! o cfmllo vicioso da pobmza em

--t::

e.-

~~~

Benodita da Silva
Edmmlo Suplicy
LaumCampoo

José Carlos Viem
PMDB
.
Elias Abtahio
Rivaldo Macari

Fmnco Montoro

O SR. PRESIDENTE (Teotonio Vilela Filho) . - A Presidência recebeu o Oficio n• 391195, de 20 do·calrente, pelo qual o
Presidente dá Câmara doa DepJtadoo eoomiinb• oo ncmes.doo Parlamentares ~ Casa que ÜJtegiarão a Comissão Parl;nnentar em..
junta do MERCOSUL, em obediência à Resolução n•2, de 1992-CN.

FlCã assim constitui~ a Comissão:

Abril de 1995

funçio
aJ&umas iniciativa acontoc:em DO..,._
tido de .juebmr o cfmllo vicioso da pobreza_ AiDda bojo de manbl, o Govemadot' Cristóvam Buarque, aqui, DO Distrito Fedezal,
na Cidade de Pamno4, fez a enllloga limb6Jjc:o da primeira bolas
da eatudos pam uma senhora quo tem filhoo. Agora, em fuDÇio do
Pnwama de Bolsa Escolor, baved garantiu a cada ~:j:
mula per ""Pita for menor do que meio salú:io mínimo,
que os filhos -~ &..juentando a escola; um salário mínimo
mCDSa1 qoe, a partir de llllUO, passanl. pam R$ 100,00-
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Experiência semelhante está ocorrendo na Cidade de Cam.fiaD.ca é hoje uma cidade indu~ a maior produtora de
pinas. Ali, toda:s as fann1ias ruja renda per capita for inferior ã calçados do País e tem ã sua volta importante atividade agrícola.
metade do salãrio mírumo de abril, que é RS 35,00, passam a ter o Ela guatda relação de semelhança, no que diz respeito aos seus ascfueito a um complemento de renda, até que esta família tenba, DO pectos produtivós, com a região do Vale dos Sinos, no Rio Gtande
seu todo, uma renda suficiente pai:l cómpletar RS 35,00 per capi- do SuL Possui uma população de 253.295 habitantes, seudo que
ta; a partir de maio- R$ 50,00 per capita.
·
apenas 2% moram na zona rural. Um terço da pop,lação trabalha
Entio, neste m& de abril de 1995, uma família, dülamos de no setor primário, embOra viveudo na cidade. Praticamente a mequatro pessoas, eom uma renda de R$ 70,00, eom um salãrio míni- tade de sua População Economicamente Ativa, aqueles que estio
mo~ não tendo a posSibilidade de possuir ootra fotma de rendimenno mercado de b:abalb.o. ocupados ou desempregados. t:raba.lha na
to, se ela tiver quatro pessoas: marido, mulher e dois f!lhos e desde indústria. O setor terciário emprega 18% dos trabalhadores.
que comprovado que os dois ftlbos estejam freqiientando a escola.
A cidade tem boa infra-estnnura urbana. com eflciei:ltes :reestando eles na faixa de 7 a 14anos, eutio,essafamllia tem direito desde água, esgoto, enerP\ e eoleta de lixo; eom 85% das moxa. a receber o complemento para inteiiar R$ 35.00 per c:apita. No dias consideradas de médiaS a boas- segondo a pesquisa da Secasodeste exemplo. mais RS 70,00 até atingir RS 140,00.
cretaria de Higiene de Franca, de !991.
Em cmnpjnas,. 210 famílias aproximadamente já estão esA Rede Oficial de Ensino de 1o e ~ Graus é desenvolvida
critas no prognuna. E a intenção do Prefeito José Roberto Maga- pelo Governo EstaduaL tendo o Governo Municipal sob sua reslbães-Teixeim de aumentar este mímero para ~xca de 3.()()0. até o ~ a Pré-Escola e o Ensino Supletivo de 1° e 2° Graus.
fmal de 1995, enquamo que aqui, no Paianbi, a experiência nesta De aeordo eom a Delegacia de Ensino da cidade, a demanda e
cidade, 'l!le -vai .., estender pela demais cidades do Distrito Fede- oferta equilil>ram-se, embotabaja má distribuição de vagas: alguns
I3l, jã se inicia com 1.600 famílias inscritas, as quais, em IS de bairros muito populosos f = com escolas eongestionadas, enmaio, .recebeião um salãrio mírumo cada, eom a exigência de que quantO" em ootros bairros sobram vagas. Não se trata, portanto, de
os seus filhos de 7 a 14 anos devam freqiientar a eseola.
um proj>lema de falta de eseolas; ali há escolas.
Mas, relacionado a· esse tema, gostaria de comentar uma
.E importante ressaltar inclusive que pesquisa divulgada
pesquisa de extraooünária relevllncia, denominada "CrianÇas que nesta semana pela UN!CEF mostrou que quatro cidades brasileiras
estudam e trabalham na Cidade de Franca", realizada pelo Sindica- Dão a_...., mais analfabetismo, e grande parte da solução do
to dos Tmbalbadares na Jndús;ria de Calçados e do Vestuário de problema deveu-se ao fato de que foi instituido eonvêoio com a
FillllCa e região, pela Central Unica dos Trabalhadores, pelo De- prefeitura para o transporte de crianças da zom rural para a cidade
partameDto Inter.;indical de Estatlstica e Estudos Socioeconômieos ou pai:l as suas escolas.
- DJEESE, eom o apoio da UN!CEF, da OIT-IPEC. A pesquisa é
Mas no caso da cidade de Fr.mca, além da IOde eseolar ofidatada de julho de 1994, de respoosabilidade do Presidente Rll- cial, são poDcas as oportunidades de desenvolvimento integral
bens Aparecido FJ:acirolli, do sindicato citado; da CUT, V=nte !='..crianças e adolescentes. O que se tem é o SES!, que atende
Paulo da Silva e do Diretor Técnieo do DIEESE, Sérgio Eduaido preferencialmeJJte aos industriários e suas famllias, ainda que teAltclu Mendonça.
·
nba uma clientela proveniente da co!llllDÍdade.
·
.
Os principais fatos levantados nesta pesquisa são que naA renda familiar de Franca está, pai:l a metade da populaquela cidade "as crianças trabalham muito antes da idade permiti- . ção, acima dos quatro salmos mírumos, enquanto cerca de 30%
da por lei. A maioria está defasada na relação idade/série cursada. das famíliaS bnisileitas tém renda de até meio sa1ãrio mírumo.
A metade das crianças já repetiu de ano pelo menos uma vez.'Qua- ·
A principo.i atividade é a indústria de calçados, que se f~r
se todos tém pai e mllc, em mais de 70% dos casos, os dois trabadefmitivamente a partir da década de SO naquela região. Nas
lham. Mais da metade das famílias de Franca tém renda superior a bancas de pespontD realiza-se a etapa de produção de calçados.
quatro salários mfn.Pno? enquanto Do Brasil a maioria tem renda · Antigamente, as bancas ficavam no setor de pesponto das empreaté dois salãrioo IIIÍDÍDlO.
· sas. Hoje, estio quase todas terceirizadas. O trabalho feito nas
Das 1561 crianças entrevistadas -•'aqui resliaiio, foxam bancas, em parte manual e em parte mecanizado, limita-se a prepa1561 crianças entrevistadas, apenas, na Cidade de Filll!C8 -, 73% mr as etapas seguintes da produção.
estio na produção de calçados ru nas bancas. A indúslria_de calçaA principal cancterlstica das bancas é a clandestinidade de
dos de Franca é modema; eompetitiva e expcrtadom. Um terço das boa parte delas. Sesseuta por cento - acredita-se-- são clandesticrianças trabalha seis homs diárias ou mais. Mais da metade rec:e- nas, o que faz com que as COildições de trabalho e salários sejam
be até nudo salãrio mínimo por mês e 12% Dão tem salãrio. Um muito inferiores às predominantes nas sedes da indústria.
terço das crianças gasta seu salãrio como quer, quase a metade da
Uma outra especi:ficidade da indústria de calçados é justaparte ou todo o sa1ãrio em casa e 23% Dão n=beram até boje. Das mente o emprego do trabalho de crianças nas bancas. Segundo o
1561 crianças entrevistadas, apenas nove tém carteira assinada. Sindicato de Calçados da cidade, 6 possível afumar que vem auApenas quarenta e seis crianças fiZel'3m cursos para exercer seu mentando a utilização da DJ.ão..de-obm infantil com a terceirização
'trabalho. As demais, ~ram no pxóprlo se!Viço. A maioria crescente dos últimos anos, embora. não haja um levantamento
não atnõui seus males, COJÍlo âs doenças. ao trabalho que fazem. E quantitativo de todas as crianças sapateiras.
94% das crianças afmnar.un gostar de trabalbar."
De aroxdo com dados recentes publicados em revistas espeEsta pesquisa representa um estudo de caso muito impor- cializadas, o setor de calçados faturou US$ 7 bilhões em 1993 e as . .
!ante e que, embora realizado pai:l uma cidade, tem uma validade exportações = m em 32% no mesmo ano. Em 1994 e parti- ·
univezsal ou? pelo menos, para todo o BrasiL Porque, os ~lemas cuiarménte em 1995, assistimos a uma gm.ve crise no setor, em :
detectados nesta pesquisa realizada numa cidade da regmo· desen- função da sintação cambial e do desestímnio às exportações. ru .
volvida de São Paulo, a região considerada como perto da Calif~- também uma dimimiç§<> da produção gmças à grande eompelição
nia btasileim- Franca está a cerca de IOOkm da Cidade de Ribei- oriunda da importação de calçados, do ingresso de calçados eom
rio Preto, considerada o centro da Califómia brasileim.
valores exlm!lamente baixos; bá indicios de subfa!uralnenlo oo ·
Então. tiata-se de uma cidade can uma razoável iofra-es- ingresso desses.. Hã que se examinar esse problema que tem IevallUtma, loc•liZllda 11'! região natdeste do Estado de São Panlo, a do ao fechamento de gxmde número de indústrias em Franca.
400 km da Capital. E a cidade-wlo de uma região admínistrativa
Quais são as crianças que trabalham?
composta por vinte e II& municl'pios.
A pesquisa I<ali7ada solre as crianças que estudam e trabaNo início dó século XIX, a principal atividade ecooômica lham, eJI1l993. ooostatru que 44% emm meninas e 56% eram meera a criação de gado, substilulda, já nos novecentos, pela produ- ninos. E preciso ressaltar que o trabalho no Brasil é proibido até os
ção de café que se encenoo eoma aise de 1929.A partir daí, co- 14anos, com exceção de aprendizado cm coodiçõel: bem detennimeça a industrialização da região.
nadas e somente paxa aqueles que já tém de 12 ou 13 anos.
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Nesse esbldo, for.un pesquisadas crianças de sele a treze
anos que estudam e trabalham, exata.mente p:n-que9 por lei. não de-

veriam estar tiaba.lbando. E ainda mais: embora se saiba. que megrupo está
fora da amostra, por não preencherem os requisitos de eotarem na
nores de 7 anos de idade também trabalham, esse
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CRIANÇAS QUE ESTUDAM E
1RABALHAM NA CIDADE DE FRANCA

Síndicato dos Tmbalhadotes na Indústria de Calçados e do
Vestuário de Fr.mca e Região- Cemru ÚDica dos~
escola.
Departamento Jntersindical de Estatística e Esbldos S6cio-Ec:on6Em tetmos de distJilmição por faixa etária. vê-se que prati- micos-DIEESE
camente metade das crianças têm de 12 a 13 anos, oo seja. por le~
já pcvleriam por lei, iniciar o aprendizado para o trabalho. No enApoio UNICEF- OIT -IPEC-Julho 1994.
tanto, o tipo e as conclições de trabalho dessas crianças está muito
Sumário
longe djiquelas de um aprendiz legal.
I - Prillcipais fatos
E tão-relevante o que foi levantado na cidade _de Fmnca, que
2- A~sentaçio da pesquisa
solicito a tnmsa:ição total dos resultados dessa pesqUiSa, como
3 -A cidade de Fr.mca
· parte de meu pronunciamento.
4- A criança que estuda e trabalh"'em Fnmca
-.R~ 9"ell0 capitulo ''Conseqüências Imediatas do TillS- O trabolb.o, o salário c as condiÇões de trabalho
balho - Apreildjzado, Saúde e Desempenho Escolar'', coocluiu...,
6- Motivações pam o lnlbalho
que, no que diz respeito ao aprendUido de uma profiSSão, pelo
. 7-'- Conseqilências imediatas do trabalho: ap-endizado, saúmenos pam a gmnde maioria das crianças, oo seja. os que trabalham na produção de calçados,.., trabalho Dão j>arece trazer qual- de e desempenho escolar
8- Como e porque crianças trabalham na cidade de Franca
qua $&Jihi> relevante. Quase ninguém fez curso especial; assim, a
9- Proposições
quase tolalidade aprendeu o ofício DO p<6prio serviço. No Olllalllo,
.
.
·
apl'<2l<leu uma atividade tão pwco qualiflCIIda que até crianças de sere 1-PrinclpalsFa!Gs
-As~ mibe!haTn umi1o antes dá idade permit;:!a pol" lei
aoos &f<cndem sozDJhas, apenas obsa-vaDdo o IIaball)o de outros.
-A maiona está defasade na relação idade/série cursada.
Outro fato que lem conseqüêncio Dnportanle na vida das
~A metade das criaDças já repetiu de aoo pelomeoos uma vez.
crianças é sua exposição a condições de trabalho insalul>res, que
- Quase todos têm pai e mãe e, em mais de 70% dos casos
podem trazer sérios danos ao desenvolvimento sadio. .
os
dois
tmba1ham:.
•
O lnlbalho de adultos no Il1mO de calçados ofereoe riscos
,- Mais da metade das famílias de Franca lemreuda superior
coohecidos e provocam doenças profissionais graves. O contaro
_a quatro salários mín.im.~ enquanto no Brasil a maioria tem n:ada.
diário eom. cola. de sapateiro, solventes orgânicosO SR. l'RESIDENIE (foot&io VJ!ela Filho) - Semdct- até dois salárioo mínimos..
- Das,156! crianças eutrevistadas, 73% estão na prodÜção
.Eàw1lo Suplicy, o tempo de V. Eor.'lamentavelmeute está esgotado.
:·' . O SR. EDUARDO SUPLICY- Concluo, Sr. Presidente, de calçados (bancas).
·· -A indústria de calçados de Fr.mca é modem• compelitiva
c solicitando que seja tnmsa:ito, na ínregra. esle trabalho de pesqui·
:
sa tio relevanle. Ressalto que as sugestões de ações a serem adota- e exportad<lm.
· - Um teiço das crianças trabalha seis horas diárias ou mais.
das pelo Podec Público podem ser efetivadas justamenre mediante
- Mais da metade recebe até meio saL!rio mínimo por mós e
a implantação do Programa de GaraJllia de RODda MínDna, já
apt>vado pelo SeDado Federn1, lramitando na CâDl8lll dos Deputa- . 12% não têm salário.
· -Um leiço ds crianças gasta seu salário como quer; quase a
dos. Aínda há divez.as recomendações a =peito.
Em Campinas, no Distrilo Federal, na CâDl8lll MÍmi.cipal de metade dá porte oo todo o salário em casa e 23% não recebaam
R.!"beiriio Preto, Da Assembléia Legislativa do Estado de São Paul<>. até hoje.
-Das 1561 criaDças entrevistadas, !IOYe têm caxleim assinada.
na Assembléia Legislativa do Estado de Pcmambuco, em div...,.;
- Apenas quarenta c seis aianças f1Ze1'3Dl c:w:sos para exccassembléias legislativas e câmaras Illllilicipais"já se cosUa adotar
medidas que instih1am o Programa de Ganm.tia de Renda Mínima. ccr seu lnlbalho. As demais aprenderam DO próprio serviço.
- A maioria Dão atribui seus males (doenças) ao lnlbalho
que poderia estar vinrulado ii freqüêueia das crianças na escola ••
O Governada Crist6vam Buarque inicia essa experiência que fazem.
-94% das crianças afjimanun gostar de trabalhar.
em tempo hábiL Esse exemplo deve
olbado pelo Govano FerDaDdo Henrique Cardoso. O alerta colocado pelo MiDistro Sóigio . Z- Apresenta~ da P.esquisa
A pesquJSa Crianças que estudam e trabalham na cidade tk
Motta de ~e falta vontade de agir em relaçifo ii resojução dos problemas socWs está ai pam que todos possam wvir. E petfcitamen- Fmnoa faz parte do trabalho de§envolvido pelo Sindicato dos Sapateiros da cidade c da Central Unica dos TrahaJbadaes para a erte possível começar a agir com maior determinação.
-- Sr. PresideDte, ínfouno que o projeto de resolução que "'" Illdieação do trabalho infantil. Conta com o ~ da UNICEF voga as resoluções relativas ao Projeto SIVAMjá contém vinle as- Fim:lo das Nações Unidas pam a Infância- e da Oiganização Jn.
temacional do Tmbalho, através do Programa lnlernacional pom a
sinaturas. Sio nmitos os Senadores preocupados- foi objeto de inErradicação do Tillbalho Infantil - orr - IPEC. A execução da
fonnação por parte da ~nsa. do Seaador Jader Barbalbo e do pes<jUisa,_no que diz =peito à ref~o de amostm, plano de
DeJ::utado Arlindo <llinaglia - com a escofua da eiiJirCSêl que vai codificaçao, processamento e análise dos dados e relatório liual,
g=ciar e fomecer equipo meu tos pam a implementação do Proje- esteve sob a respousabilidade do DIEESE. O Sindicato de Calçato SIVAM. que suscitou discussões. E justamenle pam que todos dos de Fmnca elaborou, aplieoo e codificou os questionários.
esses problemas sejam sanados e Dio haja qualquer dúvida é que
A pesquisa vem como ccmplementaçio ao estudo de caso.
apn:sentamos esse projeto de resolução, que hoje será ap=entado realizado no inicio !lo 1993, pam couhecer as cmdições de vida e
ofJ.CialmeDie à Mesa. Gostaria de citar que Senadores do PPR, do de trabalho de crianças empregadas na produção de sapatos em
PMDB, do PDT, do PP, do Partido dos Trabalhadores, enf!IIl, um Fntnca. O estudo f9i realizado pelo Síndieato de Calçados de Fmngmnde mlmero de l'llrlamentares de vários Partidos - vinle até o ca e pela Ceniial UDica dos Tillbalhadores, também com~ da
Oir-rnoce~~cadoDIEESE.
presenle momento- já o assinaram, couvidando o Senado Federal
·
Os dados levantados nas entrevistas com crianças trabalha~
a melhor ~efletir sobre o tema.
doias, naquela oeasiio, balizar.un a abial pesquisa quanto a conMuilo obrigado, Sr. Presidente.
teúdO e abrangência. Preleudia-se, agom, coohecer o mlmero de
crianças de sete a t:Eeu anos que estudam e trabaJham na cidade c
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. verificar as condições deste trabalho, sua I'CDllJDCI3.Çio os motivos
EDUARDO SUPUCY EM SEU DISCURSO:
relatados pelas crianças pam o trabalho precoce, suas cooseqilên-

=
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cills no desempenho escolar e na saiíde e, finalmente, alguns dados

se tem é o SESI que atende prefereocinlmente a industriários e

sobre a famllia da criança traba1hadcn.
Não foi possível realizar o levantamento nas quarenta e cinco escolas estaduais da cidade, devido 1 greve dos profiSsionais
em educação DO esWio de São Paulo por melhoR:& condições de
trabalho, sa!IDios e uma escola pública de qualidade, no penedo de
18 de agosto a 5 de novembro de 1994. Isso obrigou uma tef0l1llllla.ção da pesquisa: não mais se procurou o uú.mero total de esbldanO:s tr.lbabando mas, a partir do tratamento estaiÍsdeo dos dados
colhidos em dezesseis escolas, fez-se a análise pxevista das condições de trabalho e de estDdo, motivos e coaseqüências do trabalho
apenas para as crianças entrevistadas.
•
Cabe dizer que, embom não se possa generalizar, os resultados mosttam J:roVaV~ um quadro bastante aproximado da
reaiidàlle de todas .s crianças que estudam e trabalham em Franca.
já que o grupo entievistado nas dezesseis escolas tem crianças das
faixas etárias previstas originolmente, estudando da t• à ?- série e
que mõram ein :ooyenta.. e seis baii:ros de-classe :m&lia baixa e de
periferia, cobrinde assim a maior parte da cidade de Fnmca. Assim, ainda· que não tenha sido definida uma moslla estatlstica, pesquisou-seumgmpnrep:esentativo, ao todo 1.561 entrevistas. Para
este gmpo. os Jll"='imentos estatlstioos forun rigorosamente
cumpridos.
A1l entrevistas foram milizadas na própria escola, qm as
crianças trabalhadoras !""sentes no dia da pesquisa. Mesmo tendo
obtido a aprovaçilo da delegacia de ensino local para realizar as
entrevistas, nem seM!"" as pesquisadoras fomn bem :recebidas.
AlgmJS,professores dificultaram sua eniiada em sala de aula dizendo não haver na elas~ crian;ças tiabalhadcns. Houve até um caso
em que a n:alS3. do prof~ deveu-se ao fato de ele mesmo ser propó:lário de banca de pespolllo e oonvidar seus alunos para t;raba]har!
Como não entrevistou-se as :fumilias. todas as :infarm•ções
diretas, todos os dados primários, vêm das proprias crianças. Utilizou-se, entretanto, na análise fmal os =ultados da pesquisa qualitativa já mencionada, dados s6cio-econômicos da cidade de Fnmca
e estudos xealiwlos pelo DIEESE sobre o setor de calçados. Além
disso, fomn incotpoiados a este relatório os resultados do seminlrio realizado em F1'!1I1Cl. uo dia 28 de julho de 1994, com a P"'SSUça de mais de cinqüenta entidades e que apresentoo e diseutiu uma
versão !""limmar deste trabalho.
.
•
A cidade de Franca
A cidade de Franca, localizada na região n<mleste do Estado
de São Paulo, a 400 km da capital, é a cidade')'?lo de uma região
administtativa composta por vinte e tiês munictpios.
No inlcio do séallo XIX, a principal atividade económica
exa a criação de gado, substituída, já nos novecentos, pela produção de café que se encerrou com a crise de 1929. A partir dai, co- ·
meça a industrialização da região.
.,
Franca é hoje uma cidade jndnstrjal a maior' pnxhu.ora. de
calçados masculinos do P~ e tem .i soa volta importante atividade
agrieola. Possui uma pnpnlação de 253.29~ habitantes, seudo que
apenas 2% morun na zona rural. Um teiÇO da pnpnlação llabalba
no setor primário, embora vivendo na cidade. Praticamente a metade de sua População Economicamente Ativa, aqueles que estão
no mercado de llabalbo, ocupados ou deseJil!XCSlldos, trabalha na
indústria. o seta terciário <M!""ga 18% dos lr.lbalhadores.
A cidade tem boa. infra-eRIU:tura urbana. com eficientes redes de água, esgoto, enexgia e eoleta de lixo, sendo que 85% das
moradias são considendas de médias a boas, segundo pesquisa da
Secretaria de Higiene e Saúde de Franca, realizada em 1.l1'JI.
·
A rede oficial de ensino,!• e'!:' graus, é desenvolvida pelo
govemo estadual, tendo o govemo municipal sob sua respansabilidade a pré-escola e o-eusino supletivo de I • e 2• grnus. De acordo
com. a Delegacia de Ensino da cidade a demanda e a ·oferta se
equilibmn emboia haja má dislribuição de vagas, algmJS baiiros
muito populosos fJ.Cam COIJl as escolãs congestiOnadas, enquanto
em outros bairros sobram vagas..
·
Além da rede escolar oflCÍal, são poucas as oportunidades
de desenvolvimento integral para crianças e adolescentes. O que

suas fautilias, ainda que tenha também uma clientela comunitária..
Todos os serviços do SESI são cobrados embom as taxas sejam
mínimas, teudo cará1er simb6lico. O SESI ofeteee um clube recreativo, vários tipos de esporte, aprendizado doméstico (mtesanato, corte e costuia e culinária), centro de ccnvivéncia infantil (de
quatro a seis auos), cmw de teatro e eentro de treinamemo (cw:sos
para indústrias e prevenção de acidentes, entre ootros).
No que diz respeito a esporte e reereaçilo públieos, a cidade
de Fnmca ofereee, de acordo com o Departamento de Esportes da
Prefeitura, as seguintes atividades: natação, atletismo, futeboL ~
quete e vôlei. Todos os programas são gratuitos e hQje estio cadastrados 3.500 criauças e adol.escmes, o que coorespoode a cen:a de 4%
dos 84.123 habitantes de Ftanca que têm entJ:e cinco e dezracve anos.
Por fim, a venda familiar em Fnmca está acima dos quatro
saMrios mínimos para a metade da JX>llll[açio, enquanto perto de
30% das fantilias bmsileiras tém tenda ãté
saMrio mlnimo.
· A principal atividade eeooõmica da cidade é a indústria de
calçados que se fmna defmitiv.,ente na região durante a década
de 50. Segundo dados de recente estudo sobre o sob-seta de Couro e Calçados,a ser a~ DO Seminário de Competitividade
Industrial no Ambito do Mercosul, que sem realizado no Btasil em
setembro de 1994, o Btasil foi o quarto produto< mundial de calça-

meio

dos e o sexto país exportador em 1990.
O mesmo estudo destaca o alto !ndiee de terceirizaçio da
indústria de calçados no Brasil, calculado em 1990 em até 80% da
~ Este processo vem se genmilizando ainda mais uos
últimcs três auos. Em Franca., a produção tm:eiri2Ju!a é entregue
às chamadas bancas de pespnnto ou simplesmente bancas. .::0 _
Nas ~ de pespnnto se realiza uma etapa da produção
de calçados. Antigamente, as bancas fJCa.Vam no seta de peSponto
das empresas. Hoje elas estio quase todas t=eirizadas. O tiãbalho
feito nas bancas, em parte manual e em parte m.ooanjz:uJo'~ ~ de
~ para as etapas seguintes da produção, móldagem e acabamento do calçado. realizadas dentro das empresas.
A etapa anterior ao pespnnto, que é o cone, também começa a ser t.eroeirizada em Ftanea.Já existem na cidade nmitas bancas de corte fora das empresas.
A principal caracterlstica das bancas em Fnmca é a clandestinidade de boa parte delas- aaedita-se que 60% sejam clandestinas. Isso faz com que condições de trabalho e saMrios sejam muito
inferiores àqueles !""<iomimmtes nas sedes das indústri>s.
·
Oulla especificidade da indústria de calçados de Franca é o
- g o do trabalbo de crianças nas bancas. Segundo o Sindicato
de Calçados da cidade, é pnsslvel afmnar que vem aumentando a
utilização de ~br.t infantil com a terceirização aescente
uos últimos anos, embom · não haja até hoje um levantamento
quantitativo de todas as crianças sapateüas.
De acordo com. dados :recentes pablicados cm revistas espe-ciafuadas, o setor de calçados faturc:u sete bilhões de dólares em
1993 e as exportações cresceram 32% no mesmo ano. Emb::ml a
um rilmomenor, o m=ado intemo também cresceu= de 11%.
A indúslria de calçados bmsileiros, ainda segundo o estudo
realiZado i>ara o Seminário de Competitividade Industrial no imbito do Mexoosul,já citado, é modema. e começa a adotaruovas formas organizativas como sistemas compotadorizados de programa·
ção e de controle <I'! produção e téenicas participativas como gestão de qualidade total, en1no outras. Faz porte deste CODjmto de
medidas a implantação aescente da terceirização.
Duas informações complementares que alestam o vigor da
indústria calçadista: as =!""= inlciaram o ano de 1994 operando com toda sua capacidade instalada e o JXOÇO médio do calçado
subiu de US$9.21 em 1992 para US$10.50em 1993.
É nessa cidade, rica, com boas ~ de vida, que tmbalbam as 1.561 crianças entrevistadas. E para essa indúslria de
calçados. modema e competitiva, que 73% delas trabalham.
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4 A CRIANÇA QUE ESTUDA E 'l'RABALHA EK FRAHCA

Quem s6o as criençes pesquisadas? Que idade têm, em que bairro morar.., o que fazer.: seus pais?

Sã~

meninos ou meninas que

estudem

trabalhar.: em Franca? Lembrando que são 1561 crianças ao todo,

e
co-

ll'óeçou.-se- por identificli-las por sexo. Os meninos são um pouco mais
nur.:er.osos sem que, el'!tretanto, a diferença seja si9nificativa.

GF\AFICO 1

CRiANÇAS OUE ESTUDAM E TRABALHAM- 1993
6E:XO

F""'o S'Tl Cal;aoc>• 1 Yor1..ar10 Cio F,..._ oi'W;oloo I DIEESE
El&bo~

Co~

relação

e

DIEESE

idade é preciso, entes de mais nada, considerar

no Brasil·o trabalho é proibido até os quatorze anos, com

que

exceção

da aprendizagem em condições bem determinadas e somente pare equel es que j6 tem doze e tre :r e ·anos.
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pesquisadas crianças de sete a treze anos

que

estudam e trabalham, exatamente porque, por lei, não devariam

es-

~oram

tar trabalhando. E ainda mais, embora se saiba que menores de sete
anos de idade tambél!l. trabalhem, este grupo est4

fora

da

amostra

por não preencher o requisito de estar na escola.

No·grá~icô

2, que mostr5 a distribuição por

faixa

et4ria,

vê-se

q~e p:-aticamente a _m-:t~de das crianças -téisl doze e treze

anos,

séje:, jé poderia:, per lei, iniciar um aprendizado para

o

o

lhe. O que se verã mais adiante, entretanto, é que
co;-:.Cjç:ões de trabalho destas C,J"ianças es·tão muito

tipo

longe

ou

traba-

e

as

daquelas

de ur. aprendiz legal.

-.

·Pc~

~~:~

q~e

o~~ro

ç~ave

lado,

u~

ainde,

s:g~i!ice

terço dos entrevistados
ç~ase

q~e es~ãc

t~m

.·

dez e onze anos

25% das crianças. têm menos de àez anos,
fora de P!A - População

e~

Idade Ativa.

CRiANÇAS OUE ESTU:lAM E TRA&ALHAM • 1is3
lO ADE

fonw' STÍ ~ e YHtUli'IO ae Franca e~ I OIEESE"
Ej&DOI'a;ão OIEE~

~

o
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se compare meninos e meninas trabalhadores por idade, veri-

fica-se que, entre os pequeninos,

~

proporção entre os sexos

mesma e que à medida que crescem vai havendo

~aior

é

percentual

e
de

meninos.

TA!IE~

1

CRIANÇAS OUE'. ESTUDAM E TRABALHAM • 1 ei3
SEXO POR IOAOE
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OA~~
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H
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00

I
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I
I

10C

f:Of'lw ST. C..IC;aOoi e V•u'll;- .. fra-.ca e "'v'4o I DIEESE
E.iao~..-i; DIEESE
.
. ~

As crianças entrevistadas morar.. em noventa e seis bairros da cidade de Franca. A grande maioria destes

b~irros

pode ser

zada como de classe média baixa - e, entre estes,
maior nümero de

entrevistados·s~o

os

caracterique

têm

o

Vila Santa Terezinhe (273), Jar-

di r. Pcrtinari (67), Vila Aparecida (59) - que é o bairro com maior
concentração

~ndustrial

-e Vila Imperador

(58).

Aproximadamente

25\ dos bairros são de periferia e finalmente encontrou-se um percentual muito pequeno de localidades de classe média.

Como jé se viu anteriormente, Franca tem boa infra-estrutura Jrbana, o que. faz com que os bairros populares não tenham sérios
blemas de égua, energia,

esgot~

e colete de lixo, ou seja,

pro-·
prova-

Abril de 1995
vel~ente

radie

333

ANAIS 00 SENAOO FEDERAL

a maioria das crianças· entrevistadas têm condições de mo-

a·ceit~veis.

CRIANÇAS OUE ESTUDAM E TRABALHAM. 1gg3
Bo\IRRO DE MORADIA

fomt ST'I c:...rya001. ~ \tftt..taP'IO
DIEE5E

o. fr~nC~e~/CtEESE

~ora.;ãc

As cezesseis escoles. frequentadas peles crianças
esccles públicas estaduais localizadas

U~

próxi~es

de

amostra

são

b moradia.

dedo ir.portante, nesta caracterização çerel das crianças, é sue

distribuição por série na escola. Ai. se tem o primeiro

sinal

das

consequên.cias nefastas do trabalho infantil: 42\ das crianças

es-

tãc nes três primeiras séries, quando por suas idades este percentuel deveria estar e: torno de 23\, como foi visto no çrâf\co 2.
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Também
sado~

m~itos

já que,

dos que estão cursando a 4• e 5' séries estão
Q

percentual de crianças

com

idade

adequada

frequente-las estaria em torno dos 30% e não 42\,

como

gráfico 4, em outras palavras nas 41 e 5•

estudam

criançl!!<;_ !!lllis velhas. Por fim,
ano~,

-apenas 16' delas,

po~cas

conseg~iram

séries

crianças

atra-

de

doze

para

indica

o

várias
e

treze

chegar às 6• e 7• séries.

G1'.4FJC0c

CRIANÇAS OUE ESTUCAM E TRASALHAM • 1~3
S€RIE

Fo"'t ST1 CU;.aoo$ e Ve-S1ui.rc. 0t Frarr.a t Ae;i•; I DIEE'SE
Ea=<ayao DIEES!:

No que diz respeito aos deslocamentos morad:iajescola;trabalho,

as

crianças não têm maiores problemas, pois ~s distâncias entre escola e

~oradia

ca~~

ou próximo de casa.

são razoáveis e uma grande parte

delas

trabalha . em
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Oo ponto de vista profissional, a famSlia do qrupo pesquisado

tem

es se9uintes caracteristicas:

Na quase totalidade dos casos, o pai est6 trabalhando e a mãe, embora em um percentual menor, também.

t

pequeno o número de

mães desempre9ados. Um total de 20% das mães

não

donas .. de casa.
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pa~
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e
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D~stante

claro, desta

fo~.a,

que o motivo para o trabalho das

cri~nças não é a auséncia ou o desempre9o dos pais, já que a imen-

sa r..aiorü: te"' pai e
A

~aior

mãe-~-que

tral:lalhar...

parte das crianças disse que não tem irmãos que

traDalham

e~bora u~

quarto delas tenha pelo menos um

trab~lhc

t preciso lembrar, ainda, que os resultados da

.·

quantitativa de 1_993
vi~tadas

mostrara~~>

irmão

no

mercado

que quase todas as crianças

na ocasião tinham v6rios irmãos trabalhadores.

de

pesquisa
entre-
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O perfil profissional dos pais é diversificado, com

u~

terço

na

produção de calçados, um terço na prestação de serviços e o comér=io com l,t. o trabalho em outras indústrias, o serviço
o trabalho rural, com percentuais baixos e semelhantes,

p~blico

e

respondem

pelo restante.

o- perfil· das mães é
r~r-que

~d_i_ferehte.

Em primeiro lugar, deve-se conside-

trabalho domiciliar em Franca é, em grande parte, banca de

calçados. Neste caso, ao somar aquelas que os

filhos

declararam,

de forma expltcita, trabalhar na produção de calçados (l7t)
ç~~ras

que fazem trabalho domiciliar

(3~\)

chega-se a mais da

tade das mies trabalhando para a indústria de

calçados.

ocupação expressiva é o serviço doméstico.
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Um~

variável

i~portante

racterização inicial, e

não foi pesquisada e faz falta
.
ta~bé~

na análise como u:

nesta

todo:

a

carenda

far.-.il i ar. t atenuante para esta lacuna o fato de ser

extremamente

difícil conseguir

de

crianças

1993,

consta-

es~a

informação de urn rnodo qeral e

em especial. Na pesquisa qualitativa realizada

ern

tou-se que a maioria dos en~re~istados tinha familias
estava er.; torno de três a quatro salários

~r>i.nimos,

cuja

renda

com pelo

menos

três pessoas da farnilia trabalhando. Embora não se possa afirmar o
Jllesr.>o no presente levantamento, .é provável que, para urn grande núrnero de crianças entrevistadas agora, a ordem de grandeza e a cornposição da

ren~

familiar sejam semelhantes.

--
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parte ser6 apresentado e analisado o trabalho que as
a

executa~,

re~uneração

crian-

que per ele recebem, ou não recebem, e

as condições em que trabalhem.

Corno era de se

espe~~r,,

_j6 que se trBta dB cidade de

FrBnCB,

d-Os·criançes trBbalham el!". etividedes relecionades

e

cal:;:ados. o trabalho in!entil nos outros

econõ1r.icos

alcançe 10%,

e~

cBdB um deles

setores

individuel~ente,

e B some

çerce de um quBrto des crianças.
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Cabe ressaltar que o que aparece nos qráficcs e tabelas
tros em tipo de trabalho refere-se lqúelas crianças
trabalhar.na 9uarda mirim, entidade assistencial que
.;:':

-~

:.

....

~

come

que

ou-

disseram

agencia

preqo para adolescentes. Como tal resposta não especifica

o

em~

tipo

de tret· '-'io realizado, optou-se por considerá-los uma categoria
·;

... "' : ·: ....

à

•'

parte .•

Na

.

.

'',.

produção de calçados, há pequena diferença entre os percentuais
., ~ ... :: ·.. .;. ,;-,':i

<.'<:.

~ ·:..

••

•

'

de meninos e meninas. Por outro lado, o serviço

•• _ ..-

doméstico

é

por

'

excelência uma atividade feminina, enquanto na prestaçio de servi.,:.._·_·

os meninos tém quase exclusividade._No comércio, e também en•.. :· -.t ~ ~ ::.. -a :-;;..::. ... . . . ~~--- -·. · ·· ~ ·
tre os aqe11ciadcs pela quarda-mirim, há clara predomi;..incia masci'u~
ç~s

•

·':':

:;,,.;..-

~··.·-~_{;. n". . •·

linà. Aparentemente, quando o serviço é feito na própria
_.,

.. ~!

' ·-~

J: . ·• ~. ....

:;-

casa 'ou

.-.,-..:;.

e!: locais semelhante·s, não há diferenciação por sexo, com
do serviço doméstico, culturalmente· reservado às
trabalhe fera de casa, .e: escritórios,

lojas

ou

mulheres.
'.

prerroqetiva de 111enincs.
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A indústria de calçados, hoje amplamente terceirizada para as chamadas bancas,

~eserva

As crianças os serviços de

que

~esa

incluem
. ·.,

as

~·

de colar, dobrar e aparar, cortar linha, lixar peças
.'
de couro. As bancas, por serem e111 9ran_de parte clandestinas, são
ativid~des

montadas em locais improvisados, co111 póuca ventilação e iluminação
Além da periculosidade própria da atividade de

p~ecária;

mesa,

a

cl'iança
trabalha
.
. - - null) ,ambiente _insalubre pelo cheiro de cola e sol-

..

'

'

..

..

ventes e pelo barulho_das àáquinas •
... "

.

que, nesta pesquisa, as crianças térn

Le~brando

de

sete
'

anps,. verifica-se que elas se distribuem por idade nos
,.,

a

:

-

diferentes

.....,

~

treze
!,~

•

'

.~

·:-::--

setore5 àe·seguinte'maneira: em todas as 'faixas etárias da.amostr(
- a) sete, oito e nove anos, b) dez e "Onze anos _e c) doze e ·treze
a~os

- e grande 111aioria trabalha na. produção de calçados e, quanto

menor a criança, maior sua

prese~ça

nas bancas.

, ....=~J::
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A medida que as crianças crescem perece que vão se
banca e procurando outros serviços. o feto de

libertando

trabalharem

própria fam!lie, ou com vizinhos ou ainda próximo de casa,
explique, em parte, essa situação perversa em que são os

com

de
a

talve=
pequeni-

nos os mais expostos às condições de trabalho acima descritas.

o·

c;ráficb 1"2, a seguir, confirme a predomin!ncia de casas de fam1-

lia como

l~c~l.de

trabalho das crianÇas: mais de 65\ delas

traba-

:tha'm na própria case ou banca de vizinho -ou parente. Isso . leva

a

uma situação embique, em que condições de trabalho, .de outra forma
inaceitáveis, são amenizadas pele

releçã~

pessoal entre o. dono

banca e a criança e pela familiaridade do local

de

trabalho.·

da
o~

seja, se houvesse uma relação de trabalhÓ formalizada e, portento,
a presença de uma entidade de trabalha'dores, as circunstãncia:s.
que as crianças trabelheJr. seriam com certeza motivo· de
rei vindiceção e negocieção·.
CRIANÇAS OUE ESTUDAM E TRASALHJ.M • 19~3
LOCk. DE JAASA.HO

e=:

denúncia.

---------------------
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As crianças pesquisadas em Franca, com idade entre
ano~,

sete

como nunca é demais lembrar, tim longas ;ornadas

lho. Quase um terço deles trabalha seis ou

mais

e

treze

de

horas

traba-

por

dia.

Mais ou menos a metade relatou quatro e cinco horas trabalhadas

e

apenas 17% trabalham até trés horas.

O.!ato de trabalhar em casa, ou na vizinhança, aliada
de

da

~

proximida-

escola torna poss:ível esse trabalho prolongado, muitas vezes

intercalado com o estudo, e leva a situações como o de uma

·ménina

entrevisteda·no estudo de caso, jli citaclo, que descreveu o· seu dia
~

·_c:!ia de segl.linte maneira: trabalho das 7: oo às l l : o o

e1r. casa almoçar e volto para o

trab~:~lho

horas, · vou
·~--

das J2:JS ils 13:30. Depoi?;

v o:: para a escola e estudo das 24:30 às JB:SO. Dali volto a trabal
lhe::- das 29:00 as 23:00 horas. Infeli zr.,ente, este caso não é exceç6o. Os dados ele horas trabalhadas ·mostram ql.le, em torno,
ze::tas crian:;:as entrevistadas trabalharr. entre oito e
po:: die.

CRif..NÇAS OUE ESTUDAM E TRABALHAM· 1gg3
HOAAS TfiASJ.:.HI.:lAS

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

treze

de

cluhoras
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au~en~o
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seje

diretamente

~a~bér. ~~- perCerit~al

vepro-
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vel de crianças de todas as idades trabalhando seis cu mais horas:
lEt

c~s
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Quais os setores

qu~
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tém as maiores ?ornadas infantis? A atividade

comercial é sem dúvida aquela em que a criança trabalha mais horas
e é também o segundo setor que emprega mais mão de obra
l6t das crianças.
lho via

6

~m

infantil,

seguida vém os que estão no mercado de traba-

guarda-rnirirn, onde um pouco mais da metade das

crianças

trabalha quatro e cinco horas e os outros tém jornada de seis

ho-

ras ou mais.

Come na produção de calçados

73\ das crianças

trabalha~r.

ta das, os números deste setor, embora· menores, não

se o

res: perto da metade das crianças trabalha quatro e
lB\ tér.. ;ornada de 11té trés horas e
horas ou rr.l!is.

t

essa portanto a

qu11s~

ur:: terço

di§tribuição

das ho.ras de trabalho, a jornada padri.o das

entrevisalentado-

cinco

horas,

trabalha

m11is

seis;

generalizada

crianças

entrevista-

das •. cabe lembrar mais uma vez as c;ondições em que se trabalha nas
ban::as.

Não havia no questionl§rio aplicado qu-alquer

pergunta

hor11s extras. Apesar disso, oitenta e seis crianças
pontaneamente que faziam horas extras.

t

àissera~r.

esque

significa este dado, porque na verdade jé são extras todas as

ho-

trabalh~

nas condições

analisar

11

o

ras que uma criança

dificil

relativa

de~critas,

declaração indique o sentimento de exploração· que

a

maE talvr< a
criança

tem

dificuldade de expressar de outra formo.

l?or fim, crianças que estão er.• idade de crescimento, e que portanto necessitarn,de exercício, sãÓ·obrigadas pelo trabalho que execu-
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tam e devido ls horas de estudo a ficar praticamente todo o
sentadas. Não é a toa que dizem levantar-se
tr~ba~ho

as

vezes

tempo

durante

o

para descansar.

T.t.UL.AS

CI\IANÇAS QUE ESTUDAM E TRABAI.HAM
HORAS TIWIA!.HAOAS POR TIPO DE TRABA!.HO

' r.. ST•C..ICe•ottY..-ftlr...c••~IOif!:SE
!WJOracM ·:uEESE

· u~ dos

pon~os

mais delicados na discussão sobre c trabalho

infan-

: ti_l _diz "respeito à remuneração. Vejamcf!_ c quadro dos salários
crianças de Franca.

CR14NÇAS OUE E STUOAM E TRABI<!.H4M • 1 ~93
· AE M\Jf'IIE' AAÇ.t.O E lo' So\V.I=!IOS u.,,r.cOS
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Er.. primeiro lugar, ê preciso

ress~ltar

:.~o

que correspondem a lB2 crianças,

Em seguida, mais da metade das
nim~

Quand~

por mês.

Abril de 1995

qu·e l2l dos

entrevistados,

tém salário.

c~:anças

ganha até meio salario mi-

se desagre;• este dado, verifica-s• que,

en-

t~_e esta~, -~03 crianças ganhart e.~é um décimo do salário mínimo,

que

'.-

repr~senta

uma

..

re~~neração z:~saJ

de, mais ou menos, seis

o
re-

a .i-s •.

t

importante registrar que o

~is:

Frar;ca era, no. mês de julho de :

da categoria

;;~,

de

sapateiros

de

RS 125,36. Apenas seis crian-,

Ças ganham .er.>' torno 'àestl!l 'quantia e uma ~em salárfo que uftrapassa~
óois r.inimos.

Caber. aq-.Ji Eslgunu;s observações s:!n:e o que se chame produçt.o faZLi-

liar. Neste regime, a fa~ilié t~~zalha na prÕdução de um bem ou na
pre!õt.açãc óe serviços e o resu: t.a::o do trabal.ho lhe pertence diret~r..ent..e,

ou seja, ela pode ó!sp=r dele como melhor 'lhe

ven::É-lc ou se utilizar dele d'iretamente. Neste caso,

aprouver,

muitas

z·es, :membros óe família não são remunerados, .jli que ·os

ve-

resultados

õc 1;rebalhc pertencer. ã !ar.ilü como um todo_.; Urt bor.. exemplo deste
tip= óe trab,.lho no r..eio urbenc é um·pequeno negócio,

urr.

bar

ou

loja.

Er. Franca; a produção de calçaócs, que concentra o trabalho infan-·
ti~. não é

trabalho

f~miJi~r e~~ora uma grande parte das

trabalhe com a pr6prie fam:ília.·.o trabalho nas bancas

é

crianças
trabalho
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terceirizado, cujo produto pertence 6 empresa que o contra_tou. Aso que e empresa compra e paga nio f o produto e sim o

si~.

treba- -

lho das pessoas, inclusive o das crianças que estão nas bancas.
resultado de uma produÇão familiar poderia ser vendido ~
empresa de calçados, o que nio acontece em Franca. os·
r~s

õ.as . .~;>ences,
.
.. .

sejam eles adultero

qualquer

trabalhàao~

.. ;rianças, fazem·um ··u·ebalho
.. "'

·'·

-

o

c:on~rÚado peies indústrir.s. de ~- .. -~dos, não se"úàtànco .' porL. ~o

- . ...... -·· ' . -.
.
.
.
.
de tr4.b.e.::Zho iaililiar. ouando ni 0 .;-~t9;·~.. -.·.·.·~c;~--~-Í::artP-ira··naP.· .. t.ém,
~

<

ele~

•

<

:_.

_.

•

. . . . ....... '

~---

-

disso, os direitos trabalhistas -:,a

.

'-,

.

••

·;idos por lei.· ·

A enãlise do salário e das horas trabalhadas mostra que nio existe
l.llr.E:

nle.<;ã? d_ireta exf;ressiv,a . !ntr:~ -~~- -~l,!&lli.. variév~;~. nas

fai~lfs

sal~:-H;_;s, ~~is, peixes. Aquele_s. qu.e .réc_ebem atf 111eio .sel.6rio·.to.1n}mo

são EH quando· trabalhar.. até -três· horas, 60\' ·quando
ou cinco hoi-es

e SO\

fazer.t · quetro

rio casõ 'de jorrililda 'Jnaior ·que 'seis horas·.· Oes-

.

--

'

Tar..bér.. entre e.queles que nio t'im nlário faz muito pouca
c;:a,

e:-

. -- .

'

não é o número de horas trabalha-

diferfln-

te,-rilos percentuais, trabalhar tUa ou·oho-hora'si "i:í\;:;d~s

c:rie.r.c;:~s

que trabalham ate tris horas ni·c.,toiw. salário

.'

'

e

1·2~

· das

..... .

Crie:-:c;:as que trÔbalhJÍJ:, nis 0\1 llllis I'IOrU tiii\WIII nio s6c remÚnendas.
-'

Para as faixas salariais mais altas, entretanto, que vio da maio a
u~ sel,rio e de u~ a dois aal,rics, '
t--t
, I

muneraçãc aumenta

~om

o

~ümero

poss~vel perceber que a
.

da horas trabalhadas.

~alvez

a

reex-
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'
plicação esteja no fato destas
faixas se aproximarem da

realidade:

salarial brasilei'i-a 'e, poZ. "i·s·so, COmeçar a se estabeleear uma

r e·

i~-

..

laçio entre jornada ekremuneraçio.
To\lt..Ai

CRIANÇAS-OU:. :STUOAM ~ T!V$1,.l.I:IM!•,11li3 · .•.
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QJJandó ·Se anaiisa a remUrieraçio 'frente

' • • •

' •

a· idade·,

vtlii!l.C::a-ae

q~~- ~

1

•

para quem· não "teio s"al"lirió·.e· joiíra qúem "-giÚÍha até' meio sâl~rio m!,;i..,
J:l~ po.r· ~~~~ D,Si_·_p,_rçen.t:c~i!ii "'d.~mi.rn~e.m;.co: ·a. idade. Nas-

. • mais al ~as, os

p~~.ce.~t~~f.s ~~ll!e~n~~~
•

...

'

faixas .

Ç?.F _a idad~,. Mais uma vez

reee cru!.~ salârio ~tais alto. é s.inal -dO %-ecÕnheeimento
.:.

duas

formal

pa_c:!c

-~ c

trabalho.
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Por fim, a estrutura salarial, tomando-s·e em consideração o
ern que trabalham as criarfçes.,. mostra os seguintes dados:
lugar, cs maiores percentuais de

te~eiro

traba.l.ho

sem

e:m

r.ão é o"Caso da produção de Calçados.
~âiS'g~BV~

não

te~_salário

É,

t~

portanto,

pri-

remuneração

est6o no comercio e na produção de calçados. J6 vimos que
mércio pode se configurar o trabalho familjar e,

setor

~ém,

no
que

coeste

e

diferente

quando se trabalha em banca.

.
..
Entre os setores de atiViàade relaci.cnados, o serviço doméstico, a

prodilçio de calçados e o

at.·i

crianças

comêrclo

pàgam

grande

à

miíforia

'meio- se.l&iríO JD1nimo.

A:iU.tleS · a9enCiados pela quarda-mirim têm

_a

melhOr estrutura

sala-

ria! d.o conjuntO el!l ter111os leqais, pag!NldO a 95\ d.as crianças

entre meio e u!t salário minimo. ·os out.ros setores

pre;aõ~s

nc

:::~ximo

a até '2Ct nest.e faixa

• se:t::":.c J:1r.i1"J.c
set:~es

'&! ..... '
R<~NÇt.S

te~.

o; TRABA;.HO
ur , '1 sw

...

""'

Remurtereção acima de

um
dos

ccnsid.erados~

,......,.,.,,;;
•4;ç~

sal~rial ~

em-:·

chegam

percérl':.uais q":Jase desprezi\'eis et: qualquer

O:J!: ESTUCAM E TRAB~LHt.M.

A-toRtO PO" TiPO

das

"
""

"'

1~3

..AI, ex ,,. s., 1
A'TI 1 S.,

"",
""

.... l'fo ~aacn 1 w..-....... li= r~ e "-Q•tol OIEIESf
. . . .II(. . Dift5E

'

MAIS Of 1 Slot

ATI2 Sll
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H40TEV
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Ainda em relação ao salário, é notável- o número

de

não sabem quanto ganham, Cfiega"i"ldC;--a 27\ no setor de

crianças

que

prestação __ de

serviços.

As crian;:as que estudam e trabalham

.'F·ranca não têm
as,_. carteira
. ---·--.

~r-

-~--

'.

s_inad.a el:l 98l d.os casos ... Não era d.e se esperar outra situação face
. .
'
.
-

aos dados

apresent~d~s~=-

e
....tiPo
·.. _- ..·

_idade dos trab_alhadores # jornada,

;

remune-

conclições de trabalho_. N!o se tra~a, é bom f.::i~~r,
... - ·.. ~-~- -.· ----~-.--,
· . - . ...
--.....
da chamada informalidade tão usada para justificar fraude trabal;'acr,ãO,

.-

...

l-hista. mas de ileqalidade ~ ·crime. Pouqu.íss;imas situações de tra.

balho encontradas na pesqui&a respeitam

~

' .
. .· .· .
Constituiçio brasileira,

o Estatuto da criança e do Adolescente e a Declaraçio ...
d.os..-.Direitos
'
.
. ...
Humanos••
~

-.'

..

CRoANÇAS OUE ESTUOAM E TRABALHAM • 11193
.

CARTEIRA. ASSINA.~A

-...:; .. ~.,.,,,.,- """'"'rc""
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o processo de terceiri-zaç6o na produção de calçados em Franca, cor.:o jâ foi ·c!ito, acelerou-se nos últimos 'três enosa ouandc

quisa foi realizada, no sequndo
J~

semes~re

era bem evidente. Na medida que a

·r.es~e

prod~ção,

.

de 1993,

maioria

das

jã

~enos

pes-

tendência

crianças

està

é possivel entenàer o fato de 80\ terem começado a

.

.trabalhar ncs últi1:1os slois ancs. Mais cu mencs e

·hâ

esta

a

de um ano. Em

co~pensaçio,

metac1e

em torno de ll'

das

trabalha

crianças

estão no mercado de trabalho há trés anos e mais.

CRIANÇAS QUE ESTUOAM E TRABALHAM· 111i3
--;"[RIAS 00 TRA8At.H0

"~~t' ST· C.1;u::s ~ V~s!.,&··:: Ot
E.. =cr•;ac 01EESE

P~ra

era~ t

Rt-;•a:. ;CitES!:

encerrar Ul:la. Ultima ir:!orn.as=ão: 75\ das

!e:ies do trabalho. L l:lais,
escolares!

au~enta~

çrianças

a jcrnada Cwrante

não

as

tiram

férias
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CRIANÇAS OUE ESTUDAM E TRABALHAt.l· 1993
TEMPO DE TRABALHO

Foru ST1 C&lÇa:SOS 1 Vtstto~*l'() 0t: Franca I F.eplio I OIEESE

Elat>ora;•o

DIEES~
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6 MOTIVAç0ES PARA O TRABALHO

A pesquisa sobre crianÇZiiS que estudam
rrar:c~

e

trabalham

na

cidade· 'de

procurou conhecer os motjvos que levam a criança ·a··

'·'ia r, o partir do próprio mundo intantn. Algul::as·

·traba..:.

quéstOes

f'cram· ·

preparadas para levar a criança a uma reflexiio sotire· seu trabalho.:
1\ssir., foi perguntado se e porque a criánça gosta de trabalhar;· se·
dei~e::-i'a 'de t:-abal'har c, neste' caso, porque e em

que

circunstân-

.eias: e, por fim, como qasta o ·salário. N6o se·· per;untoU·:.-diteta:..
mente porque a criança trabalha.

OepolS da descriçio do trabalho· apresentada. até .. agora..
lcnqas horas e pequena remuneração, parece

9U

da~

quase

cqm

suas

impossivel

crianças digam que qoctam de traba_lhar. Mac o fato

e

que

que

assi" !o i: apenas ' ' declara não gostá r de t~a?a.lhllr; lt· · diz· que
gosta mais ou menos, o que prove.velmen~e si;ni~l.c'a :~io
• respondeu.

. '
. . ..'
~

-

.....-· ' ' ..
'

~

CRIANÇAS OUE ESTUCAM E TRA'sJ.Lk:O.M ~·~~~3·
GC:Sl~_DE.~Ai..><AR· .'. :::: ·

ll4C

""~~

r___

-SOI.Wf"'IS!tQto,

,.0\o: ..

·,·

Ft:~~

$Ti C.!ÇSOOt t

fi&:)Ora;.ac:

ou::ESE

v.~..,.,tO 01' Ftara t Ae;!tO tÕ.EESE

JIN(J

CIOS1~

O(

-

.,.,.,._.,."A:

e

lt

nio
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Vejamos os motives que aparecem para justificar essa quase
midade, sempre lembrandÕ a ida~e das

criança5

unani-

entrevistadas.

Um

terço gosta de trabalhar pela própria natureza do trabalho, ou seja, é um trabalho gostoso {!) como elas dizem. Outro

terço

gos~a

de trabalhar por mot.ivos •oon6micos, para qanhar d:.nheiro. Um terceiro grvpo. 27\,

e·

~em.

o trabalho. como valor, a partir da idéia que

u:m.8 e~cQla . ~e. v.id.a, . qu!!. di.qnifica o ";homem, que é

melhor

ihâr que ficar na rua e assim por diante. Finalmente, uma

trabapequ~na

parte vê o trabalho como aprendizado.

;

I

I

c'FiiÀNç.t.s·oUE·esruoAM e lRAEsALHAM. 199)
POR OUE GOSlA OE TIU.5~1"1Afô

&:" O"'f

s•r C&~;.a::I:IS 1t VltS.T.,.:e 0t FrarQ t

~

~I Ç)õEESE

E11.~·a:•= ~·ns:

Q-..:ando se cruza o çcst.ar de

~rabalhar

cs

o nú=ero daqueles que gostam de

pe~~eninos

é

muitc

~aior

cc:r:: e idade, vé-se que entre
~raba-
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"""" J.nve::.--

c:-es:::e

b

idéia do

pendent.er.~ente

t.rt~.balho

da ide de, o

como ' 10lcc. E
:r.lot j

vo

iH.:.t;.-~S!::iõl~t.e

.e';rYf'\0ni •":>

~-;

.-:-~.::-:.:.~·:1

l"!'le.
-e:::

i ndeàz:

JOt.

ÇAS OUE ESTU:>AM E TRABALHAM· 1993
JE GOSi.c. DE TR.t.!3ALHAR. POR IDADE
E GOSh

,. .... ,.~::,:..z.;. :X.
·~;.~.a

;- ........ o~
lANOS

)ANOS

.. _.. :,

"
""
Z1

l Ca<aoot t lrMW&1'1õ> Ot ~',..-.e.

,.ç;':'•vC
E"CO•l:JY•!:O

"
"

,,"

"

• "'-9 ..0

_;
I

~o

/ OtE!:":SE

.o O•EfSE

v~e

(JJ%), quere= st es:~~ar (30\), alega: mc~:vos de sa·;de ílO~).

l!'lot i vos econõmicos {9\:) e 1 fi naJ. ~ente, 4\ se r.~af.:.er.. fi n:-~-::; di zenào-
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CRIANÇAS QUE ESTUDAM E TRABALHAM· 111503
DflV.R.IA OE TRABAJ..HAR

Fome STi C.~;;aae~t. e V.stiArte. 0t Frai"W:..• R~tgo.i.: 1 OIEESE
ELa:~era;aQ

OleESE

CRIANÇAS QUE ESTUDAM E TRABALHAM • , !Xl3
PO::tOUE NAO OEIXARIA. DE i'RASA.!..HA.Fi

,01'1.1 ST1 C&lçaOof 1 V.rt!Jlno 0t Fraru 1 ~~ao I OIEESE
!&aDO<a;OO OIEESE
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CRIANÇAS OUE ESTUDAM E TRABAlHAM.
·
PORQuE DEIXARIA DE l'RABAltwl

Fome

um

sn C&Jçaoos • VntiAro oe Frarw:a • AeQ1i0 1 orEEsE

EIIDOtaç:&o DIEESE

Quando perguntados sobre o que fazem com os sal,rios, 2lt
dera~ que não receberam até hoje. out~os 18t

entregam

respon-

o. salário

aos pais. Cm grupo ligeiramente maior d' um pouco em casa

e

eo= o restante e, por fia, um terço qasta como quer. Para

comple-

ter,

3~,

fica:

quarenta e uma crianças, aplicam em poupança cu délar!

CRIANÇAS QUE ESTUDAM E TRABALHAM
COMO GI.ST J.. O SJ.I...ARIC

FO'I'II Sli Clll;aOOII Yfttr.ttftO of Frarae "-;4ool OCU:SE
[..-.... DIEESE
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coe~~nte

A distribuição por idade f

com o senso de

responsabilid~

de que o ~rabalho vai inc~lcando. Quanto menor a criança, mais ela
9asta como quer. À medida

q~e

vão crescendo, cresce tambem o nUme-

ro que passa a entreqar todo o salário aos pais. os

maiores

per-

centuais, entretanto, são daqueles que dão uma parte em casa e fica~

co: o reste .para
qastàr como querem.
t curioso que cio os
' '. .
-----

me-

nores c;rue aplicaJII mais na ·poupança ou c~mpram délar - provavel:men~e

por ·iniciativa· dos pais.

TUfo.A lt

.• -..---..--.-,

CRlt..>;ÇAS OUE ESTUOAM E TRABA~HAM • 18113
COMO GAS':'I. O SAURIO POR IOAOE
rEw ",
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EIIIN"eac C•fES!

·.
c~a~óc

se

·~-.

·:

~-·:___

co~pare cc~o

ças~cs

vé-se

cen.~l.:e.is

vão diminuindo I!J' Jliedidá que .~ s~lário" aümenta. E:xa~amente

cor.~rãiio

dentro do grupo que

ges~a

com c valor da remu-

~er~;ec,

o

;~e.

os salários são

___

como quer,

os

per-

ecor.tece com aqueles que dão uma parte em casa: aumen-

t.al"l os percent.uais- quando cresce c salário. Por últi_mc, para

er.tre9a tudo c que 9anha em casa niío há variaç-lio
valer de salário. - ·

que

quem

dependa

do

'-L•

E:ste quadro poder i a ser interP.~étado da sequint~ maneira: quando a

remuneração é muito baixa, e ' preciso lembrar que mais da

=etade

das crianças qanha ati meio sal4ric m!nimo, o cbjetivo do trabalho

nio é a

re=uner&Ção

e sim a produçOo:

~

outras

palavras,

estas
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crianças nio estio trapalhando para complementar de forma
a renda

f~

!liar,

~as

raqular

trabalham para que o dono da banca, seja ele

da familia ou n6o, possa aumentar sua produção com o

menor

qasto

possivel.

No sequndo caso, isto é, quanto maior o salário mais ela é

entre-

que.· aos ~ai!', já .se poda dizer que existe uma contribuiçio

di reta

·do salário da criança para a renda familiar. Mio obstante permanece o fato do trabalho infantil ser uma forma barata de

aumen~•~

,a

produçiio.

Final~enter

vê-se que no caso daqueles que

e~ casO a co~ple~er.~ação

e

~ntreqam t~do

o sal4rio

necessãria ç~aÍquEr que seja seu valor •

•
t bo= lembrar ainda que, para todos aqueles que não

tem

salário,

não há d1.\viàas q:Jé o oPjetivo do t::-.abalho é a produçio e nio a re-

::.::neraçie.

'f&SEa..l ,,

CRIANÇAS OUE ES!UO.t.M E TRJ.BAI.HAM • 18i3
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7

CONSEQtrt!ICIAS IMEDIATAS DO 'l'RABAUIO: APRENDIZADO, SACiDE

E

DE-

SEMPEI!lfO ESCOLAR

E:ste C!lpítulo p:rocura avaliar -as cons.equéncias a

curto ·prazo

do

trabalho na vida destas crianças trabalhadoras.

Naqt::! lo que di_z reSpeito ao aprendizac;to 'de uma profissio, pelo me~o~·para

e qrande

maioria das crianças, que são aquelas que

estão

na produção de calçados, o trabalho não parece trazer qualquer ganho relevante. Quase ningufm~fez curSo.especial e, assim, pratica-·
~ente

a totalidade aprendeu no próprio serviço. Mais ainda, apren-

deU um sarviço tio pouco qualificado que até crianças de sete anos
apre~d~m

Sozinhas,

apena~

observando o trabalho de outros.

CRIANÇAS OUE ESTUDAM E TRABALHAM· 1;93
APRENOIZA:IO DE l'RASAI..HO

r:o"'t. S':'t C.IÇ;.IOol t \IHI6ollr10 Gt Fta1'1C8 t
E'll.~·•;.•c.

01USê

~ ..0/ OlEESE
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Um outro fato que tem consequências importantes na vida das crianc~s é

sua exposição a condições dti trabalh_o ___ insalubre~

~razer

o

aue

podem

sérios denos ao desenvolvimento sadio de uma criança.

tr~balho

de adultos no ramo de.calçados tem

provocando doenças· profissiOnaiS

...

~-· :.

'

riscos

conhecidos,

...

qra·v:~s::

o contato diário co:m cola

.de. sepateiro, solventes orr;ilnicos, pOei:ia- e ruldo excessivo trazem
.... -. . '·...
consecr!Jências mui tas vezes irrev'ersl·~~-i~ para a saúde dos traba' • ..
lhado~es.

Ois~úrbios respira~6rios

asma e bronquite, dermati-

co~o

tes, surdez por ru1do e por exposiçDo a solvente orgãnico, altera-

-.

ções no sisteDa nervoso central.
leocop~n:a

~lterações

e saturnismo são os :nais com~n~.

da. função

'

~~~:e~~es
briC~Oe.

mal ventilados
A~ ~es~c ~e~po,

q~e po~encializa~

a fisca!iza;ão

e

-:r~t.é:h= fe1~o er.: c·o~iC!li-c;_s."o~' Ôfl'c:i'nas..

As

c~ianças trabalha~

hepática,
:;::.

'"·

... ..
~

as condições àe

mais dificil

pc~

_.

l~salu-

ser

o

Ciãr.d·e·siines.

nas bancas.

('<>

?~

todos os entr~is~aões se q~eixaram de ~ma ou mais doenças
i
rr.es ê !a-:o que apena~ 16\ deles atribuíra~ seus ~ales ao trabalho.
Quase-

Os

a~\

rest.an'tes necf.faze:n essa liga.çào, einbora relatem os

tneSJ:\OS

-
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CRIANÇAS OUE ESTUCAM E TRABALHAM. 1PP3
ATRIBUEM DOENÇAS AO TR48"L.HO
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~~•;a: CrEfSE

Vtst\oltno ctl' Fta!QI t ~* I DIEESE

Essa prop=rção se mantem coa exceçiÓ do se~or outros em

atividades exercidas ..
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Para efeito didático, e nàp obedecendo a qualquer critério
~as

-médico

õe acordo com o senso comum do que seriam sintomas correlates,

a;~upou-se

as doenças em quatro tipos para facilitar a

sistemati-

zação:

Tipo l: dor de cabeça, tonturas, -prOblemas de vista
'ripo 2:

ferimento~,-

c.ortes, dores JDuseulares, prcblettas de coluna,

i:~:":saçc

Tipc 3: alergia, bronquite,

esrr.~,

sinusite, pneumonia, tosse,

ri-

~lte

Tipo

~:

C~t.r::::::5:

dor de estõmago, enjôo, võmitos·, dor de barriga, gastrite
desr.~aio,

ane!!'.ia, esgot.a:r.-.ento nervoso, prcbler.uss de coração

As doenças do tipo 1 são aqueles mais citadas e estão
todcs os tipos de traPelhc. o

pa::-.::. c tipc l. No

c::::-.é~"::.!C

se~viçc

àornéstico e e

presen~~s

prestação

e ne ;::-est.e;ão õe serviços este

d~:;à::.

de

CQlçados ccr.:. o dos der.:!: is

set~res.

ve~os_

de

perce~-

sobe para 65\ e pare os agenciados pela guarda-mirim chega

~ua!

em

a

que é r.u.:i't.o r.:&is

;:-a.a,.·e o caso das criançes que trabalhar.:. er.: b5.ncas.

O~

s:~~c~cs

de

ti?~

2

ta~bém

são

al~rmant.es

r.a produção de

calça-

C::.s. Prol:..! e mas de coluna e dores r.:uscu.l ares poder.: ser resul t.adc de
f!cer

e o

~er.tado

exerc~cio

durar.te horas e horas numa idade em que c
seo
'

i~prescindlvei~.

Cortes e

fer~~entos

movi=ent.o

são ecor.te-

c:r.:er.tcs cotidi~nos e não acid~ntes eventuais, na produção de calc;::a::Sos.
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o

tipo
cesos,

de

c::--i.anças

sap~teiras,

ban:...

nas

pr~judicial

'

:· ~~ .
C :'i.-~.'., ,;.~.._s OWE ES !·:,.;:-;,v,: .E

.,

~~~: ::~ j_~-;:t,';": P.')'":~iC~) n~

lll>':J'

~-.=s.:~'J!..:.....

____.._ !,.;;___ -

i~A= .'.U! ·.:t~

·

criança

em

I g;:;:;

... n.-•.:;J.'....d:: :f)

__ ...lL.

,,

,,

-"":;· :·õ=· ::.::; ----~---

- ··- -~..::.::.:;_~ -~ --=-~=-~- .. __.._.
:·

_::

"

:.•

Cores

de

cebeça,

80S

einda

.\n~o~~2es

com dez e "nze e.n.os contin•Jam tendo problemas

de

cortes,

rester-
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CRIANÇAS QUE ESTUC.t.M E TRABAlHAM· 111S13
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T1I'Q'

c.moos

Tli'Q•

"

J NA.O lltE"'fQf:J

•

••

"

(11llloii..,D... . . . . . -

consi~e~ar

Ao se
~;~:

;

ho~as

ca~eça

(der de

depenéen~e

as

trabalhadas na tabela

e à!lns)

es~a

se~prE

e~

1~,

primeiro

que

lugar~

o
in~

da jcrnada.

O fato de a maior parte da$ crianças traCalhar h4
anos faz cem que não

tar que se torna
~e,.po.

vé-se

mai~

se:u~

menos

de

possivel ·uma an6lise de tipo de mal

qrave ou mais

qeneralizado

com

passar

dois
es-

do

Ainc:la assim, percebe-se na tabela 15 que as doenças do tipo

1 são, também n'ste caso, as aais citadas. ·
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último aspecto aDQrdado é aquele que relaciona trabalho e apro-

ve.:.~~!':'e:lt:

escclar. O indicactor :eis cor.:;t.:.rn, 'embora se possa

ressalvas a sua eficácia, ainda é a repetencia. Metade das
ças já repetiu uma, 'duas, três e ati quatro vezes.

O indicador

que hoje

Cabe

crianobservar

nUmero de repetencias~preeisa ser reavaliado,

.·

u!'::a vez q-..:e houve mudança pedagógica al;erando e fcr.ma de
ç~o en~re

fazer

a 1• e 2• serie do l' grau.

CRIANÇAS QUE ESTUOAM E TRABALHAM • 1Qll3
.
'
REPET€NCl4
-

~

.....

,:orne sn ~oos• va&tiAI'IO oe ~ra.""Ca a A.Q1kl/ DIEESE
CIEESE

avalia-:
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Evidente~ente, quanto mais idade a criança tem maior o

percentual

de re?e~ência, q~e está em 2~\ er.~re os pequeninos, mais ou

menos

a ~e~eêe para os de dez e onze an~s e ur. pouco mais de

entre

60\

os ~ais velhos. Por mais que se conheça os problemas do ensine püblicc nc Brasil e as dificuldades para estudar

,enfren~a

que

crianç~ proveniente de fam!lias de baixa renda, seria muito

e i 1 .não· rel-aciOnar ---o trabalho cotid.ianc, cansa ti v o,

uma
dif~-

ocupando

l:>oa·pa:-te de dia,, 1:::-a:r.endc prcblemas de ·saude, cem o baixe

uma

c!esel:!-

·penhc indicadc, ainc!a que de !erma inadequada, pelo qrau de

repe-

tincia.

Na pesquisa qualitativa, já mancicnada, as crianças respcnderam
parqunta scbre quando estudavam cem: na hora de almoço ou na
jan~ar

do

cu nãc !aço o dever porque nãc_dá tempo. Ficamcs

à

bera
também

sabendo que, na época das f~rias escolares~ muitos aumentam a jor~

nade de trabalho para o dia inteiro!
T.Uú.Att

CRIANÇAS OUE ESTUCAM E TRABALHAM. 1 AEPETENCIA POR IDADE
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•
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I

I

i
I

I

•

•
•

vê-se que. 23\ das crianças

TOTAl.

I

100

I
I

100

•oo

se-

tê:rn

te, oito e nove anos e, ac mes~o te~pO, observa-se pelo qrãfico
~ue

(2\ delas estão nas l', 2• e 3• séries.

cria!"'.çe_s àe n:aior idade est.ão cursando as
r.:es~:.acor.tece

~i~es

Em

tré~

outras

palavras,

primeiras séries. o

para a 4• e 5• séries. Por outro lado, as duas

séries pesquisadas tem muito mencs alunes

ter ele accrdc cem a distribuição das idades.

'

de

que

úl-

deveriam
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AS CRIANÇAS EM FRANCA

c~ianças

entrevistadas? Uma rápida s1ntêse

mos-

tra que:

.Trabalham muito antes da idade permitida por
Par~e

lei

e

uma

grande

está atrasada nos estudos.

·.oUese toàos têm pai ou m8e que trabalhã.e, em

muitos

casos,

os

dois trabalham •

• Er.~o~a não tenha sido pesquisada a renda da familia, sabe-se

que

a meteàe àa população àe Franca tem renàa familiar superior a

qua~

tre salários minimos •

•A

g~anõe m~ioria

• çados. A

maio~

das crianças, 73\, trabalha na produção de

parte esta

e~ b~ncas.da

própria famllia, cuit8s de-

las clandestinas. Entre os pequeninos, com sete e oito anos,
o

~~ior

cal-

está

percentual de trabalhaàores em banca .

• Quase um terço das crianças trabalha seis

horas~u

=ais e a meta-

de te~ jornada de quatro a cinco horasa Entre os =enores, 16\ trabalham mais de seis horas.

N~

produção de

calçados~

o

nUmero

de

hores acompanha o quaàro qeral .

. Pa~~

f~zer

o trabalho jA descrito, durante as longas jornadas re-

latades e antes dos quatorze anos, mais da metade das crianças en-

trevistadas qanha até meio sal4rio minimo e l2' não

tém

sal4rio.

Além disso, ll-\ não sabem quanto ganham e 17\ ganham de za_eio a

um

salário miriimC. O piso da categoria dos sapateiros de Franca é, em

julho de 1994, R$ 125,36, ou seja àe·àois salários minimos.
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~Que~

ganha até meio salário trabalha

três, cinco, seis cu

Jtli!!ds

em

proporções

heras. Loc;o, não é

o

semelhantes

nümerc

de

horas

trabalhadas que determina o salário •

. Aqueles com dez e onze anos são os que proporcionalmente

têm

os

menores salários. Entretanto, quase a metade das crianças

maiores

·ganha at.é meio sal.ário, ou seja, tambéZt não é a idade que

fixa

o

·sali!iri~ .

. A distribuição salarial por tipo de trabalho =ostra que a
ção de cal9ados e o
• :;:=s.

:~r.

eeis êa

co~érciO,

me~ade

crie!1çes _açericiadas pela

onõe

çanhandc

es~á

c

ate

meio

c;Uarda-:m±rir.~

têzr.

caie~

a

número

àe

s~lãrio

melhor

producrian-

minimo.

As

distribuição

sale:-iál •

. No·-:·e cria!"'.:;:as têm carteira assinada. :Er.: outras palavras, quase

totalidade das crianças, 1559, nõo

ta

ç~ra~tido

~e~ q~al~uer dir~ito

a

trabalhls-

por uma relação formal de trabalho .

• A r.aior parte traba!ha hà

~enos

de dois anos, o

q~e

o eu::-.ento da mão de obre infant;il estzl relac:icnadc

demonstra que

co~:~

a crescente

terceirização do setor de calçados •

. Quas~ ninquém tira férias do trabalho e
~ente

at~,

pelo contrário,

au-

e jornada durante as férias escolares •

• As crianças que trabalham nestes condições dizem

trabalhar,
iq~ais,

94t

delas.

Justificam

este

qostar,

que

em

pela própria natureza do trabalho (é qostcsc, é

go.

:.:~m

de

proporções
diverti-

do), por motivos eccnõmicos e por ter o trabalho come um'valor po-

sitivo ..
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.Apenas um terço das crianças deixaria de trabalhar para ter
tempo livre, para só estudar cu por motivos de saúde, dizem

Aquelas que continuariam
alega~

trabalha~do,

mesmo

que

os mesmos motivos pelos quais qostam de

pudessem

mais
•~os.

parar,

trabalh~=·

.Q•ase a metade das crianças, 42t, dá parte ou todo seu salário em
• casa. Um terço c;asta como quer

Quanto
~ais

De~o~

e

2l1i

receberam

.Munca

a criança, mais ela 9asta como

quer.

salário.

Quanto

maior,

tem a obriqaçio de ajudar em casa .

• Apenas quBrenta e seis crianças, 3' de total,

fizer~m

um

curso

espe:ial para exercer seu trabalho. Todas as outras aprenderam

no

·próprio serviço •

• A. ne.ior parte dos entrevistados, emborà todos se queixem

rias doenças, não·atribui seus males ao trabalhe. Os
dor de cabeça, tonteira e problemas·de
ção ao cheiro de

co~a

vi~ta,

de

sintomas

comuns pela

vá-·

de

exposi-

e de solventes orgânicos, sio os maia

cite-

dos. Em segundo lugar, em proporções bem menores, estio os cortes,
ferimentos,

dore~

musculares e problemas de coluna,

também

rela-

cionados ao trabalho ea banca •

• A metade óas crianças jã repetiu de

ano,

pelo

menos

uma

vez.

Quando se observa o nUmero de horas que trabalham e o tipo de serviço realizado é de se estranhar que "este número não seja maior.

t assim que as crianças trabalham e são essas as consequências
mais imediatas que se pode verificar.

Resta saber porque trabalham essas crianças.
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mente Ativa.

Ainde segundo o ISGE, existe uma relação direta er1tre a renda
~i!ier

e

en~rad~

a

t:r~balho.

Qe

vi?~eryto

o

adolescent~s

precoce. de crianças e

no

fa-

mercado

p:roce::.so de concentração de renda das

úl-

tiMes déca~as, o evidente empOb!·ecimento da populaçio e a falta de
s~o

~am

bér.-. responsáveis p112:lo au::nent.o do trabalho infantil em todo o

Bra-

politicas

p~blic~s

volted~s p~r~

cr~anç~s

e

adol2sc~ntes

Gil.
ciàl3.de~

Mas trata._ se, neste cesc, da
ni~

b~4sileira,

de

expor~~dot

grar.de polo

~

padrê:;:, de v i da bem super i o :r

·Fre~nca

de.sapatos, cidade

me à i. a çlo:: Bras i 1.·

estr~tura.

titiva?

moradias

Cor.~o

~ecentes,

conciliar o

tio a

~~~ic@~

pTogr;:e:sso.~

t.rabalho existent.es na.s banc.::s de
longes horas

tra"J~3...h!":das

is, _n;J:r.: m:.zni

cotr

de

pesponto?
de ..

56 é possível f!i!"':•-:;der. os

se

le~ar~cs

L~

~rlr.eiro

~~

~

luçar 1

:-esu!tente da

Como

gr.!'?"''1t"7~

sá~de

de

justificar

as

. d.zo. ,

ali·~

melhores

condições

l"$>':1"!l.lner~çãç.

...-:.;; .. t.udo isso, é

.4.(") t.rabelho infantil

em

Franca

; . ':.e-s a-spécto-s da questâo.

deve-se pensar no

co~bineçãc (1~

treze

o desempenho escolar?

!!'""'~-~ ':')<::.

... ~.-

um

5 pi o com boa i r:! r~

da_ :região· com. ..as

.~ 1 r.::·C~:-:·~

at~apalha

para e saúde e

·sete: a

~ducação.e

:.. ·• ·.- _;-.ér $e_,
rui~

~

com

COmo: ·'explicar· o

tr-abel ho habi t...ua l, cot-idiano . de, 1_5,61 cri ~r:ça.s, ... de

anos, e provavelmente de mui t.as

C~lifôr

,- .s·i tu·ada na

JIO."'"J:"~çhc

processo

de

empobrecimento

·.: ·:.::trlel, aumento àc desernpre-
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ço e altas taxas de inflação,
co~ ç~e

!ssc !e:

~~~eração,
u~~

d~rante

à~

uc longo periodo

tempo.

o traDelho de crianças, por menor que seja a

se traduza em

comple~entaçio

re-

da renda familiar. Esta

é

iDpcrtante, mas não suficiente, para explicar o trabalho

ce~sa

infantil em Franca.

C:m: octro aspecto a. ser ccn'siderado é a

~deologia

de trabalho do:cd-

har.te e~ ~uitas·s~ciedades Cont&mPorã~eas. ·Hoje, um qrande

de pessoas
quelq~er

número

acha que é melhor a criança estar trabalhando, fazendo

tipo de serviço, do que estar

~-toa,

com tempo disponível

para se meter em encrencas. Mais que isso, criou-se e

difundiu-se

a idêia que o trabalho, por :mais ·aviltante, desumano, maol
raàc, ir.s·alubre ou perigoso que seja, digl'!.ifice: o homem,

remune-

e

ccle de vide para os jovens, é alternàtiVa para o crime,

uma es:-

para

as

dro;es. Os pais ficam, por isso, aliviados em ver seus filhos trabalt.endc, até mesmo quando há preju!zo pare a saúde ou para os es·~ucics.

essa explicação para o trabalho infantil é fundamen-

~a~ém

tal mes não suficiente.

cu~~c

tes

~C~lVO

r.~

~ereado

Ce!Ese,.
pere·
l::

a~ê~

c~

leva à insérçào precoce de crianças e

e construção da cidadania desse

e êa

da escola for:al. Dessa forma, o único caminho que

ex;...e::-1-=i~~

a~~::::

~

res~a

ec par:.!c;.:.la:- aqueles àe ba=.xa renQ:a é o àesenvoJvi.men-

c~d~cania

~::.::::1

social

segmento

pelo trabalho. Existe per parte dos

tlicos a dificuldade de pensar e desenvolver projetes
q...:e

adolescen-

de trabalho t a auséneia de uma pol!tiea pública de

pro~eçào

:a~.:::.:.~.

~c

q~e

pú-

pedagôgicos

a cria't:ividadet, e ir.iciat:ive, a expressão d'a infânc;.a

escênci a. Proje't.os que_
c~ltura,

p~c!!SS!Onal,

gestores

cc~'te:cpler.~

a educação

ett

sent.l do

a ar't.e, o espcr't.e, c lazer, c lúdico, a formação

portanto o

desenvolvi~ento

psico-sócio-cultural.
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Essa a~séncia leva a familia, diante do quadro de

banalização

da

Viclincia, a tentar inserir seus filhos em algu: tipo de

ativida-

de. Nesse caso, nada melhor que o

como

vimos, no imaqin6rio social

t~abalhc,

que aparece,

e formador de

como-diqnifican~e

já

eida-

dios para o futuro.

Por

fi~,

a

~ltima

e talvez decisiva de todas as causas: existe

Franca ·a po&sibili.d"ac!e do trabalho infantil_ dada pela
da produç6o. Estamos falando, especia·lmer.'

=•

em

necessidade

da produção de calça-

dos porque é ela que empreqa a maioria das crianças, tem as piores
condi~ões

de trabalho e paqa sal4rios tio baixos quanto os

outros

aetcres.

A reestruturaçio produtiva em curso, que utiliza

a

terceirizaçio

como estratéqia fundamental e que, no caso da produção de calçados
se concretiza nas bancas de

pespon~o.,.

essa

.reest~1;uração

pera;i.te

o trabalho infantil. o serviço de banca é pouco qualificado, não é
fiscalizado e é mal

remunerado

pelas

empresas.

Loqo,

empreqar

crianças é uma alternativa. real e de baixo custo.

• c -:.::-e.=.!.!hc
~ecessidade

in!e~t.il

de

e~

f'ra:-1ca .,t.er.:.. portar.t.o, mais de uma

eo~plemen~a~ão

face:

da renda, a valorização social

a qualquer tipo de ·trabalho como

solu~io

a

dada

para quase tudo, a ausên-

cia d• politicas pYt;:l.icas dirigidas à infáncia

e

o

processo

de

tercelri,zação espürio e vergonhoso de ·uma ir~dllst.ria znoderna e com-

petitiva.

Oua~dc
~re:lso

se per.sa a erradicação do trabalho de crianças em Franca. é
levar

e~

consideração todos esses fatores, sem o que

Jt.\Ji't.o dif!cil levsr a cabo esta tarefa ...

será
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Ao

=es~o

tempo, para isso, a sociedade

Ábrij de 1995

precisa

encontrar

outras

de resolver os problemas da qeração de renda e da

competi-

tividade industrial, sem que seja necessário recorrer ao

trabalho

!or~ss

de crianças. E ai, com certeza, os pais poderio valorizar, de
vo, cutras atividades infantis corno o estudo, o esporte e a

nobrin-

cadeira, tão mais adequadas 6 vida das crianças.

As proposiç6es aqui

aprasanta~as s~o

fruto

~os ~abates,

emba-

~os

tes, dos semin6rios, dos estudos de caso • pesquisas, da

partici-

pação dos trabalha~ores e especialistas nas àções e I!IObilizaÇio da
soei·eda~e nó ·comba.ta ao trabalho infantil a à inserção precoce
a~olescentas·

no

merca~o· ·~ ..

A Central Onica dcs
ti~o

participaç6o

trabalho·.

'l"rabalhadore~

~ecisiva

~e

e

e seus sindicatos · tiliadOS"

fun~amental

t6m

nesse processo de inicia-

tiva, enfrentamento e propostas, culminando no V CONCUT com

reso-

luções espeCificas sobre o trabalhe de cr.1anças • adolescentes ..

Tambéc o

Sindica~o ~os Sapa~eiros

de Franca é hoje

um'~os

protaço-

r.ls~as nesta l~~â,.ass~~indo a defesa dcs àiteitos da criança e do
adolescente

A

CODIO

e~periêneie

um dos eixos prioritários

acu=ulada no processe de

de"

sua aç:ãó sindical ..

conheci~en~o,

de

capaci:a-

çã:, :e ~~:il~Z6Tào e de enfrenta~en~c àa q~eS~io :raOalho

:il coloca hoje o movimentO -Síridical cu:ista

e~

intan-

condições de apre-

sentar alqucas propostas a serem'debatidas, avaliadas e complemen-

tadas pela sociedade.
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Os princ1pios

•

Lu~ar

proposições passam por:

nortea~ores ~estas

de criança é na escola

377

public~

e de qualidade: não ao tra-

balho infantil:
a prioridade de inserção no

o

acesso

e

merca~o

da

permanência

~para

de'trabalho

criança

e

adultos:

em

adolescente

proqramãs;serviços de educoçio, saUde, cultura, esporte e lazer
ccnàição essencial no desenvolvimento-e capacitaçào para

o

é

mundo

adulto;

• a realização

~e

um projeto

~~

~esenvolvimento

econõmíco-social

que tenha como prioridade uma melhor distribuição de renàa.

Propostas de ação:

Reti!icaç:ão pelo Brasil da Convenção lJá e da
à~

.

Recomendaçio

146

organização Internacional do Trabalho - OIT:

. C1.!::primento pelo

. do Estatuto da criança· e
Adolescente, em particular o capitulo V;
Esta~o

e

socieàa~e

~o

• Exigência ~e fiscaúzaçiio sistemática e ~e quali~a~e pelo Ministério

~o

Trabalho para gerantir o cu=primento

c1!i~e, coibindo

C uso

~a

legislação

espe-

da mio-de-o~ra infantil e garantindo os di-

reitos ~:abalhis~as e previdenciários aos adolescentes trabalhadores maiores de

• Gestão

jun~o·aos

concorr~ncias
cio~a~ento,

viços

~~e

qua~orze

anos;

órq6os competentes para que

p~~licas,

licenças de

financiamento~,
expo~açao,

nas

licitações

e

subsidies, alvarás de tun-

ou seja, nas atividades e ser-

deper.dam da licençatav•l do qoverno, ftaja um comprovante

explicito que ateste a ausência do trabalho de

• Reformulação

~a

Lei

~e

Oiretrizes e Bases da

cr~a~çac;
E~ucaçio

Nacional -

Í.OB, diahte da nov8; realidade politi.ca, . jur:!dica e social;
• Sensil:lilizaç:io e mobili.zaçio da sociedade em qeral para o

acom-
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panhamento e
prc~oção
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e defesa de direitos, onde crianças
di~eitos

sujeitos de

e

inteq~al

da implantação da.nova politica

p~io~idades

e

absolutas de

adolescentes

politicas

dr
são

publi-

cas;

• Oesenvclvimentc de programas de atenção a crianças e
tes e= situação de

~isco

adolescen-

pessoal e social que tenham sua centrali-

cfade -na ·educação, na qeraçiio de emp~eqo pa~a adultos e na elevaçiio
da renda

familia~;

.

: E!etivacão do Programa de Renda
desde

Mini~a já

aprovado no

con;resso

199~;

Inclusão dos direitos sociaiS referentes a crianças e adolescen-

-:es nas conven:;ões c:le-:1va.s de trabalhe, nas ca:::panh.as
.P~r

~e~ho:es

c;ndições de vida e na luea dos

sindicais

~rabalhadores

bus-

e~

ca da cidadania plena;

. Criação de programas
~anê~cla.

e

re~crno

sa-~prendizaqec,

q~e

subsidiem

dire~amen~e

e c sucesso escolar

o acesso, a .Per-

co~o bols~-educaçâo,

bol-

bolsa-escola:

. Artic1Jlaçio das

de atenção à crian-

poHticas;p~oqramas;serviços

ça e ao edolescente ( saüde, lazer·. esport:.e, e1.:: :ura, arte, p:-ct issicr.alizaçâo),

co~plementares

e inte;rados à politica

priorit~ria

para esse segmento: educaçiio:·

• Criaçic de

~ecanismos

que

con~e:plem

a

protissionalizaçio

direito dos adolescentes, prevalendo o· aspecto educativo

comu

sobre

c

p~odutivo:

.Ga~antia

dada sua

com a

de

p~oteç6o

condiç~o

v·~~

do adolescente trabalhador (14 a

peculiar de

desenvolvi~ento

e

seu

18

anos),

compromisso

escélar:

• Produção de estudos e pesquisas que ·tratem das consequéncias

inserção de crianças e adolescentes n6

me~cado

de trabalho.

da
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ANEXO

l : AS

PROPOSiçOES

00

SEIIIHÁRIO DE

FRANCA -

JtJIIHO DE

1994

As propostas aqui apresentadas são resultado do seminário realizago em Franca para discutir a versio preliminar do trabalho

Crian•

ças que estudam e trabalham na cidade de Franca.

Ap6s a apresentação e debate da pesquisa, os parficipantes decidiram formar uma comissão local para viabilizar
~anto

a nivel naci9nal

quan~o

da sociedade

alqumas

local.

A

propostas,
comissão

formada por representantes das aequintes.entidades: Central

dos Trabalhadores - CUT, Sindicato doa Sapateiro& de

Franca,

é

única

De-

partamento Intersindical de r:atat1atica e Estudos Socio•Econ6micos
- OIEESE, Conselho TUtelar·de Franca, conlelho Mynicipel

doa

Di•

reitos .da criança e elo Aelol ..cente de r:-anca, conselho comunitário
de

F~anea,

d~a:

Secretaria ele !clllcaçio ele F:-anca e

Pa~!ista

•

VN~SF.

Unive:-aiclaele

Esta•
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Esta

cc~issão

f~rr..ali

.
n~

=.ic!~de

f~mçào:

tec-- por

zar a

ent:-eg~-

Cri.~."'lços

do estudo

de Fra.tJc~ aos órgãos c..:J~::~""'t.' .1tes

que estudam e

tra.b.alhll.m

.nacionals,

es't.adlJais,

l:n.:rncipa.ls e internacio-nais, -resPcnsilveiS pelo ~t.endimento,

cação e restabelecimento dOs

direi~os

da criança e dos

apli-

adolescen-

t.es:

·. fon:r."alizar ., ent::-eg6 do i:lesroo C:J.C\a:ten'Co
r2~pp;,sévei~

r-iado loca_l,
estipular

a

~~estão

p~~zos

trabalho

as e!'1t!êades do empresa-

_pelo uso de mão de obra infantil:
enc~rninha~entos

de respostas e

para

solucionar

inf~ntil;

acompanhar e ovaliar o

proces~o

de"erradicaçâo do

trabalho

in-

fantil em Franca;

.·.......1 que a si tuoção

. "t.rabalhar no sentid-o de f ãZ~er

torne· ur.;ã. açàCl

exemprar: -·de 'cotlwete 'do

t=.~ni'vei '1óéá!

esta·· écitisS~b le'.'at-,:j

•

•

~

exigênc.~a _Ç~ _,cump_r,i.m~n't.o :da !.r~-~

•

•

,

de

Franca

se

t.r~balho infantil.

t

~

term.:- ·as propostas

;Orgãni ca

do Muni c:! pio

debati-

relativo

aqS; direi.t.os .&ociai:;
•. exigênci,e,. de. poLitica pú:bliea ·i•nt.~grãl parli ·crianças

e

adoles-

centes d:e. F.r:a.n-ca;.
~=pliação

da

jorn·1~rd~

di.árii das

p:-oiblÇ'i'o ·de f%-eQ:\.iêrlCi·a

:a1s verbas

p~L~

A 'e's'Côla

a educação e

sional

de

no pe.r.!~dÓ 'noturno de

cc~~4ole

z::.;:-1_i_cipalização do enSino ·de 1 r·
c~iaç~o

e~cOlas:

crianças

de sua dastinaçào;

9=-au;

espa~os socieis-co~unitâ=ios

pa:-a a formação

profis-
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~iT~lqa;io ~a

~esquisa

Crianças que estude: e trabalhem na cide•

de de Franca e mobilização da sociedade local e
co~ate

regional

para

o

ao tratalho infantil •

. Fin~lmente, as

e~t~d~des

presentes ao aemin4rio consideraram

fun-

·'c~amental recomendar:

• que as sociedades brasileira e internacional tomem

conhecimento.

dos fatos apontados por esta pesquisa • participem· do esforço conj~n~o.para a erradicaçãO do trabalho infantil em Franca:

que a ind~stria de cal;ados da cidade, a maior 'b&nefieiiria
trabalho das crianças entrevistadas, arque com sua parte

de

do
res-

ponsatilidade por esta situação:

que os qovernos·federal, estadual e municipal promovam competente fiscalização do trabalho e das condições

de

trabalho na reqião,

tomando as devidas providências para 'que o trabalho infantil possa

vir a ser eliminado, o mais urqente poss1vel, através da implantaç:ic de pcl!:ieas públicas de atendimento- a crianças
tes, te·nào a educaç:io como eixo central e de

•

politicas capazes. de

reve:ter o atual processo de concentração co: a eleva;io

da

ren~a

faciliar.

adolescen-

imedia~a
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O SR. PRESIDENTE (TeotoDio Vilela Filho) - Sob<e a
O SR. PRESIDENTE (Teot&io VIlela Filho)- Aprovado
mesa. MqU.erimenro que será lido pelo Sr. 1o Secretário em exercí- o RqUerimento, fica concedida a licença solicitada.
cio, Senador Osmar Dias.
Solxe a mesa, requerimento que seri. lido pelo Sr. r• Sec=tário em exercício, Senado[ Osmar Dias.
É lido e aprovado o se!ll'inle
384

É lido e &fCOvado o séguinte

REQUERIMENTO N• 610, DE 1!195
Senhor Presidente,
·Nos termos do Artigo 13, § I 0, do Regimento Intemo do

Senado Federal, comuuico que estm:ci ausente dos trabalhos legis.
laúvos, nos diJIS 19 e 20 de abril de 1995, por motivo de faleci·
monto na familia, OCOirido em Manaus.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1995- Senador Bernardo
CabraL

.. o SR: PRESIDENTE (Teotliriio VIlela Filho)- A_pr;,;.ado·
o requerimento, iJ.Ca concedida a licença solicitada.
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário ~ ex~cio~ Senador-Osinar Dias.· - ,
É lido e aprovado o seguinte

Piva.

REQUERIMENTO N• 611,DE 1995
Senhor Preside.nle, . . • • . •
Solicito, nos termos do artigo 13, § 1° do Regimentb Interno, que seja considendo cano licença antori7ada o dia 17 de abril
do conenle, periodo em que estive ansente dos tiabalhos parlamentares, para participar de uma confmncia. como Presidente
NaCional do Partido Popular Socialista - PPS, sobre a Reforma
CanstiiUcional em traqri..ÇW no Congresso Nacional, na cidade
de Fortaleza- Ceará.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1995. -Senador Roberto

Freire.
O SR. PRESIDENTE (Teotliriio VIlela Filho)- Aprovado
o requerimento, fica conoedida a licença solicitada.
Solre a mesa, requerimento que
lido
I • Secretário em exercício, Semdor Os.o:tir Dias.

sem

p.!O Sr.

É lido e ~do.; segÚ;Dte

oumr.

Senhor Presidente,
Solicito, nos termos do artigo 13, § I • do Regimento lnter·
no, que seja considerado cano licença antorizada o dia 24 de abril
do COireDte, pe!fodo em que estarei ansente dos tiabalhos parla·
mentares, em virtude de reunião com os secretários de 8over:uo do
Estado de Pernambuco e, ainda, participami de um debate sobre
refonna constitucional Facnldade deFil6soôa de Caruaru-PE.
Sala das Sessões, 19 de abril de 1995. - Senador Robft.to

na

··-

· ·· ·

O SR. PRESIDENTE (Teotliriio VIlela Filho)- Aprovado
o requerimento, flca concedida a licença solicitada.
Solre a mesa, requerimento que S<:Iá lido pelo Sr•. J• Secre-

tário em excicício, Senador Osmar Dias.

-

o

É lido e aprovado o segninte
REQUERIMENTO N" 613, DE 1995
Senhor Presidente,
. Nos tennos do disposto no pa:!ágrafo 2• do art. 13, combi·
nado com o art. 43, n, do Regimento Intemo, requeiro sejam COO·
siderados como licença antorizada os dias 19 e 20 do COimlte,
uma vez: que estarei afastado dos trabalhes da Casa, em razão de
solenidade promovida pelo Govemo Federal no meu Estado.
SaladasSessões,24de abril de 1995.-Senador José Igná·

cio Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (TeotoDio Vilela Filbo)- Concedo a
palavxa ao nolre Senador Gi!Váui BorgeS," pàr "permntil ci>m o Senador Antonio Carlos Magalh~.
. . . .
. .
· NolxeSenadocGilvam ll<xges. V.Ex'disporáde20minntos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronnncia o segninte discurso. Seio revis1!o do orador.)"~ Sr. PreSidOnle, Sr');-~
SIS. Senadores, o debate ideológico se faz presente neste Alto Parlamento. Ontem, enquanto algnns nolres Senadores ~
v~ a discussão, eu e oulros colegas, cujos nomes não t~f a
pmnissio de deelinar, fazúunos as nossas obsetvações, e, lógico,
mais cênsuias do que aprovações, diante de mn discurso já obsoleto, retr6gmdo e que já não encoo.tra eco.
Sr. Presidente, de Mao ~'!'!W>8 a,Karl ~ e putros gillll·
des Ií<lems, com o advento da· Revolução Indn•trial, nessa tçmsj.
çio das sociedades. fendais e nessas ~ amplas, de mn lado,
havia uma grande f~ pautada na inicia:tiva privada, no direito

da liVre ~va e da ma.nifestação, e~
formou-~ o gmnde bloco do "Gtande Sonho", deitado na libetdade, na igualdade e

REQUERIMENTO N° 612, DE 1995

.Freire.

REQUERIMENTO N• 614, DE 1995
Senhor Presidente,
Solicito licença antorizada nos dias 27 de IDBl"ÇO, 3, !0, 17 e
24 de abril. Esclaxeço que chmmle os referidos dias estive em São
Panlo tmtando de questões político-partidárias e referentes à parti.
cipação do Estado de São Paulo no Programa de Edncação Acorda Brasil, inchrindo encontros com '! Governador ~Covas e
cem o Ministro Panlo Renato de Souza. Participei ainda de renniões do Fundo de Solidariedade do Estado de São. Panlo, xealizados
no Palácio do Govemo, com a presença do GovernadOi Mário Covas e de na Lila Covas.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1995. -Senador Pedro

na fraternidade.

Sr. Presidente, Sr's e Sts. Senadores, são esses fatos da História que nos levam a refletir. O gillllde linpério socialista, com
referencial maior na União Soviética. travou. pelE' muitos anos. a
Gueml Fria, juntamente com outro pólo, comandado pelos Estados
Unidos. A verdade é que o sofrimento sempre OCCJa'ell.
A teoria "vem de que? Da vivência da prática; e, a partir
dela, o homem faz soas abstrações teóricas. Caiu o Moro de Berlim. A União Soviétlca não conseguiu snpmtar aque!Ji. siiuação por
muitos anos. Os Estados Unidos, de uma ontia forma, perde também a sna hegemonla. E hoje vivemos nnma comoDidade global,
em que a guerra toma uma outm forma.
· Qual é, hoje: a bandeim da humariidade, se os con!Iários
são os que se movem? De um lado, os democratas; do outro, os
comunistas. Era uma guerra ein qUe a mctivação vinha - gostaria
de xegistrar que a~ba de chegar em plenário o nobre Senador Roberto Freire, testetmmho vivo dessa luta, mas que se adaptou, se
modernizou c está aí resistindo. aberto às mudanças.
Sr. Presidente, quero me reportar às questões que estão sendo abordadas neste Parlamento. A quem interessa o SNAM, Sistema de Vigilância da Amazônia? A Lei de Patentes, a quem interessa? ObviameiJ1e., a quem detém o coob.ecimento. O CODhecimento é hoje a grande bandeira, a gillllde gnena, a gillllde luta. Estamos entrando cm uma outra fase da história da humanidade: ~
fase do conhecimento. Quem eenbeoe mais pode r:ais.
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do do FMI, é porque sabe c P"'v! que, natumlmente, a16m dos
aos """dosistas, para que csaejam abertos às mudanças, para que se US$40 bilhões que o México poecisou, outroo bilhões seiiD utiliadaptan às cco)mtw:as e às novas realidades Precisamos avançar! zados pela Botivia, pela Argentina ~pelo pl6prlo Bmsil. De modo
Ouvi aqui, ODtem, crlticas ao Senhor Presidcn1e Fernando que me pm:ece que devcrlamos ter uma visão mais J"ÓXÍllla l do
Hemiquc Cardoso. Ora, Sua Excclência está procurando cooclw:ir .Minisào Sérgio Motta, uma visio mais critica do comportamento
o Pais da melhor forma possiveL Eu comentava há pouco: o Prcsi· que, infelizmente, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso &dodente Femando Hemiquc Cardoso pode ser ta<:hado de ncolibCI31 tou: na dúvida entre uma maig<m e oolra, ele pteferiu o oeni10 do
pcloa ottodoxoo da oolra liDha. Uma coisa 6 o discull;o, outra 6 a rio, e parece-me que as suas âncoras estio ~ estio se
paltica, 6 a açio do Governo, 6 o excxclcio de poder. A maioria afogando. Pa:tanto, gostaria de dJamar aateaçllode V. Ex"poraesscs
dos Scoaclotes aqui ji foram Govcmadorcs c sabem petfcilamelllc fatos. que talvez llc tenham fugido ii. atmçio. Mlito obrigado.
que, quando descem do palanque c possam pom a açio, pom a exeO SR. GILVAM BORGES - Senador Lauro Campo!;, incução, pora viabilizar, pora materializar, 6 oompletamenlc difcren- carpcro ao meu pronunciamento o aparte de V. Ex•. No entanto,
. te. O Presidente Fcmando Henrique hoje é Presidente da Repúbli- gostaria de dizer ao noble Colega· que, se fossem toproduzidos os
ca legitimado pelos" votos do povo brasileiro. E cenho certeza de pronunciamentos feitos no Senado dmante mais de 50 anos, ida- .
mos verificar que muitos deles se 'l"'{JJItiram
que existe a boa iDtençilo c a vontade de acertar•
. COm todo o respeito que tenho aoo seus cabelo& brmcos e l
.O~ FcmandoHenriquc Catdosooontahoje como
apoio de uma grande pazccia do Parlamento. Sua Excelência fez sua fOIID&Ção acadêmica, divetgimos bastante nesse aspecto. O
questio c!!' Dl8llfer a convivência demoaática c conduzir pessoal- grande impesialismo tanto de um lado como de 00110, tudo isso já
acabou, nobre Senad<r. O Presidente Fernando Henrique Cardoso
menté o ptOCeSso neste momento de crise.
A Nação, ua vetdade, atravessa uma fase de equilíbrio, uma cumpte o seu destino, fazcudo.o pelo lrabalho, tentando amnnar o
fase boa e importante da nossa hist6ria- Não podemos esperar mi- País, tentando viabili= e justificar esta mamvilha de dcmocm:ia.
laps. mas podcmoa esperar que o l'Rsidente Femando HC(Driquc Sempo>o digo isto: o Presidente Fernando Henrique Cardoso está
Cardoso, fom as cdticas mais ortodoxas e llldicais, tenha a felici- cumprindo o seu dever, CA'11!0 C!ef~ maior da Nação, do pi:OCUlU
dade de passar o CA'11!•ndo desta Naçio ao futuro Presidente da os entcndimentos, as neg~ pam viabilizar o avanço deSie
República tendo restabelecido, pelo m=, algo que há muito se Pais. E tenho certeza absoluta de que o Pàls irá avançar muito.
pmleu. c que 6 hqjc ~ o J;roblcma do Pais: a mcml. As
Divetgimos. oobrc Scuador Lauro Campos, cm J:lOSÍ!'ÍOII&·
instituições, de um modo gemi, estio com as suas bases corroídas, memo. Há pouco, cu convmava com alguns companben-os:JOle
a diJlcil tarefa de governar. A IOspeito das intrigas, das futiicas,
delllpidadas, c é preciso resgatar~- . . . .
Está de porabéDs o PrcsideDic Fcmando Henrique Cardoso. das querelas, ji falava Maquiavel •m 8Ua magnífica obm Ocl'rinComo o homem pode ser aiticado se foi aos Eslados Unidos attás eipe. Ali ele :ressalta como as crlt.icas. IDDitas v~ infundaãas e
de apoio, de parceria, de neg~ de cutendimenlos1! Cano levianaS, procur.un. de forma troculema, atingir o· govemantc, o
pode o Presidente da República voltar sua visão apenas para os poder.
problemas in~ se a. cronznjdade hoje é globalizante? SobresO Sr. Ednardc Suplicy - Senador Gilvam Jlor&es, peonisaem--se. erguem-se~ av&I}çam aqueles povos que investitcm maci- te-me V. Exa um aparte?
çamente na educação. E fundamental o conhecimento. Hqje a
O SR. GILVAM BORGES- Pois não, noble Scuador, se
·
gucn-a não 6 mais entm capitalistas c comnnistas: hoje a gueaa ~ a Mesa consentir.
O SR. PRESIDENTE (Feotonio VJicla Filho)- Senador
pelo conhecimento. Mudou-se radicalmente o referencial
O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex" um aparte1
Gilvam Borges, V. Ex• dispõe ainda de quatro minutos.
O SR. GILVAM BORGES - Coocedo o aparte ao nobre
O SR. GILVAM BORGES- Concedo o aparte ao nobre
Senador Lauro Campo!;, com muito pra2t1r.
Senador Eduaroo Suplicy, fazendo um apelo para que S. Ex" O Sr. Lauro Campos - Senador, eu gostaria de .chamar a uma. vez que a sua intervençio seri J.D'icamente um n!play do SICU
atenção de V. Ex" para o fato de que não somos nós apenas da discurso padronizado.:. tcDic oorvlcnsar as suas palavras em dois minutoo, de fonm que eu tenha dois mimiia; pm. resp<Xld3-Ias.
maig<m esquerda que lançamos cDticas ao comportameiilo do
P!esidente Fernando Hemique Cardoso em sua ida aos EStados
O Sr. Eduardo Suplicy- Scuador Gilvam Borges: "Se ainUnidos. Gostaria de lembrar a V. Ex" que, cuquanto Sua Excelên- da existir alguêm a duvidar de que a guena c:onkmpOiânea é a
cia se encontrava lá SOIIident.e e vitorioso, aqui. no Bl3Sil, o Mi- guerra do comêrcio", basta ler algumas palavras de um autor que
nistro Sérgio Motta tecia criticas mais accrllas do que aquelas que V. Ex" talvez logo reconheça, para se convencea- de tal realidade.
fJZ. ODtem, dessa tribuna, ao comportamento do Presidente da Re- ' Um dos temas mencionados por V. Exa, hoje em discussão aqui no
pública. É realmente de se eslranhar que o Prcsideiilc da República Scuado, e objeto das considerações do Prcsideiile Femando Henriboovessc dito, antes da sua viagem aos Estados Unidos, que iria que Cardoso nos Eslados Unidos, é a questio das patentes. ''No
levar aprovada a Lei de Patentes, lei essa que, em nome da tal da casó dos labomtórlos, embom também haja nmitinacionais produglobalizaçio, produzirá os resultados que Femando Henrique Car- zindo no Brasil e conttolando 80% do mercado, há que cootar com
doso sabia que seriam inexOiáveis diante do processo de domina- a pressão exetcida pela poderosa PbaiiD&C<Utieal Manufadnrers
ção dos Estados Unidos sobre o Brasil, iniciado cm 1828 com o Associatioo, que ~seiVa o Coogresso e encontra acolhida na. Lei
tn1ado fmnado entre esse país c o Brasil, A partir desse lr.ltado, cis do Comércio ~erlcana; São acusados de "desleais na com&tados Unidos começaram a ter, ao coo.trário do que se espetava, petição" os países que não asseguram patentes. Por outro lado, o
supedvit em suas relações ccmen:iaiS com o BrasiL &tão, lá nos governo brasileiro jamais protegeu os labomtórlos como fez com a
Eslados Unidos, o Presidente da República foi - infelizmente infacnáti<:a." "O assunto está na Ordem do Dia e, na leitura deste
aJenas p=tar contas, fortalecer o FMI, uma instituição sahida- lrabalho A Guerra das Patentes, de Maria Helena Tacbinanli,
melllc perversa, fundada em 1944. Ao invés de JX'OC'll'U'encenai" a ver-se-á que, se existe uma "guetra cotneicial", Dia se pode imagi·
carreira e a vida do FMI, Sua Excelêllcia foi propor que se fortale- nar, i.Ílgermamente, que uns são ''modem.os", eficientes e honestos,
cesse a instituição com recursos da cxdem de US$200 bilhões. E enquanto outros são ''atrasados'' e piratas. Guena. é guec:a..'' São
'·" o l'Rsidente Fernando Hem:ique está propondo aumentar o fun- palavras do Presidente Fernando Heltrique Cardoso. redigidas em

éJostaria. Sr. Presidente, neste momento? & fazer um apelo
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O SR. PRESIDENTE (Jmé Samey)- Tem V. &• a palavra.
Brasília, em al:ril de 1993, quando, Ministro das Relàções Exterion:s, escreveu o p<efácio do livro A Guerra das Patentes, de Ma- cano Uderdo Pr, po< cinco minutos, na foxma do Regimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (FT-SP. Como Líder. Para
ria Helena Tachinardi. Na verdade, Senador Gilvam Borges, precisamos estar atentos,. para que se possa resolver essa guen'3. de for- uma breve collllliiicação. Sem revisão do a:ador.)- Sr. Presideute,
ma civiliu.da... Nem sempre o país que hoje pressiona o Senado Fe- SI"s e Srs. Senadores, o Senadoi- Antonio Carlos Magalhães resoldetal a aprovar rapidamente a Lei de Patentes agia de fotma civili- veu tecer considerações solm: o Presidente do Partido dos Trabazada,. porque, mu.it.as vezes, usou de armas de 8uemL _para. levar lhadores, Luiz Inácio Lula da Silva, ao t&miDo do seo reloto solm:

adiante seus objetivos.
-- O SR. PRESIDENTE (reotonio VIlela Filho)- Senador
Gilvam Borges, a Mesa comunica que o tempo de V. Ex• está esgotado.
O Sr. Eduardo Suplicy- Gostarlamos que o Senado Fede. rallevasse em conta essas palaVIaS do ex-Ministro das Relações
Exteriores, hoje Presidente da República, com muito cuidado, na
hora de examinaruma lei como a de pa~es.
O SR. GIL.V AM BORGES- Agradeço o aparte de V. Ex•
- OSr.Bemardo.Cabral-Pe>:mite-me V. Ex• um aparte?
- O SR. Gll.V AM BORGES - Sr. Presidente, peço a sua
complaoSncia pam conceder um aparte ao oobre Senador Bernardo
Cabtal.
O Sr. Bernardo Cabral - Caro Senador Gilvam Borges,
V. &• sabe da admiração que tenho po< sua autenticidade. O soo
discurso é todo .pautado na possibilidade que tem o ser hwDano de
se afln1izar V. &.• fez ecoar neste plenário a voz da experiência.
quando falou dos govemadores, da nossa mocidade, daqueles que
se atU;ilizam. Quando se fala no FMI, esqueoem-se de que, em
Bretton Woods- já se vai mais de meio século- o Sr. John Galbmith, no linal da vida, também mudou uma poiÇão de coisas.
Quis aparteá-Io, nobre Senador, porque ouvi aqui uma linguagem
fluvial: falou-se em margens do rio, em centro do rio. Como temos
uma imensa extensão fluvial. quero dizer que os rios s6 atingem os
seus objetivos porque, à medida em que os. obstáculos a eles se antepõem, vão conseguindo contomá-los. Feliz do banem que, ! semelhança. dos: rios, à medida em que os obstáculos smgem a sua ·
frente, consegue contomá'los, sem petder a dignidade, sem petder
a sua inteireza de carát.er. A defesa que V. Ex• faz do Pre~
Fernando Henrique Cardoso é muito fraca perto daquela que ouvi
ontem do Senador Antonio Carlos Magalhães, que está aqui ao
meu lado e a quem pedi permissão para repetir as palavras, uma
vez que S. Ex" mais confidenciou do que proferin: o Presidente
Fernando Henrique Cardoso brilhou nos Est.1dos Unidos da América do Norte e, com isso, brilhou o Brásil. Desse modo, desejo
cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento.
O SR.Gll.V AM BORGES - Agradeço o aparte de V. &•
e enceno o meu pronunciamento. Muito obrigado,. Sr. Presidente.

Dzua111e o tiisclU'So tio Sr. Gilvam Borges. o Sr.
Teotõnio VilelaFilho,l"Vice-Presitknte,tiebxz a catieira da preside'"'ncia, que ~ ocupada pelo Sr. José Sarney.
Presidente.

a viagem que realizou aos Estados Unidos,. o que me deixou um

pouco pm>CUpado, tal o sentido laudatáio da viagem, ainda mais

em suas palavras fmais, e fiqUei peDsando: onde está. o espírito crltico do Senackr Antonio Carlos Magalhães, porque, quem sabe, na
sua ausêDcia, S. Exa teDha sido desbancado. dentro das hostes go-vernamentais, por um outro personagem que :msolveu, deotto do
Govemo, tecer cóticas severas ! atu>ÇW do Presideute Femando
Henrique Cardoso - não de sua pessoa, mas do Govemo. Refirome ao Ministro Sérgio Motta que, durante a ausência do Presidente, tratou de aqui dizer algumas venlades no âmbito do ataque à
miséria, da resolução dos problemas sociais, e que o Governo a
que pertence estava extremamente tímido.
Seria in-ssante. por exemplo, que pudéssemos sabe< do
representante do Senado Federal, quais teriam sido as reações na
delegação brasileira e do pr6Jxio Presidente Fernando Henrique
Cardoso, durante a viagem, can respeito à força_ das palavras do
Ministro Sérgio Motta, porque, inevitavelmente, suas observações
repero1tiram nos Estados Unidos, pelo menos no âmbito da delegação brasileira.
~

Gostaria também de poder fornmlar

peigUDtas

não tantO 'ii

parte de ~téndiTIV'!Dtos, mas no que se refere a divergências~·
rela~ ! Lei de Patentes, uma vez que, confortue aparte ao
dorGilvam Borges, V. &•havia citado as palavras do pt6prio -

Ministro e hoje Presidente Femando Henrique Cardoso, quaudo
Sua Excelência mencionou que sobre este assunto existe uma verdadeira guen-a comercial E há um etubate profundo solm: essa
questão, Jevando em conta intexesses da nacionalidade brasileira.
Assim, seria importante sabemros das evenblais divergências e
não apenas solm: aquilo que o Presidente Bill Clinton falou.
Mas obviamente, nos Estados Unidos da América, há algo
eXIIaordinário para se aprender. E, de certa forma, dirijo-me a V.
Ex•, Senadoc Antonio Carlos Magalhães, porque tive a oporttmidade de estudar nos Estados Unidos e aprendi muito com aquilo que
é, na venlade, patrimônio, auseio da humanidade. Lá, podemos
aprender muito sobre ã' de.JJJ.OCiacia., sua prática e sobre os anseios
de tantos cidadãos, para que ali haja, de fato, a reali7Ação dos direitos civis para todos, em que pese tantas dificuldades na sua história, uma das quais a hõertação dos escravos que, parn ser con-

quistada. foi necessário que houvesse uma guerra civil. Nos Estados Unidos par.t. se conseguir os direitos à cidadania, para se avançar na direção de se diminuir bastante, embora não inteiramente, a
discriminação racial, foi necessário que houvesse décadas de ba.taJl:w;"meillOiáveis, como a liderada por Martin Luther IGng.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Na fortua regimen-

.

.

No que diz respe1to ao avanço da hl~ ~tra. a PJ~Zll,
de que o próximo Oiador possa concluir o seu discurso, que deverá ~ há que se aprender lambém ~ ex~Clll ~ ~da,
durar vinte minutos.
_ __
:- - l:llD.da_ que os problemas nio te~am sido resolvidos mtermmenre.
Concedo a palavn ao oobre Senador Antonio Carlos MagaMas_ <I! leria. ~ exemplo, ~sidade de sabe< ~ a delegação
lliães, por cessão do nobre Senador Edison Lobão.
brasileira, pres1Clida pelo ~ Fernando ~e Cardoso,
tratou de conhecer da expenen= nos Estados Unidos sobre o CréO SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES PRO- dito Fiscal por Remunetação Recebida, a forma de Imposto de
NUNCIA DisaJRSO QUE, ENTREGUE Á REVISÃO Renda Negativo, instituída há 20 anos e ampliada pelo Presidente
Bill Clinton, tomando-se o maio.- instrumento de política-social do
DO ORADOR, SERÁPUBUCADO POSTERIORMENTE.
atual Presidente americano, pois hoje 15 milhões de fautilias se
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço a pabeneficiam do Earned Inc:ome Tax Cn:dit, ou Ctédito Fiscal por
lavra, como Líder do PT, para uma comunicação inadiáVel.
Renamernção Recebida.

tal. a Presidência pra:roga 0 Expediente por quinze minutos, a flDl

.
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Vejo V. Ex", Selllldoc Antonio Carlos Magalbãel;, que teubo
muitas indagações para fOrmular. Gostaria até de visilá-lo, já que
não tive a oportuDida.de de fazê-lo publicamente. Farei uma visita
a V. Exa porque desejo aprofundar o nosso diálogo sobre temas a
respeito dos quais podemos divergir, mas V. Ex" pode estar certo
de que isso sexá sempre feito no intexesse da democracia e dos
mais ahos propósitoo do I'Iesideme do Partido dos Trnbalbadores.
Em o que eu tinha a dizer, Sr.Ptcsidente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES -Sr. Presidente. peço a pala.ra, pela «dom. De acoxdo com o Regimento,
ap6s ter sido citado, tellho direito de resposta.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra a
V. Ex", per cinco minutos, para uma explicação pessoal.

O SR. ANIVNIO CARLOS. MAGAlHÃES PRO. NUNCIA[)JSCURSOQUE,EN1REGUEÁREVISÃODO

ORADoR. SERÁ PliBUCADO POSTERIORMENTE.

OsR_ JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Sr. Presidente, peço
a palavra. como Líder.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Concedo a palavra
ao Senador José Roberto Anuda, como Líder.
· · ., •·
Faço um apelo a todas as Lideranças para que oolaboreDi
com a Mesa no sentido de votarmos o projeto do salário-mínimo,
que está na pauta em regime de mgência. Trata-se de matéria em
relaçio à qual há muitas emeudas e sobre a qual haverá moitas vo-

tações.
.
.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PP-DF.Como Líder.
Prommcia o seguinle disclnso. Sem revisão do ozador) ~ Muito
obrigado, I'Iesidente. Inclusive, já pedimos a inversão ele pauta
para. esse item da votação.
· · ·
Fm nome da Liderança do Govemo, rump:imento ó Senadoc
Amooio Cados Magalhães pelo relatá:io que apteSCil!OO a esta Casa
solxe a visita do Presidenle da Replblica aos Estados Unidos. ·
Sr. I'Iesideute, Sr"s. e s ... Senadores, destaco que, além dos
resultados obtidos nessa viagem, constall1es do relatório minuci<>-.
so que o Senador Antonio Corlos Margalhães trouxe ao Senado
Federal. a ida do I'Iesidente Fernando Henrique
aos Estados Unidos :m.uca uma posição diferente do espírito ciclotÍmÍco-da
imagem do Brasil no exterior? ou seja. nem grandes frustzações. ·
nem grandes ufanismos, e sim um país qoe cõtili.ec:C as suas dificuldades, mas que sabe, de fu<ma altaneira e sober.ma, como superá-las.
Finalmente. Sr.. Presidenle. acredito que o Senado ·FedCra.I.
ao ser represelllado pelo Senado< Antonio Corlos MagalhãeS; fez
jus à posição que esta Casa deve ter em evento intemacional dessa

·c.rooso

natureza.

O Brasil. ao CÍrCIJilSCrever~se. de forma soberana. no concerto das nações desenvolvidas exerceu papel importal\te, o de
mostrar a relevância do Senado Federal nas Ie!ações internacionais. Nossos cumprimentos, portanto, ao Senador Antonio Corlos
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JOSÉ
ROBEKI'O ARRUDA EM SEU PRONUNCIAMENTO'
Correio Bnmiieose- BmsiJia, '""'ta-fei:a, 21 de abril de 1995.

APOIO E CONFIANÇA
O presjdente Femando Henrique recebe, em sua visita aos
Estados Unidos. manifestações efusivas de apoio e confiança per
parte do J"OSÍde'lte Bill Clinton. As manifestações vão bem além
da cortesia protocolar e evidenciam efetiva de<cnninação do presidente aJI!Oricallo em estreitar laços de oooperação.
Clinton, por gestos e palavras - inclusive ao considerar o
presidentC brasilciro liderem seu hemisfério-, confiima a expectativa favorável ao d.isclmo refotmista do govem.o brasileiro, que
busca modemi:za:r o pais e rein$e:ri-lo no sistema f~ internacional.
.N.S últimas décadas, poucas vezes o Brasil ·desfrutou de
ambiente Ião 'positivo no cenmo extemo. Há razões oooaetas para
isso: Fernando Henrique foi eleito com exteSSiva maioria de votos, dispõe de projeto viável e racional para o pais e possui biografia respeitáve~ capaz de dar eredibilidade ao que diz e pranete fazer.-Não é pouco. O presidente Bill Clinton deu ênfase a essas circuilstância.S.
.
.
'
·EstadoS Uilidos tEni sido, ao longo deste século, o maior
parceiro po!ílico e comen:ial do Brasil Hóuve, é vérdade, IllOOlentos recentes de turbulência nessas reJaçaes .,- sobreiudo no fmal do

. os

regime militar btasiléiro -, mas jamais ameaçai3lJl ~ente
a parceria entré ambós os paí= Há ainda áreas residnais dé atrito. com.O, por~exemplo. a questão das patentes, que encontnL-resm:.
tências no Congresso brasileiro e enfure<:e a indústria farmacêulica
narte-<UDericana, que se sente lesada.
.
Mas há amplas áreas de oonsen:so, ontem enfatizadas pelos
dois prOsidentes: combate ao tráfico de drogas, cooperação comercial. defesa do meio ambiente, iniciativas de paz junto a: países·
continentais. em litigio. o essendai, neste mómento, é âprofuildar·
as·relações comett:iais.
·
·.
· Na reunião da Oípula das Américas, em Miami, em janeiro
deste ano. foi estabelecida a meta de criação, até o ano 2005, di
·uma área de livre oomércio panamericana. Nafta e Menx>sul são ai
sementes desse mercado futllro- e Esr.Uios e Brasil obviamente oS.
principais agentes desse processo.
·o estreitamento dos laços de oooperação, enfatizado pelos
dois presíden!Jo, é também extremamente oportuno. neste momento
em que .a globalização dos men:ados exp6e oconomilis mais frágeis, oomo a brasileira, à ação deletéria dos capitais especulativos.
Nesse sentido. o presidente brasilciro levoo proposta CODCieta aó
presidente norte-americano: a criação, no âmbito do FMI, de fundo especial para que os países enfienlem crises súbitas; como a vi-

vida pelo México.
·
Esse fundo restabelea: a confiança dos investidores nas
economias emergentes, pennitindo que se reequilibrem e reduzam
seus bolsões de miséria social

Magalbãel; pelo relal6rio.
Peço à Mesa a tr.mscrição nos Anais do Senado Federal de
tn!s editoriais que descrevem, de forma clara. os resuhados dessa
viagem: o primeiro deles, do Jornal de Brasília, edição de 23 de
abril, tem o titulo "Vmgem Produtiva11; o segundo. um artigo assi.:
nado pelo Jcmalista Gilberto Dimenstein. da Folha de S.Paulo,
tem o titlllo ''Foi Bom", e o último, publicado no Caderno de Opinião do Correio BrÚilicose, de sexta-feira, dia 21 de abril, reoebeu o título "Apoio e Conf:umça".
Esses tn!s textos revelam. Senador Antonio Carlos Magalhães, o orgulho com que a Nação brasileira acompanhou os resultados da viagem oflCial do I'Iesidente Fernando Hemíque aos Es-

W ASHINGTbN - O governo vai derramar objetivos sobre
os efeitos da viagem aos Estados Unidos, prevendo resuhados gigantescos e espetarulares. Setores da oposição do tipo Lula vão
acusar Fernando Henrique Cordoso de vender o Bxasil a Bill Clinton9 tamanha a troca de elogios e ju..ru de amor. A verdade: nem
haverá efeitos momunentais nem se descuidoo em qualquer momento do interesse nacional
Passados cinco dias de viagem. o presidente Fernando Hen-

tados Unidos. Muito obrigado.

rique Cardoso leva de volta uma boa noticia.- a _visita foi um su-

FOI BOM
(Gilberto Dimenstein)
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cesso diplomáÍico, capaz de signillcar mais confJaDÇa internacional no Brasil, tantos os sinajs de confiança lançados pelo govem:>
dos Estados Unidos. Tradnzindo para o cidadão comum: possibilidade de mais investimentos: estrangeiros. Logo, mais empregos.
Bobagem imaginar que vai jcJil'ar dinheiro. O fato, entret.m~
to, é que Clinton m.andou o segum.te :ecado= n6s CODÍWI1.05 oo
Brasil como um 1'puceiro confiável". E um bom sinal para quem
tenta se düerenciar nessa onda de suspeita que atinge a América
Latina depois da crise do México.
S6 isso não basta. Os Estados Unidos viviam dizendo que o
México era tio confJável que mereceria virar sócio minoritário.. E
ai está o resulliodo. Mais: Bill Ciintoo tem ininoria no Congresso e
sens I:nços estlo atados.
·
·• O ponto: a viagem mostrou que os países desenyolvidos estio dispostos a apostar no Brasil, de olho num men:ado p:omissor
orientado pelo sisJema, democr.ítico. Estio dispostos também a vei:
em Femandó ffenPque. a principal liderança da Amérii:a Latina.
• Essa..conf'J.aDÇa vai viiar p6~ caso o Brasil continue patinando em aidas de iDf1ação e instabilidade - o que significa. diDheiro
que vai procurar ou lias nações. Ou seja. menos empregos e menos
salários.
A viagem é um momento valioSo para que vollemos a dar
atençiio ao óbvio: toda a potencialidade biasileir.l vale lllliÍ!o pouco se não opetamJ.Os uma refcirma.po.Iítica, com partidos mais fortes e govemos mais eficientes. · ·
_ ·.Volto a insistir na tese ·de que se dermos etrado,.agOia. vamos ter dificuldade para explicar ao cidadão comui:n por·que, com
tantas condições favorí.veis, a deiDOCI3.cia fracassru para melb.omr
o nível de vida dos brasileiros.
VIAGEM PRODlJITVA .
. Com o testemunho dos meios de ~.ni:wricação do Brasil e
dos Estados Unidos. que acompanharam de perto todos os sens en'
contros em Nova Iorque e em Washin~ pode-se conchrir que
foi nmito produtiva a viagem que o Presidente Femando Henrique
Cardoso acaba de :realizar à nação norfe...31llel.lcana. Tanto ms conversações mantidas com o Presidente Bill Clinton quanto nas :reuniões com investidores privados, nas negociaÇões com dirigentes
do FMI', BID e Banco Mundial. bem como nas diversas entrevistas
à mldia dos EUA. o Presidente biasileiro soube transmitir o clima
de confJ.allÇ3. que o Brasil vive abJalmente~ Em -COntx;apartida. ·o
chefe do Governo brasileiro cpoSeguiu, da parte de seus interlocutores, como eles mesmos dec~ demonstrações de _compreensão e de apoio ao BiaSil na marcha do Plano Real e di· recuperação plena de sua economia.
A personalidade do Presidente da Repiblica, notadamente a
circunstância de ter vivido e trabalhado ll0S Estados Unidos como
professor, nos dias dificeis de sua d.iá.spora política. ajudou e muito a se fazer melhor compreendida pelos govemantes e pelos
agentes fonnadores da opinião pública daquele grande pais. Até
mesmo a infeliz coincidência de sua chegada a Washington com o
brotai e criminoso ateritado em Oklahoma C"rty não apagoU; antes
=Içou ainda mais a sua presença na capital norte-americana, pela
pronta e sincera solidariedade que soube transmitir ao povo, ao
govemo e às famílias das vítimas daquele nefando crime teiroristà.
Como bem disse o pt6prio Presidente Fernando Heorique
Cardoso, ele nada foi pedir em ajuda ímanceira aos EUA e nem se
afastou um milimetri> da atitude de total soberania do BrasiL Por
isso mesmo soam até ridículas as acusações de Luiz !Dácio Lula da
Silva de que o govemante brasileiro teria "implorado" .investimentos aos empresários americanos. o· presidente do PT, que já falro
em 1994 ao mesmo auditório de empresários DOJ:te..americ:anos em.
Nova Imque, deveria ter aprendido que nenhmn busines.sman dos
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EUA se comoveria com apelos dessa natureza. pois estão acostnmados a tratar com dinheiro, mercadoria para a qual o sentim::ntaIismo- especialmente de sindicalistas- vale pouco ro quase nada
na hOia de decidir sobte investimentos. O que importa é a soma de
garantias que o País oferece aos investido:res. em termos de estabilidade p:llítica, abertura sem precedentes aos investidores estJ:a.D.geiros e boas possibilidades de retomo dos recursos investidos. E
isso o Brasil tem de sobm. E se ainda havia empresário americano
em dúvida sobre esses poutos, a visita do Presidente Fernando
Heorique Caidoso servin para convencê-lo de queM um Brasil
novo, nm Brasil do Plano Real que, de igual para ignal, dialoga
com os amigos norte-americanos solxe uma. nova parceria." de progresso para as duas nações daqui para o futuro.
O SR. PRESIDENI'E (José Sarney)- Nobre Senador José
Roberto Amlda, a Mesa considera como parte integrante do sen
disc!mó os documentos cuja transcrição V. Ex" solicitou.
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO. Prommcia o segeir.le
disrurso.) - Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, em recente pronunciamento sobre o inesgotável tema do petróleo, aventurei-me a
formular nma hipótese interpretativa deste surto ·de fé ilimitada
nos poderes miraculosos das privatizações que, de te!Djlos para Cá,.
tem acometido alguns segmentos de nossa sociedade.
Na minha opinião. a sucumbência. a esse modismo bem poderia ser atrihúda à chamada "década petdida", melhor dizendo, a
uma de snas mais devastador:as consequências que foi a perda
crescente, pelos bmsileiros, do sentimento de anto-eslima. ·- •Lembre~ eillio, o contingente significativo de brasiiOiros
que...aloidoados pela crise que se pteCipitcu sobre o Pais, sem~jni
mo para encarar e tentar revertec a dw:a. realidade que enfren!i.ramos, sUcumbiram à tentação da desistência do Brasil.
Tal desistência manifestou-se, então, de duas maneiras.
~ ~ quey literalmente abandonaram o tenitéírio pátrio. remmciaIam à pnSpria. naciooali.dade e adotaram identidade estcmgeir:a.
Segnndo cálculos da Polícia Federal, o número desses "desistentes" terá. superado a cifra dos dois milhões.
· Houve, também. um número talvez ainda maior de brasilei- .
ros que, muito embc:ra. tenham permanecido no País, dele desisti- ·
ram psíquica e 01lturalmente. pondo em prática o mais desastroso
escapismo civico-<:U!IUial, OCO!Iido neste país.
Tais biasileiros permanecer.un e ainda permanecemn.o Bta.sil, inas. olhos vohados para as nações mais prósperas do Prilneiro-Mundo, passuam a Ciescrer de sua Pátria, a escamecer sua gente e sua culbna.. Assumindo ares de exilados, em sua própria pátria, tais brasileiros puseram-se a afetar padrões consumistas de
Primeiro-Mundo, como se tal fosse a tro]nmll af'mnação de modernidade.
E comO eles gostam de viajar! Coostimte~fe; eles~
mam as malas e partem. em peregrinação aos grandes santuários
da prosperidade e do COJlSUl1lismo do Hemisfério Norte.
· Nessas andanças, privilegiadas, esses dessistentes vão ás
compras, passando com frequência da-importação de coisas à impottação de idéias.
Por isso, ~ os descrevi assim. em meu pronimcian:ieii an-

terior:::

•-

- .

''Cultores medíocres da criatividade. mais propensos a adotar coisas já feitas do que a fazer coisas novas, além do mais, pouco enraizados na própria cultura, não lhes ·custa mndar de idéias

· trocalldo-as pelos modismos mais recentes com que se depararam
em seus passeios pelo Primeiro Mundo."
E deve ter sido nos porões dos aviões da Varig onda Vasp,
em meio às bagagens transportadas: por esses brasileiros itinerantes, que den enii3da em nosso pais, o modismo das privatizações,
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repassado como panacéia miraculosa, para tOdos os i:to~ maiés;
inclusive, para nossas inc:urâveis frustrações aCUmuladas na "década perdida."
O modismo se alastrou com a virulência de uma epidemia.
Não fOia o sinal de a1aJ:me disparado pelo México e pela
Argentina. estaríamos todos envoltos no anastão da crença compulsiva de que nossa única saída seria a privatização de tocios os
nossos empreendimentos estatais, inclusive e. preferencialmente,
os mais bem sucedidos.
É bem verdade que já se vão an:efecendo as. vozes que in-:
sistentemente se erguiam em favor da privatizaçio indiscriminada
de nossas empresas estaWs.
Os exemplos do México e da Argentina abalaram a muitos.
Por óiltro lado, a fragilidade e repetiti.vidade dos argumentos favoráveis à aliemção de empresas sólidas como a Petrobrás acabaram
~do ,para o desgaste progressivo e imx:upeiável da cam-

panha.
• En;t relação à Petrobrás, per exemplo, teotou-se. com obstinada'iosistência, passar à opinião pública a imagem de sua ineficiência.
Ora. essa tentativa é aimJ.ada fragorosamente pela eloquência dos fa.tos que dia-a-dia tra.zem à luz novas perf~ da Petrobrás, reveladoras de sua eticiência operacional. assim como de
sua solidez econômico-fmanceira:. ·
.P= comprová-lo, basta compulsar os dados referentes aos
resultados operacionais e econômico- fmanceiros obtidos pela
empresa em 1994, agOia divulgados, pela Associação dos EDgeIJbeiros da Pet!:Obcls. •
. .
Vale notar, a propósito, a fidedignidade das informaçõe,<
veiculadas pela AEPET. Longe de coostituirem mera manifestação
de COOl'pOnllivismo- como assoalham os detratores da Petrobrástais informações, a meu ver, constituem prova plena da eftciência
dos técnicos da Petrobrás não apenas no que diz respeito ~ sua capacidade operacional, mas tambóm. no que coru:eme à sua inteligente, pertinaz e aguemda capacidade de luta coJJ1t'a a dcsinf=ção do lobby da privatização."
Segundo os dados acima referidos, no fmal de dezembro de
1994, foi a!ÍilgÍdo novo recorde !lllCÍO!lai de produção de óleo,
represet1tado per 762.110 banis por dia. Tal petfO<IJlllilce- representa um acréscimo de 37% em relação à produção de 1993.
Já a produção de gás nalulal cresceu em 1994, 44% em re·
.
lação à produção do ano anterior.
Em 1994, registrou-se, per rulro lado, expressiva redução
dos custos de produção, já que estes deseeram de USS 5,65 para
US$ 4,51. Consequentemente, o custo médio do petróleo oacio!lai
aprese11tou queda de 14,7%.
Outro comprovante da efl.ciência crescente da empresa manifesra-se no crescimento das reservas de óleo e de gás natural.
Nossas reservas globais de óleo a!Íilgiram 10,3 bilhões de
barris. As reservas brasileiras já asseguram ao Pals mais de 30
llllOS de produção, COilsidetado o aluai mvel de produção. Não será
supérfluo sublinhar que tais perspectivas são bem melhores do que
as que se oferecem aos países industrializados. os quais ou não
dispõem de reservas, como é o caso da AlemaiJba, ou delas não
dispõem senão pór alguns anos, como é o caso dos Estados Unidos (6 mos apenas).
Cumpre ressaltar, por OUirO lado, que nossos !ndices de sucesso explorat6ri.o - ·s?% em teira. e SO% no mar - sio bastante ·
superiores às médias mundiais.
Se tais dados deitam per leml o argui!lOilto da ineficiê!lcia
da Petrobrás, os que se seguem desmentem a pecha que lhe é imputada de não pagar impostos, de não dar lucros, e de ooerar os
cofres da nação. Senão vejamos:
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Em 1994, a Petrobrás proporcionou ao País uma economia
de divisas da ordem de USS 9,25 bilhões.
Em srus 41 anos de atividade, a"""""';' de divisas assegmada pela compaiJbia totalizru
4.220 bilhões, a: preços de 1994.
O pagamento de impostos. taxas e contribuições às áreas
Fedetal, Esladual e Municipal, totalizou, em 1994, US$ 6.500 bilhões, se11do que os royalties pagos pela extração de óleo e gás
atingiram a cifra de US$ 117 milhões.
Quanto aos lucros, 110 periodo, eis as cifras registladas: faturameDto bruto deUS$ 18,361 bilhões e lucro liquido de ÚS$1.743
bilhões, sendo que os investimentos alcançaram US$ 2.3 bilhões.
Cumpre notar que, no desenvolvimento de suas atividades,
a Petrobrás utilizou 67% de recursos próprios e apenas 33% de
capitais de terceiros, não tendo recebido nenhum aperte de recursos do s~ Fede:raL Ao final do exercício, o patrimô.o.io líquido
da Empresa""' de aproximadamente.
É por isso que. volto a insistir, nesse sentido, a Petrobrás é a
cai1l do Br.lsil, como o BI3sil é a """' dos brasileiros, todus pare=do ter perdido o IlltllO de sua destinação e a determinação de
seus ideais, no execrando decêmo de 80. .
.
Fundado, pois nessas premissas, encerro este pronuncia·
mentoapondo-Ihe o mesmo fedlo que utilizei na conclusão do discurso anterior:
,
" ~ao se resolv~ quero crer, os problemas da Petrobrás,
mudando-a de mãos, como não se resolverá o impasse do Brásil,
abrindo mão de sua soberania, como. tam_bém. não se logrará cuia.:r
as frustrações dos brasileiros pelo despejamento de sua idêhtifude
cultmal.
.· NoSsa salvação não virá de fOia. Para nós, o melhà:. remédio não deriva do receituário alheio, mas há de ser aviado ;;_o laboral6rio da criatividade nacional.
A providência mais urgente pare o Brasil contemporàneo é
um banho ger.d de cidada!lia, seguido de uma imersão proloogada
nas águas salvifJ.CaS da ética e do civismo, para que- delas emerja
~Ul3. nação recuperada em sua auto-estima, oonfinnada em sua
ideDlidade cullulal e revigO<ada no cultivo dos valores, cujo abandono tem determinado, se não a falência, pelo menos o ~sgovei
no genl) do Pais.
É o que pemo, SeiJbor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Coneedo a palavra
ao nobre Sc=dor Gilberto Mir.mda.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Prommcia o
segumte discunio.)- si. Presidente, Sf's e Srs. Senadores, pela leitura dos jamais e em convemt.S com experientes políticos do Legislativo e do Executivo, já me convenci, a esta altura, de que a
questão mais explosiva da refonna coostitucional em curso consistirá na ~strunuação e mudança das regras do sistema tributário
Ill!ciooal
O gover.çto do presidente Femando Hemique Cardoso encaminhará brevemente ao Legislativo suas propOStas oficiais neste
sentido, mas de há muito o Congresso e a opinião pública têm assistido a uma verdadeiia guerra de escaramuças travaàa entre a
União, os governos estaduais e as prefeituras municipais oa arena
dos meios de CQrtllrrdcação.
Receio, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela escalada desse
conflito !lOS jr6ximos dias, quando as propostas governamentais
de reforma tributária vierem finalmet~te à luz. Na opotlllllidade,
caberá ao Coogresso Nacional orgm:Uzar o debate numa direção
pp:xlutiva e encaminhar sohlções justas, dumdouras e que consultem o interesse nacima.l.
. Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Hoje, quase sete anos após a promnlgação da Carta de
19gg, já a llÍilgUém é lícito ig11oou: as diflCUidades criadas pela f6r-

uss
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mula vigente de repartição de receitas e despesas entre os três ní~
veis de govemo. A União se queixa de que ficoo Com uin volume

e uma variedade de obrigações muito superiores à sua capacidade
Imanceim de honrá-las. De outta parte, Sr. Presidente, Srs. Senado=, não podemos tampouco fechar os olhos aos sérios c dolorosos ajustes empreendidos pelos novos governada:es de quase todos os estados: demissões em massa de funcionários pUblicos, iJn.
posição de tetas salariais rígidos na administração direla c indirela,
suspensão de todos os concursos e licilações, dentre oolras medidas, objetivando o enxugamento da máquina governamental e a
cobcrtlua de rombos orçamcnlários.
Para citar apenas um exemplo, eu chamaria a atenção de V..
· Ex's pam os primeiros resultadc;Js da gestão Roseana Sarney no
Mara!lhiO: nas semanas·imediatas à posse, a governadora obteve
da Assembléia Legislativa a aprovação de .17 projetos qile permiti-·
tão mna economia de R$ 50 milhões aos cofres do Estado. Mesmo
a.ssini, Sr. Piesidente~ SIS. Senadores., a -goveriJ.adora Roseana e a
grande maioria de sons colegas, no futnro previsíveL não disporão
de rc<:uzOOs pom investimentos cm projetos de infra-estrulllra fJSica e humana.
Não é pois de admirar que os primeiros cálculos ventilados
oficiosamente pela equipe oconõmica do govemo federal, e que
projelam perdas de receitas de até 45% paill alguns Estados, lenham osbam!do nnm arco de reações adversas que inclui desde o
vetmmo Mignel Amlcs, de Pernambuco, alh o joveni Panlo Afonso, .de.Sanla Catarina. Será muito dilicil convencer os executivos
estaduais e as bancadas parlamentares a eles solidáriãs -iio- Con·
81='0 Nacional a qu& seus govemoo saldem a parle do leão da
ama1')lll. falllra represonlada pelo rombo orçamenlário do governo
foclmU, cquivalcnle a US$ 12 bilhões.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Qualquer dúvida residual acexca do caráter polêmioo da re·
foana tnllutária foi defmitivamente sanada dianle do rcsullado da
reunião do último dia 21 de fev=iro oo.lre o secret.úic> da Rc=ita ·
Fodetal Evonndo MacicL de um lado. e representanles. da Frente
Nacional de Prefeitos, de outro. Confimnpdo a máxima de que a
maneiril mais comnm de oonlomar uma decisão espinhosa é oslabolecer nm comitê, o Dr. Maciel propôs a criàção de uma comissão lécnica, onde leriam assento represonlanles da União, dos eslados e dos municípios, destinada a subsidiar _a discussão da reforma
tributária. Ou seja. nruito pouco ou quase nada foi dccidi<li> de!initivamenle pelo Govemo Fodcral quaniÓ ao fOillla!o e !amanho
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- Corno serió Os Estados compensados pelo fim da tributação das exportações?

-

- Como, cem. que recursos e dentro de que prazo, a fiscaliza.çãá federal será reequipada para fazer frente a suas novas responsabilidadcs?
- Quando chegará a vez de o JSS, tributo nnmicipal. ser incorpcndo a esse projeto de nnificação c simplificação lributária?
-Que fllD levou a cfiscussão do Imposto sobre Vala: Ag~egado (IVA)?
Essas (e outras) questões pen.dentes terão de sa esclarecidas, repito, num amplo dcbale naciOilal CIIVolvendo os 11\\s níveis
de Govemo e o Coogresso.
Por ora, Sr. Pn::sidente, SIS. Senadores, sem que se vislumbre um COitSeDSO, pemritam-me 4CieSCCDlar duas últimas preocupações.
. Uma delas se refere ao fato de que, nmito embora repudiem
a já mencionada "guetra. Ílscal". todos os govemadores temem
perder receitas e antonomia de legislar som o ICMS. Confonne
lembrou, dias atms, o jomal. Gtr%<14 Mur:antil, ''O_cetlário que
vigc atualmentc é de total descumprimento da Lei Complemonlar
n~ 24, que criou o Conselho Naciooal de Política Fazendária (Coofaz)[ ••]~ que preendia ser responsáveL a rigor, pela legislação do ICMS. Mas a gncm1 liscal se faz à r:evelia do Confaz e é
nma guem1 predal6ria", conforme admite o pzóprio scctelário Everardo Maciel.
Cumpre à refOIIIlllttibu!Mia, Sr. Presidente, Sts. Senadcxcs,
propor uma saida justa e eqüânime para esse impas~ com vist.Js
ao aperfeiçoamento do pacto federativo.
-.~ A óulra pmx:upação, Sr. Presidente, SIS. Scnadcxcs: ~se nas conseqüências da refcmna pom a Zooa Franca de
que é, 5em sottJbm de dúvida, nma das poucas ""pmências Vlk>riosas de promoção do desenvolvimento econômico, da oferta de
emprego c da capacilação te<:nológica na perspectiva da rednção
das grandes designaldadcs regionais deste Pals. Os segmentos empresariais, politicos, sindicais c demais fmças vivas da COillllllidade amazonense e manauara es~ unidos em tomo do govemada: Amazonino Mendes e do superintendcnle da Zooa Franca,
Manuel Rodrigues, a fim de oonjlrar qualquer ameaça de eliminação dos instrumentos fiSCais indispensáveis à alavancagem do progresso local
·
Em o que linha a dizer, Sr. Prcsidcnle.
O SR.. PRESID~ (José Samey)- Concedo a palavm

:"""'F•

-ao'nobre Senador Manto Miranda.
O SR.. MAURO MIRANDA (PMDB-GO.Pronuncia o segninle cfiscurso.)- Sr. Presidenlc, SI's e Srs. Senadores, a agricultura bxasil.eira acompanha com justa expectativa o desdobramento
das negociaçõeS para o estabelecimento de uma nova política de
crédito que ttanqüilize o meio rural e restitua a paz ent:re os financiadores c os fmanciados. A =te decisão da Câmata Federal,
dcnubando o veto prcsidcncia1 à queda da TR oos empréstimos,
pela esmagadota maioria de nossos concidadãos..
foi Um grito coob:a a injustiça, mas foi explorado em muitos setoConvém ter clareza, Sr. Presidente, Srs. Senadores. de que a res como rcação corporativa dos agri<:ultox=São comuns essas
conclusões apressadas que coosagranl mitos e levam ao impasse,
proposta atnl:uida ao Executivo de fundir o JPI e o ICMS num s6
imposto, se, de um lado, acaba com a ''guerxa fiScal" entre os Esta.- dilirultando solu~ de médio o longo prazos. O Brasil cslá candos o dcsoncta as exportações, de outto,levanla algnmas queslões sado da demagogia e do sofisma substituindo a vmladc. A qucslio
é nruito simples: os agrícolas estilo engessados pcl4 polili<:&
angnstiantes. Pcx exemplo:
de preços mínimos do gcvemo, ao mesmo tempo em que as divi·
- Quem vai col:nr esse novo imposto? Parece que será o das submelem-se aoa jJros .....-... Ou, para r:q>etir a fraac de um coeslado, quando as transações forem efetnadas dentto de sons limi- nhecido comentarista econ&nico, os preços da produção sobem
tes: o a Uniio. no caso de lmllsaçõcs interesladnais. Esra 6 uma dc- pela escada, enquanto as d!vidaa aobem pelo elevador. Essa 6 nma
duçlo lógica, mas ainda não há qualquer defmição oficial...
verdacle inquestionAvcL
dessa refCJI'Illa.

Sr. Prcsidente,·Srs. Senadores:
Nesse pancxama de incerteza. acredito que a primoir.t providência a ser tomada por todos nós, participantes do debate, consiste em "organizar nossa perplexidade", fomrulando perguntas que
·iluminem a equação tributária, atribuindo a cada um de seus ter·
mos o devido peso. Não há solução sem uma adequada colocação
do problema, e penso que minhas dúvidas são hoje compartilhadas

- Como se dará a partilha da receita do novo imposto entre
os estados e a União?

TeMo recebido volumes aescentes de eotrespondência.
mostnmdo o desespero de pequenos c médios produtores rurais
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a sua incapacidade pa13- pagar os ímanciamento&. Muitos já
estão entregalldo suas 1em1s a P"'ÇÇS aviltados. pam evitar que daqui a pouco mais Seu modesto patrimôoio já não possa mais respo!lder pelo valor da dívida. Sindicatos rurais também têm manifestado as suas apreensões com esse quadro crltieo. No outro extremo, escandaliza.-se a versão de que o Banco do Brasil vai quebrnr, se a decisão da almara fcx OJmprida. Todos somos tratados
como um gr.mde exétcito de vilões, eufiaudo goela abaixo da Opinião l'llblica esse tipo de desmfOIIDllção. Todos sabemos que, na
administração do crédito rum!, o Baueo do Bmsillimciona como
repassado< de reemsos do Tesouro. Pam o B=il. pam a cidadania,
pam a paz nos meios de produção, é impertante que se sepulte de
· vez, ueste país, esse modelo maquiavélico destinado a confundir
as pessoos de boa fé.
Trabalhar com a verdade ~uma coisa que não fai mi.l a ninguém, mas faz bem a todos. Sobrelndo quando a vitima da desinfcxmação é o produtcx rum!, que vem saldo p<n•li7Bdo 00100 sustentáculo solitário da estabilidade eeone.n;c. O agricultar é um
otimista
natureza, porque nenhuma outm atividade se cerca de
tantos riscos, apesar de ser dele a mais nobre de todas as missões
na sociedade produtiva, que é a de alimelltar. Aumentar os seus
riscos e investir na sua insegurança é co:mpwmctct todo o, equilfbrio social da Nação. Existe um pento perigoso de ruptura no quixotismo de quem planta prejuízos. O eslnulgulamento ainda nio
chegou, mas cabe às eonsciências que tém responsabilidade eom
os deStinos da Nação pensar nisso, e rápido. Acho que chegou a
bom decisiva de dizer se a agriculblla é r<almente importante.
como tpO"!Dheceu o Presidente Fernando Hemique Cardoso, ao
eleger o setor como prioritário~ durante a sua nnnpanha É :preciso
dar um hasta ao desgaste mesquinho a que é submetido o agri<:ultor é um aliado. e não um inimigo da estabilidade eeonômica. Enceno este rápido pronimciamento apelando às pessoas de bomsenso que estão no governo pam olhar bem todo este P""'""ma antes
de tomar decisões que podem wstar IWito earo ao nosso futuro.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavm a
nol:.e Senadom Benedita da Silva.
COiin

Por

A SRA. BENEDITADA SR.VA (Pf~RJ~ o seguinte discurso.) -Sr. PresideDte, St"s e SIS. Senadoa:s, o Govemo
e as fOIÇ'IS mais eonservadoias do País lançaram-se, freneticamente, ao seu projeto primordial: a mfOilDll da Previdência Social
Histórica e etimologicamente, ~formar signiíu:a ''melbotar, aprimmar, reconstruir, corrigit'. Mas a refOI:IIla do Governo para a
Pmvicléocia é pam piorá-la, porque desfigül2, elimina e escamoteia direitos adquiridos dos trabalhadores brasileiro&, que levaram
meio século para conquistá-los, e que estão~asscgurados na Constituição. A refOilill, pois, é um retroeesso. E contra a classe q:,balhadota.
Entre outros itens. a Emenda à Constimição n' 21, de ~
último, estabelece o ÍDil da aposentadoria proporcioual pcx tempo
de serviço; a proibição de se estender aos servidores ;úblieos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente CODCC<ii.das aos servidores em at.ividade; a obrigatoriedade para os ina.tivos
de pagarem, tal qual os da ativa, contnouições pmvidenciáriaS;
que neDhum pagamento <lecoirenho de aecxdo ou de exeOJção de
sentença será efetuado sem o prévio recolhimelllo das eontribrlções sociais incidentes.· O Governo, como sempre, pam resolver seus problemas,
opta pela solução mais fãcl1 e mais pel'Versa: penalizaMo e prcjl-

dicando, justamente, a classe mais li:aca da sociedade - os tmbalhado=. cassando-lhes direitos adquiridos. Quando deveria, se
I<a!mente buscasse justiça e eqüidade, atingir privilégios e regalias
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classe mais aquinhoada, aquela que, <fé fato, detém o poder
eamílmieo da Nação.
·
NUm pais de taotas desigualdades sociais e :n:gionais, de
imeosos bolsões de miséria, de cruel concentzação de mnda, em
qoe qu.am:ua e um pcx cento da renda nacional coocentntm-se nas
mi<lS de apenas cineo pcx oento da população, segundo dados do
IBGE, eomo não proteger a clas<e tnbalha<lcn? Cabe ao Estado,
justamente, essa função de proteção e amparo aos mais fr.lcos,
diante dos mais poderoso&.
O grande eeooomista ingl& John Keynes escreveu, em sua
obm O Fim do Lais.rez-Faire, de 1926, que a intetveoção do Estado, nas relações eeonômicas e tmbalhistas. é necessária e impentiva, pam manter o equillbrio das forças sociais dentro da sociedade,
resgwmlan9o os inlm:sses das classes mais desfavorecidas, na
busca da eoo=•çiio de paz e estabilidade sociais. Como í!carlam
essas indefesas classes diante dos graodes e poderoso& grupos eco-

de

nllmieos e tioanceims?
Desse modo, a reforma da Previdência Social do Govemo,
como está fammlada, é anti-histórica e antipovo. Imita, assim, o
''Emendão" de Collor de Mello, que pmtendia também surmpiar
direitos e im<esses legítimos dos trabalhadoms, eomo os dos funciouários ;úbllcos. E, admirável coincidência, o Deputado Rei-

nhold Steph...._ hoje Ministro da Previdência Social, em o titular
dessa Pasta naquele Govemo.
A ~ reforma previdenciiria baseia-se em
falsas e em mew;.verdades.
.~ _
Desde o governo Collor vem-se ameaçando~ sistematicameme, o desmcàe da Previdêocia Social no BiliSil, eom pu>postas

P"''"":=

de e!iminãr, extinguir, restringir, modiÍlcar e substituir direitos e
cooqu~ dos trabalhadores.
··

!'la veÓ:dade, Sr. Pmsidente, o que se J:Rlellde é acabar eom
a pmvidéocia social ;ública e instituir a pmvidência privada, deuIro da concepçio 1100liberal, que parece J?OIIIIO"'' o pensamento das
c.lasscs dDigemes e dominalltes do País. O neoliber.ilismo atende
aos seus interesses, e Jrincipalmente. aos interesses do capital estrangeiro. Mas certamente não é, em hipótese alguma, solução
pam os problemas brasileiros, e Dlllito menos pam a gr.mde parcela desamprrada e pobre de nossa população, que vive com baixos:
salários, quando não subempregados ou mesmo desempregados. • .

Não ó diíiCil tmçar um pamlelo entre a pmvidência social
pública e a privada, e oonc1uir pela prevalência e vantagem da piÍ'
meim sob:n: a segundá; que exen:e e:ttraoo!inária função social,
garantindo a todos os cidadJos, principalmente os de baixa rendaque sio a maiorla csmagadom da populaçio -, uma velhice mais
segum e tranqüila.
O trabaJbadoc ccmtn"bui com uma preStaÇão mensal relativa·
mente pequena, e recebe, em conlraportida. toda série de indispensáveis beneficios a uma vida digna e saüsfat6ria, oa área da seguridade social. Quem pen:ebe salário mínimo eooeorre, mensalmente, para a Previdência Pública, com o valcc de cinco reais e ses..
senta centavos. eqtiivalente a oito por cento do salário. enquanto
quem pen:ebe o teto máximo de quiDhentos e oi.tmta e dois reais e
oitenta e seis centavos recolb.e o correspondente a dez por cento,
ou seja, ciDcp1ema e oito mris e vinte e oito centavos. Om., com o
pagamento múrlmo de cinco mais e s:essema centavos, por mês. o
trabalhador tem direito, pam si e sua fami1ia, aos seguintes hene.fí.
cios concedidos pelo INSS: aposeÚtadoria pcx idade, pcx invalidez
ou pcx tempo de se:viço; aposentadcxia especial, referente a serviço penoso, insalut.e, de risco; an:úlio-doença. au:úlio-gestante e
auxllio-acidellle de trabalho; secviço de roabilitação e décimo-terceiro salário; pensão, sa!ário-familia, salário-maternidade e auxí!io-mdução.
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A desvantagem, pois~ da pievidência privada en1 reia.Çio à
p6bliao é insofismável. Por suas pxóprias caracteiisticas, não de~a ela uma função social. eomo a ootr.l. Para ter direito a
uma aposentadoria, por exemplo, de valor proximo ao do teto-máximo da Previdência Social pública, em tomo de seiscentos ~.
o tclbalbador teria de pagar COiltribuição mensal durante .trinta e
cinco anos e iniciar com a :o:iensa1jdade de duzentos e sessenta .e
cinco reais e- oitenta e oito centavos.
reajus~a pericvficamente. Ademais, s6 receberá a "aposentadoria complemenlat 1 se pagar todas as mensalidades atualiz.adas. E. em caso de
morte, a família someme será teembolsada do valor já pago, com
• CCXI<Çio lllODetária.
~ ~
-·
Agora, o Govemo está propondo a unifu:ação das aliquotas
míniÍÍlas e máxirnãs, ~ zeipectivameme oito e dez poi céDto, para
apenas uma, de nove por celllo. Ora,
milis .in}ls!O: 0$
pobres- que ganham salmo mínimo- pagar.;o ~; e os que per-.
cebem os melb(I['CS salários; pa~ meitoS. A proposta~ como se
vê. pPne os inais carentes e beneficia os mais aquinhoados..
A proposta dos aposentados e pensionistas, que endossamos. sinaliza para uma contriooição progressiva: seis por cento
para os meDOieS salários, até chegar aos .doze por cento para os
maiores.
Mas o Governo e seus aliados neoliberais tomanmi-S. de
uma 1i1ria avassaladcra contra a PreVidência Social. ilo 'afã siste.mático-de investir contra ela e sucateá-Ia. a: 4uai<iiiet; ~ -e~en:i
qualquer circuostância. Apontam-rui, lodo dia. aos olhos 9a Nação,
como um temvel mal da sociedade, que deve, portanto, ser extir·
pado. Acusam-na de dosar o desequih'brio de ~ contas, em m-.
zão dos déítcits fabulosos que aptcSenta, o que, segundo el~s, d.~falca. o Tesouro Naciooal e provoca o pxx:e~ 4tflaciQilário.
.•
Diante desses ataques contumazes, das incertezas e ameãçaS
constantes, não é de estranhar que os trabalbàdores, preocupados,
oplem por aposentadorias precoces, visando réSgualtiar seus legítimos direitos. Mas as autcridades govemaDi~s. ·que causam 9
problema - com sua campanha insidiosa cOntra a p<evidénoia escondem o fato e alegam que "as pessoas estão se aposentando.
cedo demais, sessenta e quatto e meio por cento com: menos de
cinqüenta e quatro anos.''
O Govemo manipula, Sr. !'Iesiden~. al8uns dados da Previdência Social para tentar justificar a sua refom:ta. Algumas vezes
os inventa. Em 1994, por exemplo, a receita p<evidelriária, mais o
saldo do exetclcio de 1993, totalizar.un vinte e dois trilhões e quatrocentos e quatoae bilhões de mais. As despesas totais. tefe_rentes
a pagamentos de benef'ICi.os e de demais encargos do Instituto Naclonai de Seguridade Social somaram vinte trilh~ e .seiscentos .e
treze bilhões de =is. É irnportaute salientar ainda que, no ano
passado, a receita pora da Previdência foi de dezessete trilhões, setecentos e setenta e três bilhões de n:ais e que a despesa- exclusivamente pagamentos de bene.ficios- alcançou a cifra de deZessete
trilbões, quatrocentos e seis bilhões. acusando lambém um saldo
positiVo de trezentos e sessenta e sete milhões de reais. Segundo o
informe da p<6pria Previdência de dezembro de 1994, ela fechou
o ano de 1992 com. um saldo em caixa de um bilhão e seiscentos
bilhões de reais; em 1993. com um bilhão e meio de reais, e, at.é
dez de mu;o último, contava com dois bilhões e meio de Ieais.
E o GOvemo veicula, pela imprensa, insistentemente, o
"crescente déf!Cit da.Previdéncia'', que. segundo alega. deve chegar a mais de três bilhões de reais. ooerando o TesóliiO Nacional e
preocupando profimrlamente. as autoridades da área fmanceira.
As despesas da Previdência. superiores a vinte bilhões de
dólares, carespondem a qualro por cento do Pm nacional que foi
de quatrocentos e oitenta bilhões de dólares, mantendo-se a mesma 1_elação há vários anos. conforme dados do Fhlxo Caixa do
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INSS. em trinta e um de dezembro de 1994.. Esmmháve4 portanto,
o pnlprio !'Iesidenle da Repúbliao vir a p6blico e afumar que "os
quinze milhões de aposentados absorvem seis por cento do PIB,
por ano".
Como se pode facilmente verificar, a Previdência vai bem,
sim. SeDhm; vem apresentando , há anos, saldos superavitários.. e
não deflCitário$, como-afmna o Gove:rDo, na ânsia de atingi-la.
Ainda quanto a gastos da Previdê~ divulgou-se peJa iJn..
prensa. que ela "deve gastar doze bilhões de reais com scrvidotes
ioativos do Executivo. Judiciário e Legislativo." De acordo com
Emenda Constitucional n• 3, de 1993, art. 40, "as aposentadorias e
peiJsões do servidores p6blicos fedetais seriio cust""dos com ,._
CUiliOS provenientes da União e das contriOOições dos serndores".
· As potencialidades de =dação da Previdência Social
não estãp sendo deVidamente exploradas. As suas receitas, na verdade, representam de sessenta a sessenta e cinco por cento do potencial existente. O Instib.J.to Nacional de Seguridade Sooial INSSY como vÍ!DOSY apurou~ em 1994, cetCa de vinte e dois vírgula
qUatro bilhões de =is.
Mas se fosse atingido todo o seu potencial arrecadador, as
snas receitas poderiam chegar aos trinta bilhões de Ieais. Cabe
deslacar que, atualmente, existem três milhões e quinhentas mil
emprésas oadasiiadas DOS registros da Receita Federal, e a Previ·
déncia. mensalme~ recebe guias de recolhimemo de apenas dois
milhões e meio delas. Vale dizer: um milhão de firmas não vêm
recolhendo suas contribuições. Eutretanlo, o INSS possui apenas
quaJro mil fiSCais, distneuidos pelo Pais, para fiSCalizar todo esse
univ~ <!,e ~empresas. o que equivaie, em média, a um fiSCal para
noy~l,as empresas:. Ou sete vezes menos fiscais que os vintf e
oito mil com que conta o aparelho estatal para fLSCalizar o IOO,
- ambos, praticamente~ do mesmo valOr.
·
Como se pcxJe constatar, ~"· Senadores, a sonegação existenie.no:País, no que conceme à Previdência Social, é enorme. AI,
siin. no combate A sonegação, estaria uma das mane:ims de melhorilr os setviços e beneficias da Previdéncia. Mas. lamentavelmente,
o Govemo nada faz ou nada propõe para estancar essa séria evasão de receitas. É que implantar uma política séria. de combate à
sonegação pteviÇlenciária contr.uia ós iilteresses das coq:mações e
oligopólios, o que é inc6modo e dificil para o Governo. E eles são,
justamente., os maiores sonegadores e devedores da Previdência.
Mas o GOverno não quer ferir os interesses do gtaDde capital, ao
qual está ligado.
_
Assim. opta pelo mais fácil e cômodo: acabar com a Previdência. Porta-se como pigmeu. ante os fortes e poderososy e cano
gigante1 em relação aOs fracOs e desprotegidos.
E conmm as autoridades propalarem os repasses do Tosouro Nacional à Seguridade Social. Examinemos a questão. Em
1994. a arrecadãção- processada pelo Tesouro Nacional. :referente
às contnl:uições sobre o lucro, totalizou quatro mil qualrocentos e ·
nov~ta e nove bilhões de xeais.. Apenas seiscentos miibões reais
foram~ ao Instituto Nacional de Seguridade SociaL Com
relação ao fatuniinenio, o Tesouro anecadoo dez mil setecentos e
dezessete bilhões de reais e repassou à PicvidêJJ.cia Social quatrocentos e cinqüenta.e nove Diilbões de reais. Corresponde a quase
..;, por oento o repasse do Tesouro Nacional ao Instituto Nacional
de Seguridade Social Mas entre o total am:cadado pelo Tesouroquinze mil duzentos e dezenove bilhões de =is - e o total repassado ao INSS~ mil e cinqúenra e nove bilhões. restou um saldo de
quatorze mil cento e sessenta bilhões de reais. Pergunta-se: para
onde for.un esses recursos?
Ao revogar, ~Sr. Presidente, várias disposições da Lei de
CUsteio da Previdéncia Social, de número 8.212, de 24 de julho de
199l,oGovemoPtetencieutilizarrecursosdoFAT.dasC?D.ttibui-
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ções: sociais - lucro e faturamento, e do Ins:tiblto Nacional da Seguridade Social, para o caixa do Tesouro NacioDal. Como a Medi·
da Provisória n•. 935, de oito de março último, acaba com os repasses do Tesouro para a saúde, assistência e previdência social.

Propomos ta.mi:Mml o f':ttn da gestão da Previdência unicamente pelo Govemo. Um li<giio colegiado de gOVOIII<HOmpresa·
trabalhadores deveni ser criado, com compet&cia para decidir sobre as políticas prevideDcillrias e a distribuição dos recursos da se-

cria-se, na prática. o 11caixa único", cujo controle e destinação das

guridade sociaL
Mas não podemos concordar, Sr. Presideute. com aposeuta-

receitos sociais ftcario a crilério exclusivo do Tesouro NacioDal.
'Conforme se !""vê, a Seguridade Soci.o.l tem. hoje, em disponibilidade, """"' de cinco bilhões e seiscentos milhões de reais,
totalizando as contrituições sociais e os resul.taclos: fmanceiros xe-

ferentes ao ano de 1994. Mas a campanha insidiosa contra a Previdência Soci.o.l insiste, sistematicamente, em colocá-la como deftci·
!ária. falida e inviável

dorias privilegiadas, aos quarenta e seis, quarenta e sete e cinqtienta anos de idade, com apenas vinte e dois, vinte e tr€s e vinte e cinco anos de tl3balho. Essas deveriam ser revistas. para que aqueles
que se beneficiaram dessas vantagens voltassem a trabalhar o tem-

po n=<rio à oampll'IMDtação das oontn"buições.
Os que combatem a Seguridade Soci.o.l costumam confundir
a PrevidêDcia Soci.o.l dos tiabaihadoms em geral com a dos servi-

Outro ponto em que o Govemo vem batendo :insistentemente é a"telação entxe1ltivos e inativos,. no que coi:r.ceme às contribui~ dores píblicos, com o delibemdo propósito de estigmatizar o sisteções, pom querer demoostrãr a inviabilidade da Jnstjh,íçãO. Cerca ma !'l"videnciário. A Previdéucia dos trabalhadoms não fmancia
de nçve ~ões .dos aposen.tados e pensionistas cootribuíram, ou beneficia em nada a PrevidêDcia dos servidores. Esses contriquando na ativa, para a. Previdência. Hoje. trinta e seis milhões de buem com doze por cento sobre a soa renmnexação. E o máximo
tiabalhadoms contribuem regularmente. CalaJJando..se a rebçio que os ttabalhadaes pagam 6 dez por cento.
Essas, Sr. Presidente, SIS. Senadores, algumas consideraçõtrintã e ~ por nove obteremos, obviamente. quatro ttabalhadotes
para cada aposentado. Existem ainda outros seis milhões e du=· es que pretendíamos t:razel' a esta Casa. sobre as chamadas refortos mil aposentados que teeebem os beneficios assistenciais. a mas da Previdência, que o Govemo está propoodo à Nação. O Gomassa mais carente e pobre da sociedade e que não tBm ~ções vemo. diz, a toda bom, pela boca do Presidente da Repíblica, de
mínimas para contribuir. Mas esses benefícios são pagos pelo se- seu Ministro da Previdência e Jidern"Ç'S congres~ que sua re-tor assistencial e não pelos contribuintes.
fonns não atingirá os direitos dos ttabalhadores: - "estão garanliAs autoridades governamentais, todavia, decbrat:un, à Fo- dos os <liieitos de quem. se aposentru e os direitos de quem tem
i _
lha<ié.S. Paulo, edição de dez de março de 1995, que a propmção · tempo pua se aposentar'.
entte contn"buintes e benefu:Wios da Previdéucia 6 de um ttaba·
Mas isto é apenas ret6rica. Falácia dos que querem
lhador para cada dois lDalivos. E ressa1Wam que, "na década de dir, a qualqUer aisto, a sociedade, para seus desígnios e ~ses.
cinqüeJJla, cada beneficiário era sustentado per oito contribuintes".
.· A reforma, na vetdade, como vimos, traz em seu bojo disEntendemos que a aposentadoria por tempo de serviço deve positivos cbuamente contiárlos e I""Pdiciais aos interesseS e diser mudada para a aposentadoria por tempo de contribuição. O sis- reitos àdquiridos pelos tiabalhadoms, ao longo de' anos de luta e
tema de Previdência Soci.o.l deve guardar estrita relação entre con- sacrifícios. E que os co.nstituint.es, em 1988,. sabiamente, iDcluíram
tribuintes e beneficiários. Aposentadoria !'l"Videociária deve ser e assegmmm:too texto da Coostituição.
concedida a quem conb:ibuiu.
Contra esses postulados? esttatificados em nossa Lei Maior~
Porem. vivemos num pais de cruel concentração de renda. não levlllllamnOS um dedo sequec. Estaremos, corno sempre estidesem!'l"go, subemprego, baixos sal.úios, que preftgmam uma ex.- vemos, na defesa do trabalhador, jã cansado c sotiido pelas difi.
teusa legião de pobres e miseráveis. Desse modo, o Estado tem a cuidadas e privações que, noanalmente, enfrenta.
Quanto às reformas que vierem. desde que sejam realmente
obrigação de proteger esses conliugentes de desvalidos e marginalizados da sociedade, concedendo-lhes aposentadoria em fama de para apetfeiçoar a Previdôncia, fortalecê-la, dinamizã-la, sempre
beneficio-assistencial. porque não p1deram cont:ri.blir.
deutto da filosofia de amparo e proteção ao lr.lbalhador, """""""·
Esse tipo de aposentadoria não deve Set- coocedido como :tão- o -nosso apoio e solidariedade.
Era o que liuba a di=,
prêmio, mas apenas nos casos de C<llllpiOva.da falta de condições
Muito obrigada.·
.
fmanceiras do trabalhador, como os orinndos de a.cidentes, doen·
ças.lesões ou quandO o trabalhador, pela sua idade, não poc!e~ mais
O SR. PRESIDENTE (Jos6 Samey) - Conoedo a palavra
ao nobre Senador Jos6lguácio F01reú:a.
trabalhar.
Sendo a Previdência um sistema sustentado na solidariedaO SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB-ES. Proounde, em que uma geração paga para a outra., entende-se que tempos cia o seguin_te discurso.)- Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, é
de serviço que não getarem contn"buição, como tempo escolar, li- lamentável que no momento em que o Govemo Femando Henrique Catdoso homenageia o esporte brasileiro, criando em Miniscenças e férias em dol:ro, não devem ser caosideradas.
No ano passado, Srs. Seuad«es, o Brasil linha sessenta mi- tério especifico para áiea e enttegando-o à competência do Sr. Ed·
lhões de eml""gados, segundo dados do Ministério do Tl3balho. son 'Anm!es do Nascimento, ou simplesmente Pelé, figma munDesses. quarenta e quatro por cento- cerca de vinte e seiS-milhões dialmente reconhecida por soas qualidades de figura hum.aDa e por
e quatrocentos mil. possuiam carteim assinada. E cinqüenta e seis seu talento como desportista. o nosso futebol, letra campeão do
por cento - trinta e ti& milhões e seiscentos mil - portanto, a mundo, esteja """"!Ç'ldo pela selvageria das famigeradas torcidas
maioria, Dão possuiam. E Dão pagavam a ccntribuição !'l"viden~ organizadas essas toxcidas. que na realidade Dão passam de gangs
ciária.. Mais evasão de :recéitãs.
b:avestidas de desportistas, transformam cada domingo numa caçaDefendemos, assim. uma polllica ngida no combate à sooe- da macabn, esp&DCalldo e matando cidadios =·afugentando
gação, com aparelhamento pessoal c técnico, legislação atualizada o píblico dos estádios, apenas para satisfação de sua pr6pria bespunitiva e o registro automático, pela fiscalização da Previdênciâ. tialidade.
dos empregados enconttados sem carteú:a assinada.
·No último domingo, uma criança de 16 anos foi friamente
Por outro lado, deverá cabec, exclusivame~ à Previdência assassinada por dois DlOtiSirOS que se intitulavam adeptos do PalSoci.o.l o uso dos seus recursos pWprios. sem intermediários. para meiras, quando, na vetdade, não passam de abjetos re!'l"sentantes
melhoria dos seiViços e mais eficiente atendimento;\ população.
desse conglomerado i:nsaDo em que se tJ:ansformaxam as torcidas

persua-
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dos principais clubes brasileiros. ..0 jovem que mareu comelcu
apenas o crime de, llllma laide amena de domingo. arriscar-se-=ii a
ir ao Pacaem.bu paxa ver o seu time jogar. A camisa do São Paulo,
sua agremiação favorita, que ele amava e costumava usar quando
se dirigia aos esrádios. foi a raüo que provocoU a im iiiãcional de
seus algozes. Motreu com um tiro na testa, disparado à queimarrupa e com a camisa tricolor de seu amado time mancbada com o
sangue do seu corpo inanimado.
Casos dessa violência inaudita não têm sido raros no cenário esportivo nacionaL Ao contrário, vimam rotúia e mrilias vezes
o !alento dos jogadores é supemdo pelas batalhas campais, que paralelamente ao refinado toque de bola que se desenvolve no cam. po, explodem nas ru:quibancadas, com tiros, pedradas, gamú'adas e
agressões de .todo tipo. Um espetáculo digno das mais sofisticadas

arenas romanas.

na

Malgmdo os esfO<ÇOS dispendidos
contenç!D desses degener.idos oQ!anizados. a policia está pe>dendo a goma contra os
hooligans nacionais. O reSI!!tado não poderia ser outro. Como deter 0$ malucos que descem de um OOibus disparando contra ton:edores advet>ários? Como realizar prisões se as pE6prias torcidas
organizadas protegem os criminosos infiltrados em suas .fileims,
festejando-os e aplaudindo-os, como se hmlis f = Não adianta invocar-se as convulsões sociais que enfrentamos p8I1 jl"stificar

essa onda de violência. Esses criminosos, em sua grande maioria.
pertencem a famílias abastadas ou da classe média alta os quais,
~do na impunidade favorecida pelo dinheiro, COillinuam a
praticar o seu ritnal sangrei)!O a cada fiiil-de-= Nas poucas
vezes em que forem to<:ados pelo dedo da justiça, advogados Oidilosos e regiamente pagos. tiram-lhes da priW> sob a alegação da
insanidade temporária. Depos de curússima permanência em qma
clínica de repouso, esses criminosos empedernidos retornam à liberdade com um atestado de sanidade. E sãos talvez o sejam cano
s6i acontecer com todos os monstros.
A ação deleléria dos booligans já caneça a se fazer sentir
sobre o futebol tetra campel!o do IIIlmdo. Os estádins estão ficando
vazios. os clubes enfrentam graves crises finat:K:eiras e iniciam 9

velho processo de vender os seus melhores valores a f.un de equi·
Iibrar as suas contas. Cem a evasão de talentos', cai a qualidade do
9

espetkulo e qualq;Jer dia desses estaremos comprando ingresso
não para. ver uma partida de futebol, mas sim uma. paocadarja ge-

netali=la nas 3ItjUihancadas.
Tenho certeza de que o Ministro Edson Arnntes do Nascimento, homa e gl6ria do Desporto Nacicnal. está consciente dos
perigos que representam pom o futebol brasileiro a ação predatória
desse grupo de auuaceiros ~ certamente. cm coosonância cem as
associações esportivas do País, encontrará uma fámula que conteDha a badema praticada em nome da paixão futebolística.
O SR.PRESIDENTE(JoséSamey)-Solm> a mesa. projeto de resolução que será lido pelo Sr. 1° Secretãrio em exercício,
Senador Antonio Carlos Valadores.

É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 53, DE 1!195
Revoga as Resoluções n"s ~1, 93, 95,96 e 97, de
1994, do Senado Federal e dá outras providências.

O Semido FedCtal resolve:
Art. 1• Ficam revogadas as Resoluções n'S 91, 93, 95, 9é e
97, de 1994, do Senado Fedetal.
Art. 2• As questões relacionadas com o Projeto SIVAM serão examinadas pelas Comissões Permanentes do Senado Fedexal
uo âmbito da ccmpetência a que estiver afeta a matéria.
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Art. "3° Esta Resolução entra em vigOl' na data de sua publi.

cação.

Jnstlllcação
O Senado Federal promulgou ·as Resoluções n"s 91, 93, 95,
9é e <n, de 1994, relacionadas com as opemções de aédito do
Projeto do Sistema de VIgihlncia da AmazOOia - SIVAM, matéria
constitucional de competência privativa desta Casa Legislativa.
Fatos supezvenientes àquelas promulgações tais como, os
.telatados pelo Senador Iader Bari>olho, JlOl' ocasiio da m:guição
dos Ministros da Secretaria de Assuntos Estratégicos e da A<:n>
náuti~ na Qxnissãn de R.elações Ex~ e Defesa Nacional,
no último dia 12-4-95, demonstmmm que o exame do processo SIVAM indica que a ESCA teria sido escolhida antes da decisão relaliva a empresa responsável pelo projeto.
Estes fatos fomm incteru•amente agmvados, diante da confn:màçao de que a ESCA estaria em situaçilo ú:regular junto ao
INSS, contmriando deste modo o § 3" do art. 195 da Coostituição
Federal que dispõe que "A pessoa juiídica em débito com o sistema de seguridade social, como estahelocido em lei, não podem
com o poder público nem dele recebe< heneficios ou inceo.tiv9S fiscais ou credilfcios".
Outros fatos reialivos ao projeto SIVAM, foram evidenciados no depoimento do presid<ate da ESCA na Comissão de Defesa do Coosumidor, Meio Ambiente e Minérios da Câmara dos Deputados. Com relação ao valer contratado, ficou carnclerizado que
a ESCA participaria com apenas 10% do valor total, e ICpaSsàiia
para. tecceiros valores significativos ~ seu pt6prio contratOõ con~ deste modo toda a diretriz do projeto baseado em ai.l..""es dC segumnça nacionaL
·
''I-Por outro lado, a própria concepção tecno168ica do projeto
vem sendo questiooada. principalmente diante das dPAarnções
prestads por um dos """'"'enles, de que uma oova base técnica resultarla em redução de custo da otdem de 300milhões de d6lares.
Pelas Iazões expostas, faz-se necessária a intervenção do
Senado Federal, revogando as resoluções já aprovadas a fim de
que se esclareçam todas as snspeilas que paiiam sobre a matéria.
Desse modo propomos este projeto de Resolução que certamente
cartm:á com o apoio dos nosso pares.
Sala das Sessões. 20 de abril de 1995.- Eduardo SupllcyCoua..ho Jorge - &peridião Amlm -Roberto Reqnlão - Marina Silva- José Eduardo Dutra- Antônio Carlos Valadarcs-

-tratar

Emandes Amorim -Pedro Simon- Emília Fernandes- Darcy
Ribeiro - Beoedlta da Silva - Júnla Marloe- Roberto FreireLúdlo Coelho -Sebastião Roc:ba- José Jgnáclo Ferreira - 0..
mar Dias- Epiládo Cafet<ira- Lauro Campos.
lEGISLAÇÃO CITADA

............................................................,

______________

'RESOLUÇÃO N" 91, DE 1994
Autoriza a Repúblic:a Federativa do Brasil a
eontratar com o B1111<0 do Brasil SA, Agêncla Grand
Cayman, operação de c:ridito ..terno no ~alor equi~aleote a US$91,025,000.00, desânada ao financia·
mento pardal do Projeto do Sistema de Vigilância da
Amazônia - SIVAM.

RESOLUÇÃO N" 93, DE 1994
Autoriza a Repúbtica Federativa do Bhsa a
ecntratar com o Banco do Brasil SA, Agêncla Gnmd
Cayman, operação de Crédito externo, no valor equi-
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nieote a até US$105,046,668.50, para ...,...., de recursos obtidos com gal"lllltia do Export lmport Bank
ofUnited Slates Of América- Exibank, destinada ao
financiamento pardal do Projeto do Sistema de Vigilância do Amaziluia- SIVAM.

m - por nomeação, pelo TriOOual Superior Elei-

toral. de dois }lízes dentre seis advogados de notável sa-

ber juiídico e idoneidade moral, indicados pela Seçio
Regiooal da Ordem dos Advogados do Brasil, mediante
escolha mili7ada em Assembléia Geral, pelo voto"""""'-"

-----··--······---·------------·
RESOLUÇÃO N"95, de 1994
Autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de Crédito externo com a SIVAM Vendar Trust, uo valor equlvaleute a
US$48,000,000.00, destinada ao financiamento par·
clal do Plyjeto .do Sistema de Vigilân<:la da Amazô.
niaC.SJVAM.

RESOWÇÃO N" 96, DE f994
Autorim a República Federativa do Brasil a
wntratar operação de crédito e:Derno com o Banco
do Brasil SA, Agenc:la Graud Caymau, no valor equi•
valente a US$1,288,255,370.00, para repasse de rec:ursos do Export Import Bank of United Sla!es of
Americ:a- Exlbauk, destinada ao financiamento parcial do Projeto do Sistema de Vigilância da Amazô.
Dia-SIVAM.

-------·------·----·-··---·-·-----··
RESOLUÇÃO N"97, DE 1994

Autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito com a Raytheon Com..
pauy, no valor equivalente a US$ 239,200,000,00,

destinada ao financiamento parcial do Projeto do
Sistema de Vigilância da Amazônia- SIVAM.

(À ComissãO de Assuntos Econômicds.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O projetO senl ,._
metido à Cm1issão de Assuntos Econômicos.
Sobre a mesa, proposta de emenda A Constituição que senl
lida pelo Sr. 1o Secretário em exen:icio, Senador ADiouiõ Carlos
Valad=s.

É lido a seguinte
IROPOSTADEEMENDAÀCONSTinJIÇÃ.O No21.DE 1995

Altera dispositivos da Constitnição Federal
As Mesas da Câmaia dos Deputados e do Senado Federal,
nos termos do art. 60 da Constituiçio Federal, prOIIDllgam a seguinte Emenda ao Texto Constitucional
. Artigo Únioo. O incisoirdoart. 119 e inciso m do§ I"
do art. 120 da Constituição Fedeial passam a vigorar com a se..
guinte ,.,.Jação:
· "Art.1!9 ......_____________ _

o

II- por nomeaçio do.Presideute do Supremo Tribunal F~ dois juízes deuiie seis advogados de notável saber jurldico e idoneidade mma1.. indicados pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
mediante escolha realizada em eleição por voto secreto.

Art. 120 - - - - · - · - · - - - · - - - § 1° ...........- - - - -

Justillc:ação
Esta proposta tem por objetivo prim<mlial evitar que baja

interferência politica na indicação e nomeação de juizes para o
Tribmal Superior E!eiloml e para os Tn"bmais Regionais Eleik>rais. A xOOação da Constituição vigente detennina que, dentte os
juízes que compõem o TriOOual Superior Eleitoral, dois setio nomeados pelo Presidente da República mediante indicaçio do Supremo Tribmal Federal (art. 119, item II). E estabelece também
que cada TriOOual Regional Eleitoml deve haver dois juízes nomeados pelo presidente da República por indicação do Tn"bunal de
Justiça (art. 120. item DI).
.
Cmnos que os preeei1os constitucionais citados podem,
evenblalmente, ca:J.du:zir a critérios políticos uma escollla que deve
ser imparcial. sobretudo por se tratar de Tn"bmais Eleitolllis (!"SE
eTRE)•.

A alteraçio proposta pebl presente Emenda visa, então, buscar aprimotar justamente esse critério de impmcialidade que deve
nortear a escolba dos membros dos referidos Tnbunais~ ,
N""ao aemos que a indicaçio dos ju!= pela Ordem éii>n\dvogadc6 do Bxasil possa gerar vinnüaçãn corporativa, pois, como
bem ressalta o }lrisla Pinto Feneira, ao comentar o art. 94 i!a Carta, "os meml:ros das classes dos advogados e os membros'do Mi·
nisth:io Público,
nomeados, tornam-se magi=dos, e não
mais
as corporações a que pertenciam aD.terlormentc".
(Comentlrios à Constituição Brasileira, 4" Vol., 1992. Ed. Saraiva,

quandO
rePresentam

pág.!6).

No escOpo, pois, de adequar os princ!pios coristitucionais
citados à crescente busca de aperieiçoamento do Estado democtátiCO,já que, quanto menor a inflnência polllica na ocupação de altos pootos tanto mais os princípios de!IIOCiáticoS se fortalecem. esperamos de nossos ilUstres pares a aprovação da presente proposta.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1995. - Antonio Carlos
Valadares -José Blanco - Valmlr Campdo - Bomardo Ca·
bral - Jefl"er.lon Peres - Gilvan Borges - Roberto Requião Geraldo Melo - Femaudo B.,..,.- L6do Alainlara - Carlos
Bezerra - Lúdio Coellio - Coutinho Jorge - Edoardo Supllc:y
- Osmar Dias - Ramez Tebet - Epltác:io Cafeteira - Lauro
Campos -Humberto Luceua- Sebasfião Rocha - Vilscm Klc:i·
nubing- Beui V eras- Emandes Amorim- L<omar Quinlaui·
lba - Geroon Camala - Carlos Wilsom - Mauro Miranda Iris Rezmde - Marina Silva - Ademlr Andrade - Nabor Jú·
nlor- José Eduardo Dutra.
(À Comissão de Constúuiçiic. Justiça e Cidadania.)

o SR. PRESIDENTE (José Sámey) - A Proposta de
emenda constitucional que ac3ha de ser lida letá a sna ttamitaçio
na forma do dispostç no art. 354 e seguintés do Regimento Intemo
da Casa.
- .
O SR. PRESD)ENTE (Jos6 Samey)- Esgotado o tempo
destinado ao Expediente.
Presentes na casa 70 Srs. Senadores.
Passa-se à.

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa requerimento que senl lido pelo Sr. 1° Secietário em exetclcio, Senador Antonio Carlos V aladares.
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do tainbmt aos valores expressos em cruzeiros nas Leis n~ 8..212
e8.213,ambas de 24dejulhode 1991.
3. Coutribnlçio social do apooeutado que retoma ao traSenhor Presidente,
balho- introduziu-se no art. 12 da Lei n• 8.212, de 1991, disposiNos teimos do art 175, alínea d do Regimento Interno, ~ tivo que c:onsidem segurado obrigatório do Regime Geral de Prequeiro inversio da Ordem do Dia, a fim de que a matéria constante vidência Social- RGPS -. o aposentado que estiver exett:eDdo cu
do item D 0 3 seja submetido ao Plénário em primeiro lugar.
- que voltar a exercer at.ividade abmngida pol' este Regime em xelaSala das Sessões, 25 de abril de 1995. -SenadO< José Ro- çilo a essa atividade, fiCalldo sujeito às contribuições de que 1ra1a
berto Arruda.
esta !e~ para fms de rusteio da Seguridade Social.
4. Alteração de aliquota lnddente aobn: o salário de <On•
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Na foana da deliberaçilo que acaba de ser tomada pelo Plenário da Casa. vamos tribnlçio -a rec!ação do art. 20 da Lei n• 8.2!2, de 1991, foi alieroda para estabelecer os novos valoces doo salários de conlribui. passar ao exame do item 3 da pauta.
çilo, consoante reajuste p<oVisto no art. 1" do projeto de I~ bem
.. lfem3:
como uma nova ailquola de 11%, que substitui a alíquota de 10%,
PROJEI'O DE !.EI DA_CÂMARA
incidente sob<e os salários de contribuição superioles a R$ 416.31
_N" 48, DE 1995
(qua)l.1:>cémos e dezesseis reais e trinta e um centavos) até o Iinrite
(Em regime dé wgêncià',-nos Íennos do art. 336, de R$ 836,90 (oilooentos e trinta e seis reais e noventa centavos),
."b'.~dbRegimentointemo)
CC~IeSpondente ao novo teto de contr.il::uição da Previdência SoDiscussão, em llirno único, do Projeto de Lei da- cial. Com estas aherações. passa a vigorar a segninte tabela:

É lido e aprovado-o seguinte
REQUERIMENTO N" 615, DE 1995

Câmara n• 48, de 1995 (n" 199/95, na Casa de origem), SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO
AÚQUOTAEM\1\
de iniciativa do PresideD<e da República, que dispõe so- até R$ 249,80
8,00
bre o vala: do salário mlnimo, altera .dispositiVos das de R$ 249,81 até 416,30
9,00
Leis n"s 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e de R$ 416,31 até R$ 836,90
11.00
dá ootras provid&cias.
(Dependeudo de parecer da Comissiio de Assim·
S. Coatribuiçio do aposentado (enquadramento) - alletos Econômicos).
rm-se_ a redaç1io do § 9" do an. 29 da Lei n• 8.2!2, de 1991, poraNos teimos do att. 140, alíuea a, do Regimento Interno, de- dispoc que o aposentado por idade oo por tempo de setVÍÇO, que
estiv_~ cxen::endo ou voltar a exercer atividade abmngida pij:o
signo o nobre Senador Jader Barbulho para proferir parecer.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pam proferir RGPS e sujeita a salário-base, deverá enquadrar-se. na classe"*'
parecer.) - Sr. Presidente, SI"s Senadoras e Srs. Senadores. apro- val<r séja o mais p<6ximo do valor de sua remuneração.
6. Cessão de mão-de-obra (conceito) e responsabilidade
vado pelo Plenário do Senado Federal. na sessio onlinária do dia
20 de abril de 1995, o regime de urgência para a llamitação do solidária do coatrataate modificou-se a redação do § 2" do an.
Projeto de Lei da Câmara n•. 048, de 1995, que "Dispõe sob<e o 31 da Lei n•. 8.212, de 1991, além de aaescentar-lhe mais dois pevalor do salário mínimo, altera dispositivos das Leis n°. 8.212 e n°. rágmfos. com o objetivo de tratar mais detalhadamente o problema
8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências'' · da cessio de mão-do-oln. Pelas regrss aprovadas pela Câmam
coobe-nos, na condição de relator desigaado, proferir parecer de doo Deputados, a oessio de mio-de-obm é caxacterizada pela reaPlenário em substituiçilo à Comissio de Assuntos Eeonôtuieos do lizaçio de serviços cootinuos relacionadoo direta oo indirelamenle
com as atividades nonnais da eiDp<OSa. tais como CODSimçilo civil,
Senado Federnl.
Através da Mensagem n°. 285/95, o Excelentfss:imo Seohor limpeza e conservação, manutenção, vigilância e OUiros, indePresidente da República, cncaminbou ao_ Congresso Naciooal, na pendentemente da natmeza e da forma de contnttação. A :responsa.
data de' 14 de maiÇO de 1995, Projeto de Lei que fixa o vala: do bilidade solidária somente será elidida se for comprovado pelo
salário-minimoemR$ 100.00 (cemreais)apartirde !"de maio de executa: o rccolllimentb prévio das conenlJuições. que devem ser
1995, além de altetações a serem introduzidas na legislaçilo iie ~ incluídas em nota fiscal. E.stabelece ainda que _o cedente de .mãogêocia do ousteio da Seguridade Social e dos planos de benellcios de-obm devenl elabotar folhas de pegamemo e guias distintas para
cada empresa tomadora do serviço, devendo esta exigir cópia auda Previdência Social
Na Câmara dos Deputados, .após intenso debate, deh"beroo- tenticada da respectiva guia.
7. Segurado empresário, autônomo ou equiparados se pela aprovaçilo de um substitutivo global, que teve por base os
snbstitutivos da Cotuissio do Trabalho, Administração e de Servi- novas regrss focam instituidasno art. 45 daLein• 8.212,de 1991,
ço Público e da Comissio de Seguridade Social e Família. apre- estabelecendo que o direito da Seguridade Social constituir e apu""'-""~a6:lilos..IclaU.O. a.estes.sogurados._poraJ]MdeCOD>~;respeetivamente,-pe!os-S=Depulados P.mlo-Paim-e- J<F
flan Frejat e que a l t = a redaç1io original - t a pelo Poder provaçilo do exm:fciO de atividade e para obtençilo de beaeflcios,
extingue--se em 30 -(ti.i:õ.ta.) anos.
Executivo. senão vejamos:
1. Valor do sa!ário-minimo- o salário mínimo será reajus,8. Certidão .Negativa de Débito - CND (validade) - o
tado pelos crilérios estabelecidos no § 3" do art. 29 da Lei n• pciZD de validade da CND passa de 03 (!rês) para 06 (sds) meses,
8.880, de 27 de maio de 1994, sobre o valor vigente de R$ 70.00 contados da data da emissão, o que implica na altetaçilo ..o dispos(setenta reais) e, na .mesma data, elevado para R$ 100,00 (cem to no§ S"do art. 47 da Lei n"8.212,de 1991. Umn~vo par.lgrafo
:reais) a tírulo de aumento reaL Com estes reajustes o saJário..míni· (§ 8") é aaescido ao an. 47 para dispa: que, no caso de parcelamo diário corresponderá a R$ 3,33 (três reais e trinta e três centa- mento, a Certidão Negativa de Débito- CND- somente será emivos)~ o seu valor horário aR$ 0.4S (quarenta. e cinco centavos).
tida mediante api<SCntação de garantia, ressalvada a hipótese pre2. Reajuste dos benelidos previdendários- aos benell- vista na alínea "a", do inciso I. deste artigo, que refere-se a. emprecios previdenciários será deferido o mesmo pm:enwal de reajuste, sa, quando da cootratação com o Poder Público e no reéo!hintento
a 1Íbllo de ganho real, concedido ao salário-mínimo. que é estendi· de bener:tcio; ou incentivo fiSCal ou creditício coocedido por ele.
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9. Ação rcsdsória e revisiõnal- coucessão de medida li
minar- é acrescido parágrafo único ao art. 71 da Lei n• 8.212, de
1991, estabelecendo que será cabível a cooe<ossão de liminar nas
ações rescis6ria e revisional, pam suspender a execução do julga·
4

do :rescindendo ou revisando? em caso de fi:aude ou erro material
comprovado.
10. Restituição e compensação de eoutribuições sociaisalterou-se por completo a redação a:iginal do art. 89 da Lei n•
8.212, de 1991, que regulava as hipóteses de restituição e compensação de contril>rlções sociais. Pelas novas regxas, contidas no
Projeto de Lei da Câmaia n• 048, de 1995, só se admitiria restitui• ção ou compensação nos casos de pagamento ou recolhimento ÍII.·
devido? desde que o valor pago não tenha sido repassado ao custo
do béin ou setViço ol"ereciilo à
e até o Jimjte de 25% do va·
lorR:COlhido em cada competência quando se ttatar de compensação
.11. Aposentado- é acrescido parágrafo ao art. 11 da Lei
n• 8.2!3, que dispõe sobre ""O Plano de BenefíCios da Previdéncia
Socia), com Vistas a compati.õili.zar o texto desta Le~ com a insti~
tuição da contribuição social pam o aposentado, referida no art.
12daLein'8.212,de 1991.
· · ·
12. Dependentes do segurado - incluiu-se no inciso I e no
inciso m do art. 16 da Lei n' 8.213, de 1995,. expressão •.,..,.
cipado", afunde excluir da condição de depeadente do segurado
o rilho e o imlão menor de 21 anos que já tenha sido emancipado .
.13. Presidiários- os presidiários que exerçam atividade remunemla deixam de ter direito ao auxilio acideute e às disposições legais relativas ao acidente de traba.lho, nos termos da redação
dada ao§ 1'.do art. 18"daLein'8.2!3, de 1991.
14. Benefídos para o aposeotado que retoma ao serviço
- o aposentado não fará jus a nenhuma prestação decorrente do
=ício de alividade abrangida pela Previdénc!a Social, exceto
ao salário-família. à xeabilitação profissional e ao auxílio-aciderite,
quando empregado, de acordo com a redação proposta no § 2', in·
trodnzidoaoart.18daLein'8.2!3,de 1991.
15. Base de cákulo dos benefícios - todos os benefícios,
com. exceção apenas para o salário-família e para o salãrio-mater-nidade. seriio ntlcnlados com base no salárlo-de-beneficio. coosoante
nova redação dada ao caput do art. 28 da Lei n' 8.213, de 199!.
16. Benefícios decorn:ntes de acidente de trabalho - os
benefícios com origem na ocotrênc:ia de acidente de trabalho terão
a mesma f6nnula de cálculo que os demais benef"tcios, segundo regra introduzidanoart. 34daLei n°8.213,de 1991.
·
'
17. Aposentadoria por io.va6dez - suprime do te~to do
parágrafo 1' do art. 43, da Lei n' 8.213, de 1991, a expressão
"quando tlecon'ente tk acülente de trahalho "• com o objetivo de
uniformi2.u' a concessão de benefícios. :retira.ndo o tratamento especial deferido aos acideutados do lrabalho. Da mesma fonna e
com o mesmoobjetivo é alteração proposta ri.o_arl._ 44. caput.
18. Aposentadoria por idade- dá nova redação ao art. 48
da Lei n' 8.213, de 1991, pam excetuar o empresário rural dos li·
mites reduzidos de aposentadoria (60 anos o homem e 55 a mulher). Determina ainda. que o efetivo exercício de ativldade rural
deverã ser comprovado, mesmo que de forma deSCOJJ,IÍDDa, no período anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual aç>
número de meses de contribuição correspondente à carência do
benefício pretendido.
19. Segurado. facultativo - snprimiu-se do inciso m, do
art. 55 da Lei D 0 8.213, -de 1991. a expressão • desde que antes da
vigêiJcia desta Lei".
20. Aposentadoria especial- o art. 57 da Lei n' 8.213, de
1991, sofreu uma série de modificações que dizem respeito a con·
cessão do beneficio da aposentadoria especial. Pela nova redação
aprovada pela Câmaia dos Depntados, é proposto a restrição da

socieda"'

397

concessão da aposentadoria. especial, elim:i.nando-se sua conces.do
em função da atividade exercida e remetendo-se para legislação
específica a regulameDl.ação das condições ensejadoras do benefí·
cio, como a definição da relação dos agentes nociVOS prejudiciais A
saúde oo integridade física. O deferimento da aposeniadoria espe-.
ciai está condicionado à comprovação por parte do segmado, perante o lNSS, do temJX> de trabalho permánente, não ocasional
nem intermitente., em condições especiais- que prejldiquem a saú~
de ou a integridade IISica, e da exposição aos agentes nocivos, du~
rante 15, 20 ru 25 anos, conforme o caso. O valor do beneficio
Corresponderá a 100% do salário-de-benefício. O tempo de IIabaIho exercido sob condições especiais será somado, após a respecti~
va conversão ao tempo de trabalbo exercido em atividade comum.
segundo critérios estal>elecidos pelo Ministério de Previdéncia e
Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer beneficio.
Veda-se, por fun, a possibilidade do segurado aposentado coolinuar no exercício de atividades prejudiciais à sadde ru à integrida·
de física. O teiDfX> em que o trabalhador permanecer afastado da
exposição aos agentes nocivos para o execcício de mandato sindi·
cal ,não será computado par.> fins de aposentadoria especial
..2L Auxílio-doença- o valor do auxílio-doença foi unificado e passa a coxresponder a 91% do salário-de-beneficio, inclusive
para o decon'ente de acidente de trabaJho. Com isso se alteroo a
redação do art. 61 da Lei n•. 8.213, de 199!.
22. Pensão por n:lorte- o valor mensal da pensão ~ J»>rte defmido no art. 75 da Lei n• 8.213, de 1991, foi nnifxcádo em
100% do salário-de-beneficio, inclusive para. a deconente;.de acidente do traBalho. Já no art. 77, incisO II, institui-se a cessação da
pensão poi:- morte para o filho menor de 21 anos de idade <JIC for
emancipado.
23. Anxilio·acidente- o art. 86 da Lei n' 8.213, de 1991,
akerado pelo Projeto de Leida Câmalan'()4l!, de !995,estabeleee
que auxílio-acidente terá seu valor unifiCado em 50% do salário-de-benefício e será concedido, como i.ndeniza.ção, ao segurado,
qilando, após as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza. implique em redução da capacidade funcional
24. Reabilitação profissional- snpcimiu-se do art. 101 da
Lei n° 8.213, de 1991. o limite de idade de 55 anos pax:aque o segurado em gozo de auxilio-doença. apooentadcria por invalidez e
o pensionista invâlido, submetam-se a exame médico e processo
de reabilitação profissional. Com a medida os segurados nesta
condição estáo olrigadQs a cumprirem as exigências do JNSS, sob
pena de suspensão do benefício, sem o estabelecimento de um limite de idade pré-determinado~
25. Cumulatividade de benef"lCios- aumentaram as restrições para o recebimento cumulativo de benefícios da Previdência
Social, de que trata o art. 124 da Lei n' 8.213, de 1991. Com a
nova redação, acrescemou-se a proibição de acumular salário-matemidade e auxilio-doença; mais de um auxílio-acidente; mais de
uma_pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa, além das jã previstas em leL
Ficoo vedado. ainda, o recebimento GOOjllnto do seguro-desemprego com qualquer beneficio de prestação contimJada da Previdência
Social. exceto pensão por morte ou auxílio-doença.
26. Demandas judiciais- o valor expresso em quzeiros no
art. 128 da Lei n' 8.213,de 1991. foi atualizadopamR$ 4.988,57,
e corresponde ao valor da execução, por autor, que dispensa. o pagamento de custas, sendo quitadas imediatamente. ObSCIVa-se, no
entanto, que foi suprimida a expressão "rito sumaríssimo", ccostante da redação original.
27. Periodo de carência- a tabela constante do art.142 da
Lei n' 8.213, de 1991. foi alterada, ..ll!Ilentando-se o peóode de
carência das aposent:?.dorias por idade, por tempo de serviço e es-.
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pecial em 06 (seis) meses. A tabelà leva em conta o ano ém que o
segutado implementou todas as condições necessárias à obtenção
do beneficio.
- - 28. Trabalhador rural- aposentadoria por idade- o art.
143 da Lei n° 8.213. de 1991, sofreu sensível modificação com
vistas a restringir o acesso em condições ·especiais ao benefício da
aposentadoria por idade. Excluiu-se o direito dos dependentes dos
IJ.-abalbadores rurais ao beneficio, bem como aumentou o tempo de
comprovação da atividade rural, que passa a corresponder ao núm~ro de meses idênticos à carência do referido benef"l.CÍo, que é
i.guai a 15 anos, 10 a mais dos 5 anos previstos no texto Original.
29. Responsabilidade da Administração Púbtica pelos
~ut:a!_gos previden~os- alterou-se a redação do§ 1° do art.
71 da Lei n'.1l.666,de 1993,paraestabeleçer que a inadimplência
do contratado tru>sfere para a administração pública a responsabilidade pelos encargos previdenciários, -e~clusi~amente. Acrescentou-se ainda novo parágraf<f ao ãrt.. 71, pievéo.do a resp:msabilidade soJidácia <ia ádministração pública com o conrratado pelos ent::ll'gos previdenciários resultantes da execução do contrato.
30. Revisão de benefícios- o art. 5°. do Projeto de Lei da
Câmara n°. 048. de 1995, dispõe sobre o programa de revisão da
concessão e manutenção dos beneficies da Previdência Social.
concedidos com base em tempo de serviço de atividade rural a
partir da data de vigência da Lei n' 8.213,de 24de julho de 1991,
a iim de fazer diligências e apurar fraudes,. itregularidades e falhas
existe~. O prazo para a conclusão dos trabalhOs
de 8té dois
~!K>S e será iDiciado em 60 (sessenta) dias.
31. Contrataçãó de pessoal- o § 1' do art. dispõe sobre
a autorização para o INSS contrn.tar, por prazo determinado, até
865 prestadores de sexviço. pelo prazo de 24 meses. e prorrogar
por 18 {dezoito) meses 3.s contratações celebradas com base no §
1' do art. 17 da Lei n' 8.620, de 1993.
32. Consolidação da legislação prevideuciária -no prn:zo
de 30 dias. o Poder Executivo promoverá a publicação consolidada dos textos das Leis n's 82!2e 8213. ambas de 1991, o suas a!t'!raçêes posteriores,. exceto as decommtes de Medida Provisória
emvigor.
33. Revogação de legislação - o art. 8° do Projeto de Lei
da Câmara n° 048.
1995, prorilove- uma série de revogações na
l::::gishção previdenciária a saber.
I) Lei n' 8.212, de 1991
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g) art. 64- regra de cálculo do salário de conttibuição para
auxílio-doença acidentário;
·
h) arts. 82, 83, 85- regras relativas ao pecúlio;

i) os §§ 4° e 5" ·do art. 86 - inCOipXaÇão do auxílio-acidente à pensão po< morte;
j) parúgrafu únioo do art. 118 - regra sobre o salário do
reabilitado, que poderá ser menor desde que compensado pelo auxílio-acidente;
k) art. 122 - faculta ao aposentado que volta ao trabalbo
optar pela aposentadoria aciden~ cujo valor poderia ser maior;
I) art. 123 - faculta ao aposentado que apresenta doença
profiSSional, após aposentadoria. optar pela aposentadoria acidentária e pecúlio.
Estes
Sr. Presidente, os principais aspectos regulados
pelo Projeto de Lei da Câmara n' 048, de 1995, qtie deveriio ser
objeto de discossào e deliberação pelo Senado Fedem!.
À Comissão de Assuntos Econômioos do Senado Fedem!
compete, originalmente, nos termos do art. 99 do Regimento Interno,. opinar sobre aspectos econõmicos e financeiros de qualquer
matéria, entre os quais se enquadram os relativos ao custeio da Seguridade Social e a política de reajuste e aumento do salário-mínimo, pelas suas implicações nas fmanças públicas e na economia
nacional.
A necessjdade de elevação do salário-minimo para patamares mais condignos expressa um consenso de todos os parlamenta·e
res das duas casas do Congresso Naciaoal. da sociedade no seutodo e do próprio Govenio,. que. numa atiblde concreta, remeteu
para o Con_gÍesso Nacional, projeto de lei elevando o salário-~
mopara R$ 100,00 (cein re&s),já a partir de !'de maio de 19951
Assim, a partir do mês de maio de 1995. o válor do salário-mínimo passa a expt<SSar algo em tomo de US$ 110,00 (cento e
dez dólares), o que resgata compromisso de campanha do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
.
.
Ressalte-se que mais i:nJ.portante do que a elevação perl6dica do salário-mínimo é a manutenção petmaD.eD.te do seu valor
~ o que s6 pode ser alcançado com a estabilização da economia
brasileira e com a consolidação definitiva do Plano Real, que vem
mantendo a inflação em níveis aceitáveis.
O aumento do salário-mínimo ora proposto representa considerável tlansferência de renda para as classes de mais baixa renda, principalmente os segurndos da Previdência Social e os trabaPlano de Custeio da Seguridade Social
lhadores com renda na faixa de um salário-mínimo.
a)§ 10 do art. 6°.--detennina que as despesas comcom.paO projeto de lei em discussão eleva o valor do salário- míP"...Cimento às reuo.iões do CNSS COitem por conta das entidades nimo acima dos limiteS já previstos na Lei n° 8.880, de 1994. que
representadas;
garante ao salãrio-mínim.o, aos benefícios mantidos peJa Previdên·
b) § 1° do ar L 30. - faculta ao INSS fll'II13I' conVêniOs- com -cia Social e aos ·valOreS expressos em cruzciros nas Leis n° 8.212 e
s::.ndi<:atos de trabalhadores avulsos para artecadar contribuições.
8213. de 1991. reajuste em pcm:entual correspondenre à elevação
II) Ld n' 8213, de 1991
acumulada do WCr entre o mês da prim.eirã. emissão do Real, in~
Plano de Beneficies da Previdência Social
clusive (julho de 1994), e o mês de abril de 1995, ressalvado o disa) inciso IV do art. 16- defme como beneficiário, na cOn- posto no seu§ 6', do art: 29.
dição de dependente, a pessoa desigoada;
O § 6' do art. 29 da Lei n' 8.880, de 1994, previu que, no
b) al!nea "a" do inciso Ill do art.18- dispõe sobre o pe- prazo de 30 dias da data de sua promulgação, o Poder Executivo
düio;
eriviãria-aO- Cõligresso Nacional projeto de lei- diSpondo sobre a
c)§§: 1°,2°,3° e 4° do art. 28- estabelecem. disposições elevação do valor real do salãrio-mínimo de fonna susten1ável
e·~J..-'eCiais sobre o beneficio decorrente de acidente dO trãbalb.o,.que
pela economia e sobre as medidas necessárias ao fmancia.'.nento
p~sa a ser calculado com base no salário-de-beneficiO;
-não i.oflacionário dos seus efeitos sobre a Previdência Social, o
d) arL 30 - defme forma de cálculo do benel"lCÍojJOr aci- · que somente ocorreu por :IDeio da edição da Medida Provisória n°
598, de 31 de agosto de 1994 (atuâimenre Medida Provisória n'
dente do trabalho no caso_ de remuneração variável;
976, de 20 da abril de 1995). A Medida PWvis6ria, no e1J!anto, lie) § 3' do art. 43- defme procedimentos para aposentado- mitw-se- a elevar o valor do salário-mínimo para R$ 70,00 (setenria por invalidez. por doença de segregação compuls6ria;ta re&s) a partir de I' da setembro de 1994 e detenni.l= (§ I' do
f) § 2° do art. 60- dispõe solm: regra relativa ao auxílio- art. !'da MP n' 598, de 1994 (976. de 1995), que fosse submetido
r..:,·.-..·::. -!,..._•• ,~,,..en~e .-l· -: '~r:!.!e de trabalho;
ao Congresso Nacional, projeto de lei disp1ndo sobre a política
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nacional do salário-mínimo, bem como sobre novas medidas necessárias à compatibilização da mesma com as COillaS públicas, eopecialmeute na área da ~vidência Social. o que acaboo acoo1ecendo
cana =essa pelo Poda Executivo. do presente projeto de lei.
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ciar a elevação dos benefícios previdenciário$ na mesma poporção do aumento md ~do pelo salário'mínimo.
Ressalte-se, ainda, que a elevação <la allquota proposta, par
força de expn:ssa ~ constitucioual contida no § 6° do art.
195 da Calstituição Federal, somente poderi. entnr em vig<r,
transcoiridos noventa dias da pnblicação <la lei. Embora Dio se lbnha consignado este prnzo no projeto de lei, está evidente que o
INSS deverá obsecvar este requisito, considenando que o Snpmno
Tn"hmal Federal, já por diversas vezes, decidiu pela oba«Vh:ia
desle princípio onnstinlciooal.
Na Exposição de M<nvos n• 021, do "Ministério da Previdência e Assist&!cia Social que ac:ompanhoo a Mensagem l'!esideneial xeferentc ao ptesente projeto de lei, consignon-se que ''- a
Previdência Social tem-se caracterizado par uma situaçio de equi-

Considerados os critérios eslabelecidos pela Lei n• 8.880,
de 1994, sobre o valar fiXlldo para o salário'IJlÍilimo pela Medida
Provisória n• 598, de !994 (976. de !99S),Ieliamos, a partir de 1•
de maio de 1995, um salário-IJlÍilimo e um piso de beneficias da
Previdência Social da ocdem de cerca de R$ 9!,00 (DOVenta e um
reais), uma vez que o IPCr acumulado desde a primeira emissão
do Real deve alcançar o lndice de 30%, tendo em vista que, até o
mês de março de 1995~ o índice acunmlado já se encontm.va em.
· 27,1!%.A elevação do salário-mínimo paraR$100,00(cemmlis)
sigDi.llca um acréscimo percentual <la ordem de 42,86%.
Observe-se que a elevação do salário'míilimO para R$ líbrio estável", e que "A maioria dos especialistas que se manifes100,()) (cemmlis)repreSenta UIIl &aoho md de aproximadamente tam
o tema convergem quanto à necessidade de uma :reest:m12,5%, sobrearegraconti<lanaLein•. 8.886,de 1994.
turação global do sistema previdenciário." Além disso, infounou·Este gaDho md é estendido, igualmente, aos beneficias se que 1'Pretende-se que as alterações tenham início imediataínenmantidos pela Previdência Social nos tennos da Lei n• 8.213, de te, mediante altctação """"!encial <la legislação básica, pocumn19919 bem como aos valoxes expressos em cruzeiros nas Leis n°. do cotrigir ell'OS e vícios instituidos.. O encamUtbamento do anexo
8.212 e 8.213, ambos de 1991, sem pxejlízo dos reajlstes previs- anteprojeto de lei teJl=CDia mais uma etapa do prooesso, mediantosnal.ein•8.880,de 1994.
,
te o qual se reformará a Previd&lcia SociaL"
Com esta povidência, garantiu-se a todos os aposentados e
A inacliável DcceSsidade de se re8liza:rem os ajustes necespensionistas da ProvidEncia Social, a extensão do aumento md sários no sistema de Previdência Social, principalmeiJ!e no que se
concedido ao salário-mínimo.
!!'fere ao equilíbrio de suas contas, é que jnstif~ca, inclnsive, ore- }lo entanto, para dar cumprimento ao disposto no § 5°. do gime de uzgência aprovado pem este projeto de lei.
.5 art. 195 <la Constituição Federal, que prev8 que "Nenhum benefiAssim, em face de todos os elementos aqui a_.,iiados,
cio ou serviço da seguridat:k social potkrá ser criado, majorado •otamos pela aprovação, no mérito, do Projeto de Lei <la eãmam
ou estendido sara coTI'Uponclenle fonte de custeio total". foi ne- n• 048. de" 1995, na fonna da redação oferecida pela Cimáia dos
cessãrio buscar fonte adicioual de roeu=.
Depntados.
.
A nova fonte de custeio n:sultou no aumento de 10% para
Sr. Presidente, gostaria de registmr os nossos"cumprimentos
11% na contril:Wção social do segumdo •III!""gado que se encon- ao trabalho realizado pela Câmara dos Depntados, que não s6 meIIa na faixa de salário de conln"bnição que vai de R$ 416,31 (qua- . Ihorou a redação do projeto enviado pelo Executivo, como consetrocentos e dezesseis mlis e trinta e um centavos) até R$ 836,90 guiu elabor.!r nma fónwla aiiavés da qual se estendem os benefí(oitocentos e trinta e seis reais e noventa centavos).
cios do reajlste do salário mínimo aos aposentados. Foi constm·
Além destes recur.;os adici,...;s, a Previdência Social, pelas ção legislativa palrocinada pela Câmaia dos Deputados que, a parnovas diretrizes tiaçadas no Projeto de Lei <la Câmaia n• 048, de tir <la aprovação deste projeto, transfcxmado em lei, passa a vincu1995, terá uma redução de despesas e aumento de IIIIO<:Ildação, lar, :repito. os aumentos da política salarial para o salário mínimo,
oóun<las, deDire outr.Js, <las seguintes p:ovidências:
da mesma fomaa abnmgendo as aposentadorias, as pensões, enfJm,
a) instilnição <la conlnbuiçio social para o aposentado que os benefícios <la Previdência SociaL
retornar ao t:ra.balho;
Não poderia encexrar sem xender minhas bomenagens à
b) respcnsabilidad solidária <la Aâminisiiação Pública, na CODS1rução legislativa realizada pela Câmara dos Depntados e sem
condição de tomador de sexviços de mão-de-obra, com os encar- cumprimentar o Poda Bxecutivo pela elevação do salário mínimo
gos previdenciários do coniiatantc;
..
para os R$100.00, levando em conta que, pelo IPCR, a partir de 1•
c) redução do número de dependentes com cfireito a benefí- de maio. esse salário passaria a apenas R$91.00. Portanto, hi um
cios previdenciários;
ganho md para os trabalhada:es, para os >posentados e pensionisd) equalização dos valores dos benefícios decotrentes de tas <la Previdência Social nesse texto IIansfarmado em lei.
~dente de trabalho com o valor dos demais beneficias ~viden~
É o nosso parecer, Sr. Presidente.
ciários;
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Comple!oda a inse) incremento do prnzo de carência <las aposentadorias por trução <la matéria, passa-se à discussão.
i<lade, tempo de seiViço e especial, de que IIata o art. 142, <la Lei
· lnfonno aos Srs. Senadores que, de aronlo com o Regimenn•S.213, de 1991, para 90 (noventa) mesesa partir de l'dejanei- to, ca<la Senado< poderi. ocupar a tribuna para discutir a matéria
dunmte 10 minutos. Nesse periodo, seriio pennitidos apartes. Poo:
rode 1996;
outro lado, antes do. en=ramento <la discussão, poderio ser ofereI) instinlição <la proibição de cumulativi<lade de benef!cios
dentre os quais saJ.ário...maternidade e auxílio-doença; mais de um ci<las emen<las ao Projeto de Lei ara em exame no Senado Fedcnl.
Sobre a mesa, emen<las que seriio li<las pelo Sr. 1• Secretáauxilio-acidente; mais de uma pensão deixa<la pelo c&jlge oo
canpanheiro, ressalva<la a opção pela mais vantajosa e, ainda, o rio em exm:ício, Sr. Renan Calheiros..

some

recebinlento conjlnto do seguro-<lesemprego can qualquer beneficio previdenciário, exceto pensão pot morte oo·amllio-doença.

g) outtas medi<las de menor repercnssão.

To<las estas medidas, a1ia<las ao aumento de allquota de
10% para 11%, constituem fonte de custeio suílcientc para fman-

São li<las as seguintes

EMENDA N" 1- PLEN
Snprima-se do art. Z' do PLC n• 48/95 a refen!ncia ao art.
20 <la Lei n• 8.212/95, Dão se-processando, em conseqüência, qualquer alteração quanto a este último dispositivo.
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Justifi~

Impõe-se a supressão da a!texação proposta ao art. 20 da Lei
n• 8.212191 por dois mctivos fundamentais. Em primeiro lugar,
não bá critérios objetivos que pemtitam. detectar ou aferir um quadro de falência do sistema previdenciário. Relembre-se aqui que
aucfitoria recente realizada pelo TCU, amplamente divulgada pela
imprensa. constatoo., inclusive, a OCOl'J:ência de superávit nas contas da l'Ievidência no exm:icio de 1994- Ademais, a tabela de alíquctas proposta enfrenta a elevada regressividade das arrecadações advindes das conlnõuições de empregados, tampouoo
alnnge o gmve problema de retiradas pro labore de empresários,
.mantidos à nwgem da cadeia contributiva da Previdência. Pelo
expos!9, advogando_ a ~ em Ieferencia. até que se tenha
um quadro cx:mto sobre o ....00 fmanceiroda Previdência Social
Sala das Sessões, 25 de abril de 1995.- Eduardo Supliey-

José Eduardo Dulra- Marina Silva.
. EMENDANo2-PLEN

-Dê-;., ao§ 9• do art. 29 da Lei n• 8.212191, alteti.do pelo
art.. 2° da proposição, a seguinte :tOOa.ção:
§ go O aposentado por idade ou por tempo de serviço pelo
Regime Getal da Previdência Social- RGPS, que estiver ""!'[Cendo ou que voltar a exeteer atividade abrangida por este regime e
sujeita a salário-base, deverá enquadnu--se na classe cujo valor
seja o ~ próximo do valor de sua remuneração ou de sua aposentadoria, prevalecendo sempre o menor.
• Justificação
9

A redação proposta atnõui, alternativamente, como base de
cálculo para fixação da alíquota de moolhimento de conlnõuição,
a observância da remuneração, nas ~eses de sujeição a saláriobase para imposição conlnõutiva, ou da aposentadoria; devendo,

em qualquer caso, prevalecer a de menor valor, de forma a não
onerar o aposentado.
Saladas Sessões, 25 de abril de 1995.-Eduardo Suplic:yLauro Campos-José Eduardo Dulra- Marina Silva.
EMENDAN"3-PLEN

Dê-se ao §5° do art. 47 da Lei 8.212/95, a!texado pelo art.
z• da proposição, a seguinte redação:
§ 5• O p<a:ro de validade da Certidão Negativa de j)ébito CND, é de 4 (quatro) meses, coolado da data de emissão.
Justificação
Além de restabelecer a redação original da proposição,
achamos que a rilôdificação ora proposta melhor se adequa ao es-

forço de combate à sonegação em relação à Previdência Social
Sala das Sessões, 25 de abril de 1995.- Edoanlo Supliey-

Lauro Campos- José Eduardo Dutra- Marina Silva
EMENDA N"4- PLEN
Sopcima-se no § 8" do art. 47 da Lei 8.212191, aditado através do art. 2° da proposição, a expressão "ressalvada a hipótese
prevista na alínea a do inciso I deste artigo".

Justificação
A expressão, cuja supressão ~tendemos, uma vez convert·
ida em texto legal. consagra. abetrame imoralidade admiriistrativa.,
pois permite a e~ que pretenda con!Iatar o poder públiro, ou
receber benefícios oo. incentivO flSCal ou creditício concedido por

ele, habilitar-se a tanto, com a obtenção de Certidão Negativa de
Débito- CND, mediaute pa=Jamento de seus débitos com a Previdência. sem apresentação de gai3Dlia. exigência que é feita pelo
parágrafo adicionado para qualquer outrn situação. Em Outras pa--
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lavxas, a cimmstância que deveria ser objeto de maior poder públiro, o· que é absolutamente inaceitável, ante a prevalência do
princípio constitucional da moxalidade administiadva. ·
Sala das Sessões, 25 de abril de 1995.- Eduardo Supliey-

Lauro Campos- José Eduardo Dutra- Marina SDva.
EMENDA N" 5- PLEN
Suprima-se a referêocia ao § 1° do art. 18 da Lei D 0
8.213/91, altexado pelo art. 3° da proposição, mantendo-se, assim,
a redação da lei.
· ·
Justifi~

A manutenção da redação original. decolrente do acatamento da snpressão proposta, implica fazer prevalecer a ex~são "e

das disposições especiais relativas a acidentes do b:abalbo", que
julgamos-oportuno ser preservada.
·Sala das Sessões, 25 de abril de 1995.- Eduardo Supliey-

Lauro Campos- José Eduardo Dutra- Marina Silva.
EMENDA N"6- PLEN
Suprima-se ·a referencia ao § Z' do art. 18 da Lei n•
8.213/91, altexada pelo art. 3° da proposição.
Justifi~

O objetivo da a!texação pretendida pelo PLC n• 48195, na
espécie, é reduzir o espec1Io de benel'icios a que faz jus o aposentado que retornar ao Regime Gemi da Previdência Social. coodicionando, ainda, a percepção-dos beneficios :remanescentes a cjue o
aposen~ .eXerça atividade mediante vinculo empregatício, Ofque
excluiria os aposentados em atividade sujeita a sa!ário-lm'il do
acesso a tais ben.eficios, o que constitui grave injls!:iça perpetr.tda
contra os mesmos, razão pela qual defendemos a stipzessão da altexação acima epigmfada.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1995.- Eduardo Supliey-

L!>uro Campos- José Eduardo Dutra- Marina Silva.
EMENDA N"7- PLEN ART.3"00 PLC N" 48195

Dê-se ao art. 128 da Lei n• 8.213195, alterado pelo art. 3• do
PLC D 0 48/95, a seguinte redação:
AIL 128 -As demandas judiciais que tiverem po< objeto as
questões reguladas nesta le~ de valor- superior, poc autor, a RS
4.988,57 (quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta.
e sete oentavos), ser.io iselllaS de pagamento de custas e quitadas
imeiliaramente, nió se lhes aplicando o disp:>sto nos arts. 730 e
731 do Código de Processo CiviL
· Justificação
A proposição original apenas apsrentemente imprime maior
celeridade lls quitações de obrigações da l'Ievidéncia oom os beneficiários que hajam proposto ações, no sentido de obtenção de
prestação jurisdicional favorável. Com efeito, a proposição substitui â expressão ''liquidadas11 por "quitadas", afastando dúvidas

quanto à acepção do primeiro termo, em razão do expediente conclusivo da fase cognitiva que é a liquidação de sentença. Outrossim, mantém, tal CO!JlO na redaçãó anterior do dispositivo, a desuecessidade de formação de precsl6rio para pagamento da dívida,
Enlretanto, a redação preooniuda pela proposição em tela suprime
a observância do rito, ou procedimento. sumaríssimo no processo

de conhecimento da lide; ou seja, as ações que tiverem por objf'.te
questões reguladas pela Lei n• 8.213191 passarão a ser regidas pclo
procedimento onlinário do Código de Processo Civil (Lei
5.869/73), o que tocna o ritmo de decisão mais lento que o alnalmeD1e adotado. Por estas razões, oferecemos a presente emenda

modificativa.

·

·
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Sala das Sessões, 25 de abril de 1995.- Eduardo SuplicyLauro Campos- José Eduardo Dutra- Marina Sava.

EMENDAN"74-PLEN
suprima-se o § 2• do art. 48 constante do art. 3• do PLC

48195
Justificação
A obrigatoriedade de comprovação da contn"buição por parte dos trabalhadores IUiais é uma verdadella e injlsta punição aos
mesmos.
Isto porque, a legislação trabalbista aplicada ao campo anres
· de 1985 em falha por que Dão fiscaliza de forma eficiente as relações"ên!re trabalhadores • empregadores rurais.

Desta fonna, os trabalhadoxes :rurais não contnõuíam não
pelo {ato de não pretenderem faze-lo e sim por que a eles não era
pemillido ter alcance aos beneficias de 'quem tinha a carteila de
IIabalho ç as cousequéncias deste fato.
• Sem registro, sem contrato regular de trabalho já er.un pe-

nalizadas e não podem agora ser mais uma vez punidos.
A contril::nição maior que deram ao País, foi duro trabalho
doian1e uma vida inteira para o ~volvimenlo de nossa, nação.
Muito se deve a esses tiabalhadol:es e seria rigoiosamente injlsto
aprovarmos o Projeto can o referido parãgrafo. - Osmar Dias,

Senador.
EMENDAN"8-PLEN
Snprima-se a referência ao art. 143 da Lei n• 8.213/95, alterado pelo art. 3• do PLC n• 48195.
Justificação
A redação proposta para o art. 143 da Lei n• 8.213/95, através do art. 3° da proposição em tela obsta o acesso do trabalhador
rural beneficies previdenciários cano auxílio-doença. anxílio-invalidez, auxílio-reclusão e pensão por morte; cH]ne é gmve injlstiça que se busca peipetrar contra os trabalhadores ror.lis. Por esse
motivo, sugerimos a presente supressão. A propesição trabalha
com a presunção de fraude, em caso de beneficies requeridos pelos trabalhadores rurais, o que vai de encontro às ~ gsrn.ntias fundamentais da Constituição. Adentais, convém assinalar que
o art. 5° da proposição estabelece um propma de revisão da concessão e da manutenção dos beneflCÍos da Previdência Social, concedidos com base em tempO de exetcicio de atividade rur.d, _a partir da vigência da Lei n• 8.213/91, pelo que a preocupação com a

regularidade dos benef'J.Cios concedidos aos trabalhadores nuais já
está contemplada.
Sala das Sessões, 25 de abril de !995.- Eduardo SuplicyLanro Campos- José Eduardo Dutra- Marina Sava.
EMENDA N"9- PLEN

Supriioam-se as referências aos parágrafos 1° e 2° do art. 71
da Lei n• 8.665, ·de 21 de junho de 1993, alterado pelo art. 4• do
PLC n• 48195.
Justificação
Os ·parãgrafos propostos têm por escopo transferir à Administração Pública o ~nos de inaudimplência de empresa que haja

sido por esta contratada,. com refeJ:ência aos encargos trabalhistas,
toma.Jldo...a solidariamente resporisá.vel pela quitação de dívidas.
Este objetivo, além de incompatível com a regra geral insculpida
no caput do art. 71 da Lei n• 8.666/93, justificável pelo controle
que a lei licitat6ria estabelece para a fase de habilitação, é ofensivo
ao princípio da moralidade adminstrativa inscrito no art. 37 da
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CollSIÍtuiçio Federal Assim, tomam-se necessárias as su]XOSSães

pretendidas.
· Sala das Sessões, 25 de alxil de 1995.- Eduardo SupllcyLauro Campos- José Eduardo Dutra- Marina sava.

EMENDA N" 10- PLEN

Suprimam-se as refCxências ao-§ 1° do att. 30 da Lei n° 8.212, de 24 de jnlho de 1991, e os arts. 122 e 123 da Lei n• 8.213,
de 24 de julho de 1991, que se prelênde sejam revogados através
do art. godo PLC n• 48195.
Justificação
Os artigcs em epígmfe, da Lei de Olsteio e Beneficies da
Previdéncia Social, tmtam, resperuvamente, da atuação dos sindicatos. :mediaDte convênio, como coletores intetmediários de con~
tribuiçõês. em·caso de txabalho awlso; da opção de conversão de
aposentadoria especial em acidentária, na hipótese de acidente do
trabalho de aposentado que volta a exercer atividade abrangida
pelo RGPS, extensível a faculdade à pensão; e, o mesmo para a hipótese de aquisição de doença profissional. Acreditamos ser adequada a manutenção de tais dispositivos pelos méritos que inspilaram sua inscrição originalmente nas Leis nOs 8.212191 e 8.213191.
a saber, valorização da entidade sindical como agente facilitador
da ablação da Previdência Social em alividade IllliiCada por elevada informalidade e opção de percepção de benefiCÍo mais.vaotajoso, nos casos de incapacidade nos mesmos mencionados. ;;. Sala das Sessões, 25 de alri! de 1995.- Eduardo SÜplicyLauro Campos- José Eduardo Doira- Marina Sava. ~-

EMENDA N" 11- PLEN
Suprima-se dos itens I e III do artigc 16 do PLC n• 48195 a

expressão 'Dão emancipado".
Justificação
A emancipação é instiblto do Dm:ito C"wil e, na realidade
da família brasileira, não importa independência econâmica do

emancipado. Manter-se a expteSSão reslringiria o alcance do instituto da emancipação de forma a penalizar o beneficiário.
Saladas Sessões, 25 de alril de 1995.-EduardoSnpllcyJúnia Marise- Sebastião Roc:ha.
EMENDAN" 12-PLEN
Dê-se ao art. 61 do PLC n• 48195 a seguinte redação:
Art. 6!. O anxílio doença consistir.i em uma renda mensal
correspondente a 91% (noveota e um por cento) do salário de be-

nefício, observado o disposto na Seção m, especia1.menl.e no art.

33 desta Lei.
Parãgrafo único. A renda mensal prevista no capnt, quando
devida em dec:oirencia do acideote do trabalho, será calculada so-

bre o salário-de-benell.cio ou sobre o salário-de--contri.blição vi~
g.,U, no dia do acidente, o que forntais vaotajoso para o segiiiado.
Justificoção
O objetiVO da presente emenda é manter a proteção especial
tiadicionalmente coocedida ao segurado vítiroa de acidente do trabalho, de modo a que não teoha a sua renda mensal diminuída enquanto petduiar seu afastamento do trabalho, em função de doença
adquirida em decon€ncia do exetcicio da soa atividade profissioml.
Sala das Sessões, 26 de alril de 1995.- Edu.,ro., SuplicySebastião Rocha- Júnia Marise.

EMENDAN" 13-PLRN
Dê-se ao artigo 75 do PLC n• 48195 A seguinte redação:

~~--
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uma =da mensal com:spoodente a 100% (cem por centO) elo sa!ório de beneí!cio, observado o disposlo na seção Ili, especialmente no artigo 33 desta Lei..
Parágrafo único. Em caso de falecimento deconente de aci~
dente de trabalho a pensão será calculada sobre o sa!ório-<le-beneficio ou sobie o sa!ório-de-conlribuiçio vigente no dia do acidente,

Desta forma, por entond« que qualquer modificação no SÍIOtema de previdência social não pode ser feita de forma açodada e
msponsável. violentando princípios comtituciona.is e intencionando suprimir direitos adquiridos, e também. <pie as matérias Ira·
tadas neste projeto, fundidas de maneim ardilosa pelo Govemo Federal. salário mínim.o e previdência social. possuem relevância extrema para serem tratadas num único pacote, propomoo este subs-

o que formais vantajoso para o beneficiáriO-.

titutivo.

Justifialção

É tradição no Direito PJ:evidenciário assegurnr proteçio es• pecial aos beneficiários. quando o fato gemdo!: do beneficio deeorde-acidente do trabalho. A pensão devida, em hipótese alguma
poderá ser de valor inferior ao que o trabalhador recebia em atividade. no momento. em que OCOIICU o acidente. O dispositivo importa.-~ Cm in.centiyar. JD.CSJDO que .incfiretamente. maior vigilância. das regras de proteção do traba.lb.ador no exm::ício de sua
atividade profissionaL
Sala das Sessões, 25 de abril de 1995.- Eduardo SuplieySebastião Rocha -Júnia Marise.

=

EMENDA N" 14, PLEN (SUBSTifUTIVO)

Substitua-se o PLC D.0 4&'95 pelo seguinte:
.O Congresso Nacional decreta:
- Art.l"Em !"de maio de 1995, após a aplicação dorea}lste
p~evisto no§ 3" do art. 29 da Lei n• 8.880, de T1 de maio de 1994,
sobre o valor de R$70,00 (setenta reais) o sa!ório mínimO~ser.\ elevado para R$100,00 (cem reais), a título de aumento real.
§ r• Em virtude do disposto no <llput, a partir de 1• de maio
de 1995, o valor diârio do sa!ório mlnimo~coiresponderá a R$3,33
(três Reais e trinta e três centavos) e o seu valor horário a R$0.45
(quarenta e cinco centavos de Real).
§ Z' O percenbla! de aumento real referido no caput aplicase. igualmente, aos benefícios mantidos pela ~vidência Social
nos termos da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, bem assim aos
valores expressos em czuzeiros nas Leis n° 8..2;12 e n° 8.213. ambas de 24 de julho de 1991, sem pre}lízo dos reajustes de que tratam o § 3" do art. 21 e os §§ 3• e 4" do art. 29 da~ lei 8:880, de 27
demalode1994.
- ~
~
~ Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
juslifi<llçiO

.

Há que demonstrar com cla!=a para a opiniio pública que
o Congresso Nacional quer aumen1o do salário mlnimo, e quer
tamMm uma disaJssão séria, responsável e oportuna cem toda a
sociedade a respeito das modifu:ações na Previdência Social.
Sala das Sessões, 25 de alxi! de 1995. - Senadora Júnla
Marise- Senado< Eduardo Supliey- Senado< Ademir Andrade
- Senador Lauro Campos - Senador Bernardo Cabral - Seaadora Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Em discussão o projeto e as emendas conjmtamente.
A SRA. JUNIA MARISE -Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra à
Senadora Junia Marise para discutir a matéria. S. Ex' dispõe de
dez minutos.
A SRA. JÚNlA MARISE (PDT-MG. Para discutir. Sem
revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr's Senadoras e Sis. Senadores, temos enfocado sempte com mnila insistência, da triboma
do Senado_. ó desejo de debatemws com respónsabilidade, <fiscutimJ.os com profundidade a reforma da Previdência. que ~~ pom
a vida das pessoas. com a vida dos professores, ~ servic!otip do
Poder Judiciário, dos militares, das mnlheres trabalhadoras, de todos, enfim, que formam o contingente de b:abalhadores do Pais.
Inicialmente, registramos o nosso apoio à aprovação do aumemo do salário mínimo para RSIOO,OO~extensivos aos aposentadOs e pensionistas. Mas não é verdade que o Govemo está dando
um aumento de trinta reais, pcaque, hoje, pelo reajuste do IGPR, o
sa!ório mlnimo de R$70,00 passaria a R$91,00. Portanto, ua verdade, são apenas R$9,00 de anmento no sa!ório mínimo.
Após ampla discussão ocorrida na Câmam dos Deputados
com relação à iniciativa e ao proJeto do Govemo, cabe mna indagação:~ ser.l que lodos os Senadores tiveram oportunidade e tempo
di se clebmçarem na aJlá1ise desse projeto aprovado pela Câmara
dos Deputados? Ser.l que todas as modificações aprovadas e inseridas nesse projeto para a nossa discussão e aprovação foram analisadas pelos Srs. Senadores?

A intenção precípua do Governo Federal ao encaminhar o
Projeto de Lei em epígrafe não é, coino ~er-se-ia 5Upx a princí_ . O projeto cbegoo. aqui na quinta-feira. A sexta-rem-a foi fepio~ o aumento do salãrlo mínimo.
riado nacional, dia 21 de abriL E, hoje, terça-feira, estamos aqui
O fato da grande imprensa ter reiteiadamente dado esta co- para votar maís uma vez um- projeto a toque de caix~ Essa é a
notação ao projeto e. ainda, o dispositivo referente ao aumento ser grande verdade!
o primeiro do projeto~ não elidem o objetivo maior que é o de proO parecer do Relator, Senador Jader Bari>alho, ·fala nas
mover profundas alterações na Previdência Social como o aumengrandes modificações que foram feitas na área da Previdêncis Soto de alíquotas de conlribuições à Seguridade Social e a supressão
cial; modificações como a revogação de legislação, quais sejam do
de benefícios previdenciários realizados a toque de caixa. sem que
art. 8" do Projeto de.Lei da Câmaxa; a Lei n• 8.212/21 do Plano de
as mndauças propostas tenham sido objeto de qualquer discussão
Custeio da Seguridade; a alínea 10 do art. 6~ art. 30; a Lei n°
com o Congresso Naconal e com a própria sociedade.
- 8.213; alínea "a'' do inciso m do art. 18; §§ 1°~ ~. 3° e 4°do al1.
Fosse realmente o objetivo do Governo Federal assegurar o
28: o art. 30; § 3° do art. 43; § Z' do art. 60; o art. 64: os arts. 82,
aumento do salário mínimo, não teria Vetaa.O, em fevereiro deste
83 e 85; §§ 4" e s· do art. 86; o par.lgmfo único do .,;: 118; o art.
ano, o projeto de lei de iriiciafiVã: do Congresso Nacional que pro122; o art. 123 e assim por diante.
punha o mesmo aumento que hoje é de paternidade reivindicada
Na verdade, quando o~ Ministro da Previdência Social aprepelo Governo Federal.
Ressalte-se, ainda., que o veto fundamentou-se segundo re- goa, em alegação que fez na Câmara dos Deputados, que, se não
latório de auditoria realizada pelo TCU no r-Ainistério da Previdên- houvesse um aumento de alíquotas para os trabalhadores, o Governo não poderia conceder o aumento para R$100,00, isso nãO é vercia e Assistência Social, em dados e projeções equivocadas.
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·rus 100,00, extensivo aOsr-~láUos e p...--nsionistas. Mas vamos

queexpõeoGovemo.
-_ - _ .- - -~paxaofumro,Sr:..Presi.dextle,adiscu~detodosessesar0 relatório do Tribunal de Contas, já em 1991, desmintJa o
tigos, o debate da questw do aumento das alíquotas, para que asMinistro da Previdência Social. Quando o Congresso NacioDal _sim cada um de n6s, Senadores, que estatuos aqu1 com esta resaprovou o aumento de 147%, _revelava-se naquela _época que a ponsa.bilidade, que somos questibo.ãdos na. rua, indagados pelos
Previdência anunciava um déficit de 11 ;6 trilhõeS:, -se fosse dado o sindicatos e pelos tiabalhadores de que forma estamos votando, o
aumento de 147%.
que foi que vo~s e o que estamos efetivamente fazendo para
Mas o Tiitunal de Contas da União desmentiu categorica- ajJ<lar ~questão da I'Ievidência Social, possamos responder.
mente as informações prestadas pelo Ministerio- dã -Previdência.
E por isso que nós, do PDT, juntamente com o Partido dos
Era o mesmo Ministro de hoje que ta:mbém lá estava em 199 L
Trabalhadores e o Partido Socialista Brasileiro, estamos encamiSa!do para o exercício de 1992. considerando o Dão-paga- nhando esse requerimento de desmembramento desta votaçk>,
mento de 147%: superávit de CI$16 trilhões e 700 bilhões.
para que pa<SalooS aqui d!acutira questão da I'Ievidência com resSaldo para o exercício de 1992, considerando o efetivo pa- ponsabilidade e com seriedade.
gamento d_os 147%: supe:távit de CI$4 trilhões e 2bO bllliões.
Duranu o discurso da Sra. JúnUJ. Marise • o Sr.
Teoho aqui o parecer do TribuD.al de Contas da U.oiã.o. rea,José Sa1"M}', Preside~e, deixa a t:lllkira da presidência,
lizado com a c~tência e a seriedade doS auditores daquele 6rque é ocupada pelo Sr. Renan CalMiros, 2D Secretário.
gão. Tfvemos oportunidack de ler linha po< linha, página por págioa deste relatório. Pa>:a siDletizar, Sr. I'Iesidente, Sr's e Srs. SeO Sr. Eduardo Suplicy - Sr. I'Iesidente, peço a palavra
nado:rts, segundo o relatório, os-superá.Vits do -~o aa.·Previ- para-discutir a :i:natéiia~ . dência são os seguintes, ano a ano:
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Conoedo a pa·
1992- Q$1 bilhão e 570 milhões;
Iam ao Senadcr Eduaroo Suplicy.
1993-CI$1 bilhão e %O milhões;
~O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf..SP. Para encaminhara
1994- R$2 bilhões e 72J) milhões.
~
~ votação. Sem revisãO do orador)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sena·
O relatório revela ainda que ã Previdêocia Social dispõe de dores. estamos de acotdo com a proposta que assinamos juntos
receita potencial da ordem de R$34 bilhões sob a f = de débitos_ cem a Liderdo PDT,Se!llldoralilnia Marise, cem o Líder do PSB,
previdenciâriós, dec=ntes da ineficiência e da ineficácia do sis- ~Senado!: Adentir Andrade, solicitando o desmembiameÕ\o ,Ms
tema d~ cobrança do INSS, .bem como da morosidade do trâmite projetos. Um projeto para que se aprove o salário minimo
RS
na instância judicial. •
100,00 e o oatro para que se discuta mellior e mais aprofimdadaMais grave ainda. revela o relatório do Trib.mal de Contas me~ o projeto referente às contnõuições da Previdência. ~
da União. é a denúncia contida neste relatório, ainda não refutada
Com o Projeto de Lei da Câmara n° 48, de 1995, o Govemo
pelo Governo: R$659 milhões destinados a aposentadorias e pen- pretendi atrelar a = o de um salário minimo <lo RS 100,00
sões, provenientes de contribuições de assalariados e empresas, foccm alteiações substantivas nas Leis de Custeio (&.212/91) e Beram desviados para pagamentos pelo Tesouro Nacional.
·
nefícios (8.213/91) da Previdência Social Inicialmente, o IPC-r
Sr. Presidente. Sn>. e Srs. Senadores, o que estamos discu- acunmlado até o mês de abril o que levaria o saJário mfnimo para
tindo boje é a aprovação do salário minimo de R$100,00 para OS RS 88,98, com um ganho real de 12,38%, incidindo sobre o piso
trabalhadores. Podemos fazer aqui um exercício de memória. Cec-. dos benefícios da Previdência, o que requer, seguildo o Govemo,
ta vez, numa coletiva do I'Iesidente da República, um repórter fez
alterações tanto nas alíquotas de contribuição dos empregados
a seguinte indagação; "Vossa Excelência conseguiria viver com quanto na foxma de concessão de alguns benefícios.
R$100,00?'' Não foi dada a resposta, pois Wnguém consegue viver
O Govemo já vetou o aumento do salário mínimo para R$
com RS!OO.OO.
.~ .. _,
_
100,00, no início do ano. devido? segundo exp8s, aos seus impac~
Estamos aqui aprovando e aplaudindo este Govemg porque tos sobre Os custos da Pxevidêticia., -mas essas questões d.evezn ser
está aumentando o salário · mínimo dOs tiabalhadores para discutidas separadamente. pelas seguintes razões: primeiro, a audiRS100,00, mas, em contrapartida, enquanto o Govemo dá com toria do Tn'bunal de Contas da União revelou outra realidade
uma mão, tira cbm. a outra, pois aumenta a alíquota de IO·para quanto ao fluxo de caixa da Previdência. difeieritemeDfe da exposia i)elo Governo. evidenciando a existência de um superávit nas
11% para aqueles que recebem acima de cinco salários ~s.
Quem está pagando essa conta? Por que o Governo não contas do exercf.cio paSsado suficiei:iie para Suportar a elevação do
concordou em que os empresários aumeli~ sua alíquota? Mas piso para R$100,00; segun~ a refozmulação da Seguridade SoSão os trabalbadores, mais uma vez, que vão pagar essa conta. so-- cial está sendo objeto de uma diScussão mais ampla que envolve
a]ierações constiruciaiais e de leis complementares e devem ser
frer esse ónus.
Por isso,- Sr•.PresideJiie: entendemos- que- f!sià questão da objeio de uma aDáiise antônoma, dentro de um horizonte de visão
Previdência, de anmento de al.íquota.s deve ser discutida 3D1pla- mais· abrangente; terceiro. a legítima lJ!gência na votação do salámente. Não a toque de calxa,. não neste momento, como estamos rio mínimo não deve impedir q ·s_enado de a:nalisar_ com mais cuifazwdo agora. Vamos discutir a Previdênciã Social ~este País _dado as implicações sociais das alterações propostas ao sistema
com responsabilidade. seriedade. Vamos 4iscutir os m'imeros da previdenciário. Nesse sentido. justifica-se o requerimento de desPrevidência. Vamos continuar exigindo que o Mini~o da Previ~ membranlento do piojeto em discussão, com a aprovação apenas
dência-abia essa "caixa-preta" e apresente à Nação os números dã.partereferenteaosaláriomínimo.
reais, porque sempre que o Ministro fala sobre a Previdência e
Quanto ao mérito, o projeto introduz várias inovações. sen.apresenta números, o·Tribunal de Contas da União vem com seus do a mais importante a elevação de lO% para 11% da alíquota de
números reais e desmente o Ministro da Previdência.
·
Contribuição dos empregados cujos rendimentos situam-se na faiPor isso estamos eDcamjnhando esse requerimento. junta- x.a de R$416,31 a R$832,65. Novamente se busca a soluçio mais
mente com o Líder do PT, Senador Eduardo Suplicy, e o Líder do fácll, deixando em segundo plano a questão da ttansparência da
PSB, Senador Adentir Andrade, solicitando o desmembtamento gestão do sistema. As negociações realizadas "" Cim.ua molhamdesta votação. Podemos garantir hoje o aumento _do salário para ram significativamente a intenção miéial de introduziruma alíquo-

a

Para

404

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ta 'IÍDica de 9% nnm sistema já marcado pela forte regressividade.

Enquanto o assalariado que ganha entre 1 e 3 salários mínimos
está sujeito a uma alíquota de 8%- por exemplo, alguém que esteja mcebendo R$200,00 8% sobre 200 é R$16,00 ele paga, efetivamente 8% -. a alíquota de 10% para os que ganham acima de 10
salários mínimos, incide apenas sobre esle teto. Desta fOIID.a,
quem tem xen:nmeração superior a 20 salários mí:iiiD1os recolhe,
por exemplo, apenas uma contribuição que equivale a, no máximo,
5% de seu salário.
Manter a alíquota de 8% para os salários mais baixos e aumentá-la pant 11% pant os salários mais elevados é uma solução
que não pode ser considerada inteiramente satisfatória.
Darei um exemplo para que tenhamos muita consciência
desse fato. Um trabalhador que gauba R$200,00, confor:me expliquei, pagar.i 8% ou R$16,00 sobre R$200,00; se ele passar para a
faixa. de salário de R$300,00, pagar.i 9% ou R$27,00 efetivameute- Se o trabalhada estiver- ganhaudo R$700,00, que é uma remunezação lllédia na Grande São Paulo, ele pagar.i 11% ou R$ 77,00
sobié o seu salário.- suponhamos que um trabalhador- esteja ganhando R$10.000,00; nesse caso, ele P.g;ir.\11% sobre o máximo
daqueles R$832,65, oo seja R$92,00- Ora R$92,00 sobre R$
10.fXX),00cotTespondemamenosdoque 1%.
,
Entio, ~isamos levar em conta que se trata de um sistema regressivo. É claro que teríamos que observar que, como o benef'!Cio máximo de um oonlril:uinte da Previdência será de 10 salários Dúni.mos. o mesmo reclamaria se-se fosse cobrar maÍs do que
ele teria direito a receber. ·
De qualquer ma:ne.ü:a. precisamos estar conscienteS de que o
sistema de conttibuição, hoje, possui um alto índice de regressividade_ Seria importante, peis, disaJiiimos com maíoc profundidade
esta sistemática atua1 de cootnõuição e a questão do fmanciamento
da seguridade social no bojo da reforma como um todo._
Outra melhoria introduzida no substib.Itivo di Câmara dos
Dep.ltados refere-se à tr.msferência do ganho real obtido na elevação do salário mínimo pant todos os beneficies de acordo com o §
2° do art. 1o desse substitutivo. Ainda, não, de fonna inteiramente
satisfatória e são justoS os reclamos daqueles qUe recebem a aposentadoria, porque quaudo se fala: "vamos
até dez salários
mínimos11, ainda não receberão em maio os mil reais c.cnespon-
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cargos resultantes da execução do contrato. Aqui cstâ O exci:riplo
máximo de uma pnltica que o Partido dos Tmbalbadores tem de-

nuncia.9o, f:reqü~Dlement~ nas questões ~lativas â. Previdência.
Enquanto se alega. veementemente, a falência do sistema e propõe-se a el~vação de contriOOições e redução de benefícios, o (]o..

verno._
O SR- PRESIDENTE (Reuau Ca!heiros)- Senado.- Eduardo Suplicy, o tempo de V_ Ex• está esgotadoO SR. EDUARDO SUPUCY- Vou coochúr, Sr_ Presidente.
... dá. umtr.otameuto difernJciado às empresas devedoras,
relaxando na cobrmça dos débitos e concedendo condições especiais na sua quitação. Neste caso, chega~se ao absurdo, de propor a
tr.msfeta~ pura e simplesmente, das obrigações de certas empresas para a União, restando--nos o papel de _deDDnciar o CODJ.uio à
sociedade.

Assim. Sr. Presidente, somos favoráveis ao requerimento de
desmembramellto do PLC 48 em dois; um, relativo ! el""ação do
salário mínllno e o outro em relaçãO àS alterações no sistema da
Previdência; somos pela aprovação do substitutivo da Senaciota
Júni.a Marise, que propõe a aprovação apenas da parle relativa ao
salário mínimo; e apresentamos requer:Uiientõ de destaque para a
votação em sepantdo de divetsas emendas.
Sr. Presideule, gostaria apeuas de destacar duas delas: uma,
que tem por escopo suprimir os parágráfos que lentam transferir i
Adminisiiação Pública o õnus de illadimplência de empresa qu0
haja sido por esta contratada, com referência aos encargos ~
lliistas, tornândo-a solidariameule ,.sponsável peia quit3ção <~el;vidas. Esse objetivo, além de incompaúvel com a tegtà geia! ~
culpi~ no caput do art- 71 da Lei n• 8.666/93, justificável
o
controle que a lei licitatória estabelece pant a fase de habilitação, é
ofensivo ao pri.ucípió da m.c:nlidade administrativa inscrito no art.
37 da ConstituiçãO Federal. Ass~ tomam-se necessárias as supressões pretendidas.Sr.. Presidente, alertamos os Srs. Senadores que tememos
que se esteja incluindo nesse projeto um c:asUísmo para possibilitar
que a empresa escolhida no ano passado_ para efetivar como empresa integradora do contrato SNAM, a ESCA. participe do Sistema de Vigilância da Amazônia, ainda que tenha desobedecido a
Constin.tição na. épc>CL
·
dentes aos dez salários mÍn.imos.
Queremos que se suprima, no § g• do art- 47 da Lei &212,
Entre as alterações que precisam ~.introduzidas no projeto
em análise, destacam-se aquelas ao§ 8" do art- 47 da Lei n• 8.812 · aditado através do art- J_• da proposição, a expressão "ressalvada a
hipótese prevista na alínea a, do inciso I. deste artigo".
e aos§§ l"eZOdo art- 71 da Lei n"8.666.
.•
A expressão cuja supressão pretendemos, uma vez convertO art- 47 citado exige a certidão negativa de débito -CNDida em teXto legal consagra abemmte imornlidade administrativa.
junto ao IN'SS em diversos casos especificados. O § _8°. pcc sua
vez, condiciona a erõiSSãõ da certidão negativa de débito à apre: pois permite à empresa que pretenda contratar CODl o Poder Públi, sentação de garantias nos casos de parcelamento do débito. medi- co, ou receber beneficio cu incentiVo flSCal ou creditício concedida salutar pua regular uma prática de difícil controle por parte do do JX'I' ele, habilitar-se a tanto com a obtenção de Certidão Negati-va de Débito- CND, mediante parcelamento de seus débitos com
Govemo.
No entanto, o mesmo artigo ressalva a necessidade de apre- a ~vidência sem a apresenlafÕIJ de gtiTtUJJUz, exigência que é
sentação de gar.mtias nos casos de assÜJ.aOJra de contratos com o feita pelo parágr.üo adicionado para qualquer outra situação. Em
Poder Público e no recebimento de benefícios ou incentivo flscal outras palavras, a cizcu:nstância que deveria ser objeto de maior
ou creditfcio, obtidos pela empresa. Ora. estes são justamente os resguaxilo é exatamente a que obtém maia: liberalidade do Poder
casos em que tal exigência mais se aplica por envolver desembol- Público, Õ que é absolutamente inaoeilável aule a prevalência do
princípiO constiD.JciOD.al da moralidade administrativa.
so do Govemo a empresas que têm um passivo com o x:t~:esmo-;:
O SR. PRESIDENTE (Reuau Ca!heiros) - Tem a palavra
A situação se toma crítica com a~introdução dos§§ 1° e 2°
ao art- 71, da Lei n• .8.666. Este artigo impede a transferência dos o Seuador Ademir Auchade por lO minutos.
O SR- ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Pela ordem. Sem
eDCargOS previdenciários. ttabaJhistas, fiSCais e cOméiciais da ad- .
ministração J'!lblica por inadimplência de empresas por esta con- revisão do orador.)- Sr. Presideme, Sms. e Sts. Senada:es, acredito que esta seja uma oporttlD.Ídade para reflexão. Estamos votando
tratadas.
Os parágrafos introduzidos no _substitutivo ex.cetuam os en- o. saláriO minimO dos trabalhadores do Brasil e tx>f isso creio que
cargos previdenciários desse impedimento e impõe uma responsa- todos nós -deveríari:tos pensar um pouco no que estamos fazendo
aqui neste momento.
~da.de solidária da administração pública no pagamento dos en-
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Quero lembrar um dos discUrsos maiS bonitos e brilhantes
que ouvi, nesta CãSa. pronunciado pelo ilustre Senador Pedro Simon. Fazia S. Ex' referencia à Campanha da Ftatemidade da
CNBB. do ano de 1995, que tiata dos excluídos des~e País. O Senador perguntava a si mesmo e a nós se, ao saimlos daqui todos os
Gias, !Ínhamos a clareza ou não de que cumprimos com nosso dever, de que buscamos fazer o melhor para a população ou se simp~esmente fomos manobraçlos pelas circunstâncias e não fizemos o

405

munerada deixam de ler direito ao auXI1.io-acidenle e às disposições legais relativas ao acidente de trabalho nos leiiDos da redação
dada pelo artigo tal. Tiram o direito legítimo e certo de um trabalhador.
São trinta modificações que essa lei propõe nãs Leis de Beneficies e OJsteio da Previdência SociaL Será _que depois dessa lei
o Governo ainda precisará fazer alguma reforma? Talvez não. Por
isso. talvez V. Ex-s devessem rçfletir, devessem aquiescer e votar
GU.e era necessário ser feito.
~
_com a proposta feita pela Senadora Júnia Marise_~ assinada pelo
•
Há poocoo dias também oovi o Senador Ronaldo Cunha Senador Eduardo Suplicy e poi: nós, sepatando a questão do auLima apresentar um projeto de emeo.da constituciónal a esta Casa, mento do salário mínimo da questão das IP.odificações proPostas
. em que S. E.'l.a propuoha que a maior diferença salarial entre todos às Leis de Beneficio e Custeio da Previdência SoCiaL - aqueles que ttabaiham no serviço público-- autarquias, serviço púSão trinta modificações. e te.nho certeza absoluta de que a
b1ico.direto ~. fossé de [ para 40, oo seja. que ningué\D pudesse maioria dos Senadores desta Casa não sabem quais são até porque
nãotiver;:am.tempoparaisso. __
_
____ _
ganhar quarenta vezes mais do que o outro.·
-0 que assistimos neste nosso País? AssistimOs a uma tre· Sr. Presidente. Sls.. Senadores, gostaria de chamar a atenção
menda injUstiça. e· cteio que a !Ilaioria óOs-SeÍl.adores. dos Parla- desta Casa paxa o fato de que vivemos a nos queixar do Pcder
ment4res .do· Congresso Nacional têm consciência de que há for- Executivo, vivemos a dizer que o Pcder Executivo legisla por memas de se resolver esses problemas. O que não podemos admitir é dida provisória, que não fazemos nada porque ele decide por nós.
que o ttabalho de um cidadão valha 11300 (um trezentos avos) do Mas nós não cumprimos nosso dever e não desempenhamos nossa
trabalho de outro cidadão.
tarefa. Quero lembrar que o Congresso Na<::ioiJ.al aprovou o salário
No meu Estado do Pará, hã professar da Universidade Fe- m!Dhno de R$100,00 e o Presídenle da República vetoo.
deral ganhando R$22 mil por mês. Existem desembaJ:gadoie dos
Vou ler dois artigos da Constituição sobre a matéria que
uibun:ris de justiça ganhando fortuuas por mês. Nós, Parlarnent~ valem ser lembrados. Lerei integralmente.
ganhamos R$8mil porm&- ganhamos oitenta salários mínimos.
Art. 66- ···-··-··---·---·---·---- Berá justa tamanha diferença? Acredito que todos nós deve§"4~=-Õ·;;t;;;-;_;;ciado -;;;·;;io~o~U:~~
ríamos peosar uma forma. ele resolver as enoiilles desigualdades
sedais que existem ru!'ste País, a começar pela questão- salarial;
de:ô.tro de trinta dias a contar de seu recebimento-. só po~r.as bã a questão da tena, da educação, da saúde, entre tantas OU·
dendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoiu~ dos
tras. E a pobreza? A pobreza existe! Muitas vezes n6s, que somos
Depltados e Senadores, em escrutínio secr.eto.
os ''incluídos" desta sociedade, como bem lembra o Senador Pedro
§ 6°- Esgotado sem deliberação o Prazo estabcle~
Simon, pensamos que ninguém recebe salário mínimo~
ciclo no § 4°. o veto será colocado na Ordem do Dia da
Há poucos dias eu estudava a questão do vale-gás e tomei
sessão imediata, sobrestadas as demais proposições. até
um susto ao perceber que neste País, quando existiu o vale-gás no
sua votação fmal, ressalvadas as matérias de que trata. o
Governo Itamar Fnmco, 8,5 milhões de cidadãos davam-se ao ttaart. 62, pari.gtafo único", que são as medidas provisórias.
Portanto, pergunto: cumprimos com nosso dever? Houve
balbo de ir ao banco pagar a conta de luz e de ir a pé até aos Corre!os. para receber dois reais e oitenta centavo~ de Vale-gás. o que um veto, passou-se o prazo constitucional e não colocamos esse
derr.oosua. a enorme pobreza em que vive a Pátria brasileira.
veto em votação.
Dessa forma. não me sinto satiSfeito em·votàí' Uin salário
Estamos hoje, no SeDado Federal. a obedecer as ordens do
=1inimo de R$100,00. AcreditD ~que, nesle Congresso Nacional. Poder Executivo, a obedecer as deten:ninações do Senhor Presiexistem .homens inteligentes e ~ capazes de resolver as dente Fernando Henrique Cardoso. porque não tivemos coragem
coisas deste nosso Brasil, para mudar essa desigualdade social.
de cumprir o que man~ a Constituição brasileira.
Mas vou mais Ion_ge na questão do salário.- O Gover.go do
Para fmalizar. Sr. Presidente. como mmca é cansativo apre~idente Fernando Henrique Caxdoso aproveita a oportunidade
sentar o óbvio e o uhlw.te. gostaria de ler o inciso art. 7°, inciso
da lei salarial e (_a.z trinta mõdificações nas leis de beneficio e rus- IV, da Constituição Federal, que fala sobre o -salário mínimo:
~.úo da Previdência Sociâl:São trinta modifiC3ÇÕCS. Srs. SenadoArt. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.
_r.::st 1\ofuito bem falou aqui o Senador Jader Barbalho, ao ler o seu além. de outros que visem à_mefuoria de sua condição social:
r.!Jc.!ório.
Vou chamar atenção apenas para duas dessas modificações
e perguntar se os Srs. Senadores concordam com elas. Passo a ler
IV- salário mínimo. fJ.Xado em lei. nacionalmena modificação de item 28:
te unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais
''28. Tr-abalhador Rural -aposentadoria por idade - o
básicas e às de sua fa.oillia com moradia. alimentação.
art. i.43 da Lei D0 8.213;-de 1991~ sofreu sensível modificação com
. educação. saúde, lazer. vestuário. higiene, transporte e
vi:;tas a restringir o acesso em condições especiais ao benefício~
previdência social. com reajustes periódicos que lhe pre~;_:: •.,,: ..11 t:.doria por idade. Excluiu-se o direito dos dependentes dos
servem o poder aquisitivo. sendo vedada sua vinculação
t..J.:... <..b::~Icm::s rurais ao benefício. bem como aumentou o tempo de
para qualquer fllll-"
comprovação da ativ!dade rural, que passa a corresponder ao núrr.cro de me:;es idêntiço à carência do referido beneficiO, que é igual a
Fica, aqui. esse registro e ·a nossa manifestação. a manjfes15 ;mcs. Dez'ª-~ dos 5 anos previstos no texto origioal''tação do Partido Socialista Brasileiro. que apela para a consci€ncia
V. Ex-s estão de acordo? V. Ex's vão votar a redução do di- dos Srs. Senadores, para que não sejam mandados pelo Executivo.
r~ito dos trabalhadores rurais?
Estamos, nesta Casa, para servir ao povo. Somos um Poder inde- _
Entre as modificações está outra para a qual chamo a aten- pendente. Não podemos ficar obedecendo ord~ do Senhor Presi'.:tv. Et~. c!t<;>i-d<>·-~ m·e ',.':'S ure-<:"idi?rioc:: qoJe p·· •·
·!ivlda•Je ~- ._:lentr:- -:'la ~~p(>l·li,·:>,
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V amos votar separadamente! Tenho certeza de que a maioria dos Semcicxes Dão concorda com as modificações que estão
sendo propostas à Lei de Beneficios da Previdência Social.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rellllll Calheiros) - Contimla em
discussão.
Concedo a palavnt. ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS.PaJ:a discutir. Sem revisão do orndor.) - Sr. Presidente, Sr's SenadOiaS e Srs. Senadores, CODSidero normal o debate que está havendo aqui sobre maté-

ria desse significado.
O querido Senador' Ademir Andrade levantou uma tese que
· é ieaL S. Ex• abriu a Constituição e nos mostroU o-qUe ela diz. A
ConSâtuição "lllS diz qué, passados trinta dias. o veto tem de ser
votado. E votamos? Wao votamos. Vamos fazer ju:.tiça aO PresidenteJosé Samey; que estüentando agi>ra, depois de muito tempo, colocar em dia nossa paut<t. Não votamos ·veto. Wao votimos
medida provisória. Esta é uma triste realidade: o Congresso, ao
longÓ da História, não vinha cumprindo seu dever. É como se não
existisse. Agora. está começando a mudar.
O nobre Senador Ademir Andrade tem toda razão. A Coustilllição brasileira diz que o salário mínimo tem de dar co~dições
ao trabalhador e a sua famllia de viver com dignidade. Ele deve
atender às necessidades vitais básicas do trnbalbador e de SDa famllia çom saúde, higiene, trabalho, educação, moradia, t:nmsporte,
lazer e. tudo o mais. Na semana passada. os jornais publicaram que
na Gtande São Panlo, cidade mais rica do Brasil, é impressionante
a concentração de renda. É impressionante como, nos últimos dez
anos, os pobies ficaram cada vez mais pobres e a arumulação ~
bens pelos ricos foi cada vez maior. Essa é a realidade do Brasil. E
a dola:osa realidade. O Brasil ó o segundo país do mundo em desnível de divisão de renda. Os que estão m -iriiséifu. ·estão muito
bem. obrigado.
O que estamos fazendo aqui? O que n6s estamos fazendo
aqui. dentro de nossas possibilidades, é dar um passo à frente. E é
bom que já possamos dar esse passo, que não pôde ser dado oo
Governo do Sr. Itamar Franco, quando era Ministro da Fazenda o
Senador Femando Henrique. Houve uma tenla.tiva dramática do
Dep.J.tado Paulo Paim no sentido de aprovar um salário mí.D.imo de
US$100. Houve uma tremenda caminhada no sentido de votar,
mas. com dor no coração, vimos que isso não foi possível Será
que existe alguém que Dão tenha seilSl.Õilidade pa13. perceber que
um salário mínimo de R$100,00 é ridía~lo, que é uma vergonha
estamJ.os votando esse salário num país que teria condiç&s de
oferecer um salário múi.iaió- m.Uíto maior? Mas a verdade é que
hoje ele é de R$70. A vexdade é que nós estamos. repito, dando
um passo no semido de contempori.zar essa situação. PreCisamos
ter coragem é de tomar ootras decisões. e essas decisões nãO são
do Sr. Femando Henrique; são nossas, do Congresso Nacional
Precisamos ter a coragem de estabelecer, com,o foi feito na Nema:nha, na Itália. no Japão, om limite entre o menor e o maior salário
pago no país, a começar por nós. Vamos ter coragem de atrelar o
salário de Senadores, Deputados. Ministro do Supremo, Chefe e
MÍDÍstrOs do Executivo ao salário mínimos. Assim, Senadores e
Deputados ganharão tantos salários mínimos.
. ·
Apresentei um projeto de lei estabelecendo 20 salários mf.
Dimos para esses cargos.· Na Alemanha. a diferença entre o salário
de um operário e o do dono da fábrica não é mais do que 8 vezes.
O opetá:rio que vive com o- siilário mais baixo ganha 8 vezes me-nos do que o proprietáriO da fábrica.. Com o salário mínimo, na
Alemanha, o cidadão vive com dignidade, mOia com dignidade.
O dono da fábrica tem oito vezes como vivei; :o:ielb.or. No
Brasil, nunca se tenta o máximo. só se fala no míoimo. Aqui, po--
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demos ganhar até mil vezes o salário mínimo. A Constituição estabelece que o salário deve ser capaz de atender às necessidades vitais ~icas do cidadão e às de sua fanúlia., para que possa viver
com dignidade. Felicito o Governo, nio pelos oem reais fiXados
para o salário mínimo. É até uma vergonha o que estamos votando, mas estamos dando um passo. Pelo menos utopi~ no
cálculo, é até mais de oem dólares.
Está longe da realidade? Está abew:damente aquém do que
deveria ser? Está.. Reparem que no .ano passado o Senado votcu
contra o valor de cem dólares. mas hoje está em condição de votar
a favor de 110 dólares. Estamos avançando, al.caDçando uma posição positiva.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso dizia, quando Ministro
da Fazenda, que iria lutar no sentido de um salário mínimo justo.
Com relação à Previdência. Governo e Coogresso chegaram
ao entendim.en~. Não vamos nos esquecer de que o Governo nunca admitiu cem d6lares de salário e nem que se estendesse esse valor à Previdência. Usava como argumento a quebta_ da Previdência.. Entretamo, teve de reconhecer que estava equivocado e hoje
está recuando, aoeitando que o salário mínimo seja de 110 dólares,
estendendo-o também paxa os funcionários aposentados, mas está
fazendo nma referéneía quanto ao pa<:entual.
Um aspecto me àlama a atenção. Há justiça nesse entendimento feito na Câmara: aqueles que :recebem até cinco mínimos
não pagai~! mais do que estão pagando, mas pagam os que recebem dez. E claro que não é o ideaL O ideal é que nós, os que-gã:
nham. mais, paguemos mais. Mas reconheço que já é um : l o ,
um princípio-.
:
.· Sr. Presidente, esta sessão é muito importante. Penso qÜ o
entendjmento feito na Câmam dos Deputados foi fruto de um amplo debate até se àlegar a essa f6rmula. Podemos votar tranqiiila·
mem.e a favor. O que há um ano o Govemo dizia que -seria a catástrofe, está longe do ideal. mas já é um grande acootecimento.
Eram essas as considerações, Sr. Presidente.
O SR. OSMAR DIAS- Permite-me V. Ex" um aparte. nobre Senador Pedro Simon?
O SR. PRESIDENTE (Renai!. Caibclros) :_Senador Osmar
Dias, o Senador Pedro Simon já encerrou o seu pronunciamento.
Mas V. Ex" está inscrito paia discutir após o prommciamento do
Senador José Eduardo Dutra.
O SR. OSMAR DIAS- Então, Sr. Presidente, peço a palaVIa pai:l discutir. ~
~
O SR. JOSÉ EDUARDO DurRA- Sr. Presidente, caso não
haja objeção da Mesa. cederei a minha vez ao SenadarOsmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Conoedo a pa·
!aVIa ao Senador Osmar Dias, por cessão do Senador José Eduardo Dutra. S. Ex•. dispõe de 10 minutos.
O SR. OSMAR DIAS (PP-PR. Para discutir. Sem revisão
do madar.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, eu havia pedido
um aparte ao Senador Pedro Simon com a intenção de aproveitar a
sua éxperiência. S. Ex• foi Ministro da Agricultura e.. com certeza,
acompanhcu o drama de trabaD:J.adores rurais para conseguirem
uma ap:;Jsentadoria neste País. Se já era dificil conseguir tal aposentadoria com o~ e aprovado pela Câmam no Item xvm do
ReiallJrio do Senador Jader llaibalho, isso se tarnar.í impossível.
Quero cha,mar a atettção paia essa matéria que está sendo
Votada juntamente com _o salário mínimo. Eu também gostaria de
estar votando aqui um salário mínimo muito maicr do que o proposto; mas temo& que entender as circunstâncias. É Çpossível
exigir~se a comprovação de 15 anos de contribuição para e& trabalhadores rur.ús.
Sabem V. Ex's que, pelo menos antes de 1985, os trabalhadores rurais mão tiveram como fazer a contribuição, porque a le-
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não se refere ·apenas ao pagamento com carteiia assinada. O produtor rural,. ao vender a sua mercadoria, a sua produção, ele já par.:.
que!Jl! registro piOp<llciooa. Não é a>lpa do trabalhador rw:al não t.iclpa. para OJsteio da Previdência, em relação ao trabalhador ruter contriruido dur.mte o tempo necessário e suíiCiente para ter di- ral, com 2% de todo o movimen!o agócola-fmanceiro que se faz
ICito aos benefícios da Previdência, é rulpa do próprio sistema, neste País. Muito obrigado.
O SR. OSMAR DIAS - Fiz essa cousideração para que
que não chegou ao trabalhador nmll..
Portanto, voto pela aprovação do projeto, mas não contendo não Cometamos uma injustiça. Os trabalhadores rw:als do Pais essa iigustiça em xelação ·aos uabalhadores rurais. A maior contri- repito- deram sua grande contn'buição quando, através da agriculbuição deles. sem dúvida nenhuma. f<i para o desenvolvimento do tura, desenvolveram não s6 o campo mas também as cidades. Não
Pais. com o seu trabalho, suas mãos calejadas- Gtaças à base eeo- vou relembiar aqui uma frase famosa ett1 relação aos campos e à
nômica da agricultw:a é que este Pais, mal oo bem. che.goo até cidade, de autoria de um ex·Presidente americano. Quero xilemaqui. Esses tiabalhadotes. muitas vezes, dedic:axam-se a vida intei- brar simplesmente que o trabalhador não pagou a sua contribuição
ra ao tmba.Iho, não tiveram as condições necessárias para serem xe- Já uo campo, JXl11llle a ele não chegaram os beneficies que chegaram
gistradl>s em carteim. ficaralll impedidos de contribuir e, agO!ll, a oottos trabalhadores. Portanto, ele não pode ser punido aga:a.
En o que ti.nba a dizer, Sr. Presidente.
são penalizados por esta lei que estamos vot;m.do.
O SR. PRESIDENTE (Renau Calheiros) - Continua em
Quero laJDbém dizer que ainda na semana passada fui procorado por um proprietário-rw:al que assinou uma declarnçW a clisa>Ssão.
O SR.JOSJ1:EDUARDO DUTRA-Sr.Presidente, peço a
uma seuhqm ·de 70 anos de idade, que dedicou a sua vida inteira
ao trabalho rw:al e queria a aposeutadoria não apenas pela idade. palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Renau Calheiros)- Tem a palavra
mas também porque estava inválida. Depois de uma investigação?
.
descobriu-se que ela não tinha conlribuido para a Previdência. e ~~
esse propri.etá:rio rural de 84 anos.. que coincidentemente é meu
O SR. JOSJ1: EDUARDO DUTRA (PI'- SE. Para disa>pai. foi chamado na Policia Feder.U para depor. porque derà uma tir. Sem revisão do crador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, gosdeclaiação consjdexada falsa.
taria de dizer que ouvi atentamente o pronunciamento do nobre
Senador Pedro Simou. No primeiro discurso que prOilDnciei nesta
~ao é por este motivo que voto contra o item xvm. mas
casa fiZ questãO de fazer referência ao nobre Senador, como:tendo
pela~ por que os trabalhadores rw:als não podem ser punidos
por um dia não terem ao seu alcance o privilégio de contribJir, side um dos principais exemplos para a minha geração naiiütas
cano outtos trabalhadores. Não o fizerun porque não puderun. democnlticas. Quero dizer que conconlo com S. Ex" em ,parte.
não porque não quiseram. Considero a sua contribuição suficiente Pensq, sim, que a Câmara dos Deputados dw um passo imp<>ttanpara receberem uma aposentadoria, mas não seri suficiente sequer te, mas um passo piOp<llcioual ao tempo que teve para disa>tir ma··
para uma digna sobrevivência, depois do trabalho dedicado ao tériatão'relevaute.
Pais. as mãos ealejadas e o rosto queimado pelo sol.
Tive a opmlllnidade de acompanbar "' debates ua Câmara
dos Deputados, quando a referida matéria estava em pauta e :re.ce-A Sr" Marina Silva- Pennite-me V. Ex" um aparte?
ber informações sobre o processo de negociação desse projeto, enO SR. OSMARDIAS- Comprazer, ouço V. Ex".
·
A Sr" Marina Silva - Concordo plenamente com a expla- volvendo as diversas liderauças partidárias.
Eutendo que a Câmara dos Deputados melhoroo substaunação de V. Ex" com relação à questão dos trabalhadores rurais,
Estão sendo penalizados aqueles que. historicamente, já o vinham cialmente o projeto origiDal. Por meio de debates, ela se colocoo
seudo pela ausência do &tado em suas vidas em termos de benefí- num processo IDllito bom. muito avançado, no que se refere às
cio. Lembro os milhares de seringueiros e posseiros que vivem na _ atnl:uições inerentes ao Parlamento.
Amazônia que não se aposentam pcxque não têm COildições de
Como disse anteriormeute. essa melhoria foi proporcional
pagar esse beneficio. No entanto, prestam relevantes sa:viços ao ao tempo que se teve para discutir o projeto. A Câmara conseguiu
País no que se refere a tomarCODlai das riossas fronteiras, sem ga- estender o aumento do salário mínimo pa13. os aposentados e tamnhar um cenlavo para isso. Ao observar a polêmica do SIVAM. bém dimiDuir rim pouc6 a injlstiça que seria o aumento da alíquoenvolvendo uma quantia astronômica em termos de :recuzso&'·para. ta para aqueles que ganham um salário mínimo.
·
No entanto, o que se discute é se devemos ou não desmemdar conta da nossa região, íu:o pensando nesses milhares de seringueiros. índios e posseiros que não recebem um centavo, mas brar um projeto que trata. ao mesmo tempo, do aumento do salmo
pzestam um setViço relevante e, de ~ como funcionários da . mínimo e introduz mudanças substanciais na Previdência Social
Pátria. e. por issO, estão sendo penalizados. Milhares de pessoas Somos a favor, sim. da urgência da votação do salário mínimo, ,so.. -.
estão recoaendo a este artifício, citado per V. Ex.•, que envolveu mos a favCil', sim, de que seja aprovado aqui o salário mínimo de
vosso pai, para tentar provar que exerceram numa atividade agrl- 100 reais com todas as considerações feitas pelo Senador Ademir
cola. Quero solidarizar~me com o discutsO de V. Ex•. Creio ser ex· Audrade e por outros.
Esperamos seja esse um primeiro passo no sentidO de cotrenwnente procedeute o que está sendo apresentado pela Deputada Júnia Marise, no seutido de desmembrar a matéria, pois, só des- meçar a resgatar a cidadania de milhões de trabalhadores que gasa forma. esse equívoco, levantado por V. Ex•, não Setá. votado no ubam apenas um sillrio minimo. Todos concordamos que 100
bojo desse projeto que aumenta o sillrio para R$100,00.
· reais é insuficiente·em função do desenvolvimento da economia
O SR. OSMAR DIAS- Agradeço o aparte de V. Ex•.
brasileira.
Por ootro lado, não podemos conconlar que, ao tratar dosaO Sr. Jonas Pinheiro-Penni!e-me V. Ex" uma intervençiío?
O SR. OSMAR DIAS- Ouço V. Ex" can prazer.
lário minimo, se introduzam modificações profuodas ua Lei da
O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador Osmar Dias. devo Previdência. N"ao podemos CO!ICOidar, principalmente, que, mais
também recmrlar a todos os Parlamentares que o rusteio do paga- uma vez, se utilize o atalho fácil do aumento das alíquotas para se
mento do beneficio da aposentadoria para o trabalhador rural vem. poder oobrir o chamado rombo da Previdência, justamente, neste
substancialmeute, do chamado FUNRURAL, que hoje é uma con- momento. quando está em discussão em toda a sociedade uma. mutribuição de 2% sobre toda a produção canex<:ializada. Portanto, dança profunda. na Previdência Social. No momento em que a sogislação trabalhista não Che~va ao campo. Eles não tinham registro em carteim e. conseqüentemente, não gozavam dos benefícios
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refOI:D:Ul$ naquele órgão.
mas DJ1 din:ção de que seja implantado o conceito de seguridade
social, previsto na nossa Coostituição e que trata, com.o membro
de um mesmo corpo, a Previdência Social, a assistência social e a
saúde.
Mas do que trata esse p:ojeto? Novamente não vemos uma
ação mais efetiva do Governo em !ralar questões muito mais importanteS, que podetão, com certeza, COillribuir paia resolver os
chamados rombo< da Previdência.
Referimo-nos à questão da sonegação. O pt6prio ex-MinistiO da Ptevidência.. Sérgio Cutolo, no Governo llamar Franco, admilia que o gmu de sooegaçio na Prev;d!ocia Social do Brasil estaria
enne30 e 50%. o que signifiCa enne 18 e 27 bilhões de d61m:es.
Não podeiDos deixar dC regiSinr que uma das causas do alimento desse grau de sonegação 6 o profundo sncateame.oto a que
os sucessivos govemo5 brasileiros levaram a ~ina arrecadadomdesteP.ais.
·
· · • ·
· • ·
Temo• qÚe registrar que há menos de 20 anos o 1NSS contava com uma mêdia de 5 mil fiSCais paia fiscalizar entie 700 e.
900 mil empresas no Bmsil. Passados menos de 20 anos, o número
de _ . . , li<C•!imdas chega a quase 3 milhões e o número de
li<Cais foi reduzido paia 3.100.
. ,
E não podemos COilCO[t]ar, Sr. Presideme, St's e Srs. Senaderes, que sejam coo.vocados os miliooários do Brasil que ganham
enlle ~416 e R$836- esses são os !l'ilionários do Brasil, que estão sen.dc; convocados a cobrir a coma decon:enle do aumento do
salário mínimo. Às vezes, dizem que foi um anmento pequenino,
que s6 anmontou 1% na ãiiqoota, mas não foi 1%! Foi um ponto
pettentual que, numa alíquota original de 10% som, o lóõl1átio mátimo,passaaserumawnelllode 10%emrelaçioàalíquotaoriginal.
E quando dizemos que seria possível, com um desmembramelllo, aperfeiçoor esse projeto, estaiDO-nos baseando, por exemplo, nnma proposta do Deputado Jaques Wagner, Lldec do meu
Partido na Câmara dos Deputados, feita ao Deputado Incx:êncio
Olive~ Líder do PFL~ S~ Ex* sugeriu que se fizesse uma simulação, Um Cálculo, levando em considetaçlo o aumento da alíquota .
dos empregadores em 0,1 pomo peiCCilblal, passando de 20% paia
20,1%, para verificar quais os efeitos desse aumento~ muito me-nor, nas alíquotas dos empregadores!
Acreditamos que, se esse projeto for desmembrado, terem.os, sim. condição de votar o salário mínimo hoje. mas apelfeiçoando o projeto no que diz respeito à questão da Previdência Social, não s6 quanto às alíquotas, mas principalmellle no que ooncerne aos pontos levantados aqui pelo Senador Osmar Dias e jlelo
Senador Adentir Andrade.
Entendemos que, da mesma fOllila que a Câmara dos Deputados consegniu, em dois dias de negociação, de debate, melhorar
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Era o que tiDha. a dizer, Sr. Presidente.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. PresideD!e, peço a palavra
parn. discutir.
O SR. PRESIDENTE (ROJllUl Calheiros)- Concedo a palavraaoSeDadorRamezTebct.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para disartir. Sem
. n:visãD do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero
maiiifestar a posição de quem vê o Legislativo deixar de ser o que
era antes: um Legislativo homologat6rio, um Legislativo que não
debatia, um Legislativo- e ouvi isso quantas vezes- que dizia

"Sim, senh()[' 11 e "Amém11•
Tiamita DeSta Casa. Sr. Presidente, Srs. Senadores. um projeto de lei da mais alta envergadura social, que diz respeito, como
afiriilou a Senadom Júztia Marise, l vida do cidadão, daquele que

trabalha. que luta de sol a sol, que está desassistido. Este projeto
foi debatido amplam:nte. E o Poder Executivo enviou-o l Câmara
dos DepUtados, onde também foi amplamente debatido, coma ida
do Poder Executivo lquela Casa.
Aqui. nesta hom e neste ID0Ill0Il10, pedi a palavm impnlsioDJ1de pelo desejo de prestar uma homenagem ao Poder Legislativo,
eopecialmente à Câmara dos Deputados. Estão aqui presentes os
Deputados Paulo Paim c Jolian Freja1. que dôscutit= a matéria e
estão dando o testemunho de que o p:ojeto, embora não seja o
ideal- cano disse o Senador Pedro Simon, em ruja esteir.!. de prommcjamento caminho- é o possível neste momento em que o

Brasil está camjnhancJo em um rumo que é diferente e que ~
da participação de todos nós.
_
O Poder Executivo foi à Câmara dos Deputados para, : : Eto.
com o J:.egislalivo, debater, tendo sido debatida a questão oo · as
entidades de classe. Houve reuniões atê com representantes
aposentaõos. Estão aí os dois Parlamentares.
:
Sinto que, agora. cabe-me votar o possível. É o mínimo, recooheço. Se perguntarem se o ltabalhador pode viver com RS
100,00, todos sabemos qual é a resposta. Mas temos de entender
que o momento exige que se aprove essa matéria tal como foi trabalhada na Câmara dos Deputados junto com o Executivo. Como
disse o Senador Pedro Simon, é o possível, é o que podemos fazer,
é o que pode serrealilado:oestahoraeneste momento;
Com esse espírito, com o espírito de quem acredita, pedi a
palavra pam fazer minha declaraçlo de veto. E a faço com contentamento, por ver que estamos cammbando, que estamos varando
obstáculos e que temos coo.sciência de que ainda há muito a realizar;
Quero cumprimeillar o Relator desta matêria, o Senador ladec Barbalho, pelo seu descortino, pelo seu espírito cívico, pelo
trabalho que efetuou. Dizer que quando a matéria chega ao Senado
não temos tempo paza. apmciá-la não é tio vemadeiro assim. Peço
escusas aos SeDJldores que acham que estamos votando a toque de
coosideravelmeo.te esse projeto, entendemos que, se esta Casa vo- caixa. Salário mínimo, salário de uabalhador brasileiro, é assunto
tar pelo desmembramento, aprovaremos boje o sa1ú:io mínimo de da preocupação de cada SeDador, de ~Deputado, de cada btasicem reais, para. entrar em vigor a pntir do mês maio, e teremos leiro, a toda hora e a todo instante. E matéria discutida pela immais tempo paia aperfeiçoar o p:ojeto no que diz respeito ii Previ- pren.<à. é matéria debatida em todos os setores de nossa oociedade,
dência Social Assim, estaremos dando um passo a mais do que pela sua import.ância.
O que não podemos é retardar a di<Cnssão de matéria tão
aquele que já foi registtado pelo Senador Pedro Simon. E. esta
Casa estará exexcendo, D& sua pleni~ todas as suas tarefas, as importante como esta, para que no dia. primeiro de maio possa ser
quais estão sendo coo.vocadas pelo povo bmsileiro, no sentido di proclamada a vigênãa daquilo que não é o ideal, mas é o possíve~
que o Senado Fedem! e a Câmara dos Deputados aperfeiçoem o
é o passo que se está dando.
projeto de Previdência Social
Por isso pedi, Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, paia fa·
Não podemos - repilo - colocar sobre os ombros desses zer esta declluaçlo. N'ao tiago DJ1S minhas paiavms nada de dife''rniljonários" que gaDbam entre qua.troc:entos e demsseis :reais e oitorente. -a não ser mfuhas congratulações: à Câmara dos Deputados,
=tos e trinta e seis reais a oollla do aumento do salário m!nimO.
· representada pelos Deputados Paulo Paim e Jofr.m Frejat, por teTemos certeza de 4.ue OlofPalme eSiaiá tremendo no túmu- rem reali2ado este trabalho.
lo ao ver a proposta de social-dem0CI11Cia apreselllada pelo GoverSe me pemritem, gostaria de dizer algo sobre a dúvida
no bmsileiro.
quanto ao trabalhada: rural Quando li o projeto. entendi diferente.
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Entendi. sim, que esses traba.lhadores estão salvaguardados. Preci-

sam ter, apenas, 15 anos de ltlbalho na áiea I1mll par.> receber o
beneficio. Está sendo, pois, reconhecido também o direito desse

trabalhador.
Oxalá. Sr. Presidente, SI"s e Srs. Senadores, possamos estar
votando, daqui a uns tempos. um salário que represente cada vez
mais jlstiça social para este Pais. Este salário que vamos votar ainda é pooco,. mas é o poosível Por esse motivo, devemos liqüidar
esta matéria como veio da Câmara dos Deputados. Devemos votála hoje, impreterivelmente, pois a sociedade está espenllldo isso do
Senado da República.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Continua em
<Íiscussl!O o projeto.
A. SRA.· EMÍLIA FERNANDES - Sr. Presidente, peço a
palavra pàra discutir.
·
O SR. ~RESIDENTE (Renan Calheiros)- Tem a palavra
a Senadora Emília Femandes,-para discutir; por lO minutos.
A SQk EMiLIA FERNANDES (PTB-RS. Para discutir.
Sem zévisio do orador.) - Sr. Presidente. SI"s e Srs. Senadores,
neste momento em que as atenções - teDho certe2a - de todos os
trabalhadores brasileiros dos mais diferentes rincões do llOSso Pafs
estão vohadas para o que se está disrutindo nesta tarde no Senado
Fedetal, eo não poderia deixar de registrar, lalnb<Sm, alguma$ angústias que me passam pelos sentimentos, pelo cmação, pela lembrança e pela razão, quando escuto vários Srs. Senadores e Senadoras-nwlifestando suas posições.
Quando aqui é ressaltado que é este o local exato de debates
e exercício de democ:rac!a plena., recordo com certo senti:mentm profundo até- que há alguns meses também eu, como trabalhadora. estava na expectativa dos reajustes do salário mínimo pata os
trabalhadores.
Venho de família assalariada, de quem realmente conhece
as difiCUldades para dar sobrevivência digna aos filhos - estudo,
alimento, vesmário, pagamento de casa fmanciada - e para realmeme dizer. com este salário preciso e devo dar condições a minha fam!Iia.
Por isso, sn.. Senadoras e Srs. Seoadozes, fatO com o conhecimento exato deste projeto. Foi-nos dito qile foi dado amplo
conhecimento do projeto. Entretanto, recebemos inúmeros telefonemas- ainda nesta tarde - de prefeitos, vereadores, sindicalistas,
aposentados, mnlheres lalnb<Sm, perguntando-nos por que-o Senado Feder.ll o Congresso Nacional- renovado na úhima eleiçãovota em urgência urgentíssima este projeto.
Nós também nos soma.tXlOS à posição de que um salário de
100 reais é mnito· pequeno. Sabemos que D1o se consegue' vida
digna com esse salário, por isso também lutamos pam que a dife-rença entre os mais altos e os menores salários não seja tãó grande
quanto a existente hoje.
Nós temos que começar a dar o exemplo, Srs. Senadores. O
povo bnsileiro. os trabalhada:'es famintos, os desemprega~ que
estão a clamar per reformas urgerites urgentíssimas, estão nos observando atentamente. E é com este sentimento _de quem quer contriboir, de quem quer colaborar para que as grandes refOCDaS neste
País sejam feitã:fcom -urgência urgentíssima que, com a permissão
e o o conhecimento da !ider.mça da nossa Bancada, faço esta ma'
nifestação; expressando o sentimento de alguêm que saba o que é
viver com um salário mínimo.
Conbldo, não Podemos silenciar diante do que nos. está. sendo apresentado para votar neste dia. Estanloo diante de um final de
sema.m. um feriado. Buscamos os meios de comnnicação, que têm
prestado uma colaboração significativa para o avanço da modernidade, para a divu~ do que está sendo feito aqu~ no Congresso Nacional. e encontramos pouca infOIDla.Ção referente aos deta-
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lhes dos mais de 30 itens sobre os quais estão sendo propostas alterações. Argumenta-se apenas que o salário do tnbalhador não
pode esperar mais para atingir os 100 reais.
Por que. até hoje, o Senado não analisou o veto existente

em relação a esse assunto?
Entendemos, neste momento. que seria. necessma a urgência urgenlfssima para votarmos o reajJSte do salário litinimo. O
mesmo Dão seria necessário em relação às modificações aqui propostas. A sociedade brasileira pi1:cisa conhecer mais a fundo, discutir com mais amplitude. Não podemos CODtiima.t' canmflando
medidas e alterações que vão =r prejuízos aos ltabalhad<res.
Aqui já foram citados alguns.
Fico profundameute penali7ada quando vejo que os presidiários do nosso País, pessoas que. mniias vezes, levadas ao desencanto da própria injnstiça social em que vive, vilo deixar de ter
o direito de receber o anxílio acidente. SI"s e Srs. Senadores, é o
~ que se pode dar a uma pessoa, mesmo que esteja sendo
penaHzada por alguma atitude que a nossa sociedade condena.
Não podemos silenciar também quando se pretende a1tetar a
aposentadoria especial. Ttata-se de um assunto controvertido. Soo
proíCssora e lutei para. demonstrar aos SI5. ConstituiDles que ser
professora é algo especial. Uma professora do Malllllhão nos faz
lembrar que, para ser professor, não há D<CeSsidade de ser ttalado
C<llllO especial, mas. mnitas vezes, às véspetas das eleições, os po-

líticos repetem que somos o veJho jequ.itibá que resiste a todas as
intempéries da vida. qae somos a luz que ilumina os ~dos
nossos alunos, que somos a reserva moral deste País.
-..:.
Por que, eDtio~ não aprofundanoos essa discussão'!:.Yamos
tentar ~ibilizar as categorias, mostiaDdo o porquê da necessidade oo do desejo do Governo de alterar essas questões.
· Cl!amo a alenção para uma alteração no item Z4. Quando se
fala em reabilitação profissiooal, suprimo-se um artigo, estabalecendo o ''limite de 55 anos de idade para que o segumdo em goro
de auxílkH:ioença,. aposentadoria por invalidez e o pensionista in-válido snbmetam-se a exame ntédico e a processo de reabilitação

proflSSional".
Com a medida, o pensionista inválido, que já receba minguada contribuição e. muitas vezes, não tem tXJJdições de pagar
um táxi para se deslocar até o INSS, tetá ainda que comprovar que
coo.tinua inválido - vejam a redundância e a iDcoerência -, senão
tetá seos banef!Cios catados.
Ontta questão que me preocupa é a de que estaremos votan·
do e assinando essa matéria, acrescentando a proibição de as trabalhadoras acumularem salário-matemidade e auxilio-doença.
Sr. Presideute, SI"s e Srs. Senadores, nonnahneDie é dito

aqui que, quando se trata de assuntos de mulheces, não há interesse
por parte dos homens. Pois eu aeredito que é diferente. Os h<>-mens, que têm suas mães, esposas, filhas e empregadas domésticas, que são o seo braço direito, são parte interessada.
Por que. ao receber o salário-maternidade, a mnlher que,
porventura, for acometida por uma doença não poderá receber o
auxílio-doença? Vejam como~ neste País, ainda se acentua a discrintinação.
Sr. Presidente, coucluiria, acrescentando também a minha
preocupação em reláçilo às questões do ttabalhadoc tural, às questões da responsabilidad da Administtação Póblica pelos encargos
prevideuciários. Isso é muito sêrio. Prefeitos e Vereadores ainda
não tiverabl condições de analisar oom jX'01imdiJade essa <JUe'lilo.
Estabelece-se que a inadinlp!ência do COI!II3to transfere para a Administtaçilo Pública a respaosabilidade p e l o s - p:evidenciários
Sr. Presidente, SI"s e Srs. Seruulozes, dessa fonna, me somo
àqueles que têm o entendimento de que deveriamos desmembrar
este projeto.
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Vamos votar, com urgência.'U:rgentíssinla. estes minguados coostitucioaal da equivalência sal:a:W. ·.,; substituição """ beneficio<.
100 reais, que, mesmo sem dar condição de vida digna, vão chegar algo que foi definido e que o Exerutivo lllliiCa admitiu perseguir.
ao bolso do lr.lbalhador, que os está clamando. Mas vamos aproHoje. quebrou-se esse conceito. essa prática e- se avança.
ftmdar~ com certa rapidez e com o compromisso de todos nós, as
talvez no contemplar e consubstaDCiar aquilo que foi O maiOI' e
outras questões propostas; vamos usar do bem senso e da sensibi- mais significativo avanço da equivalência salarial nos termos
lidade, que - teuho certeza - os tJ:abalhadores deste Pals estão a cmstihlciona.is. esperar de nós.
Na questão do custeio e do beneficio. por que não se imagiMuito obrigada. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
nar algo signi:rJCativo e :import.aDte. como.JX'l' exemplo. as aposenO SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Continua em tadorias por invalidez que, independente das conlribuições. para
discussão o projeto.
atingir a iriiegr.ilidade, exigiam do inválido 20 .,.,. de ronlribui·
O SR. ROBERTO FREIRE -Sr. Presidente, peço a pala- ção, e boje 6 integmlmente paga? Pensão por morte, independente
vra para discutir.
do número de dependentes, seri de 100%; auxílio doença, que
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa- • também encerra a contnruição de 12 anos, para poder atingir o
lavm iio Senada: Rõbertci Freile, por dez minutos, para discutir --llo!Oôi-92, hoje fiXado, independente de conlribuição, em 91%.
projeto.
.
Podedamos falar do auxílio acidente, que é algo que significa en.O SR..ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para discutir. Sem cerrar- hoje temos mais de 300 mil ações na Justiça para discu~do orodor.}-Sr, Presidente, Sr's eSts. Senadores, estamos
tir o tipo de lesão- e saÇer qual o perooniUal que deveria receber
viv~ mais um capítulo de uma novela que se axrasta há muito
como auxilio acidente. E claro. esses são aspectos positivos na
tempo.
questão do beneficio.
A contradição que existe entre aumento de salário mínimo e
Aspectos negativos aqui forun levantados. Este Senado dePrevidência Soeial é algo real, até porque temos, na economia bra- veria cmrer o risco concreto de devolver esse projeto à Câmara
sileira, fnrvlaTJ'WI'.Dfalmente sendo remunemdos por salário IIJSnimo, dos Deputados, modifiCOildo alguns dos artigos que abrem preceaqueles que são beneficiários da Previdência Social.
dentes perigosos,
Na nossa economia privada, o salário te to- das várias categoFoi levantada nma questão pelo Senada: Edwudo Suplicy
rias estio sempre acima do salário lllÍilimo; são poucas as:·êatego.. sobre a mudança que se quer fazer, criando a flgUIIl de que para
rias que recebem salário mÍilimo.
todos é necessáiÍQ, quando solicitada, certidão negativa de inadimE a discussão SCIIlpiC-sC e<mlr.l no problema da Ptevidéncia plência com o INSS.m parcelamento à apresentação de garallliis;Social. TlVemos, todos-os anos, discussões idénticas a esta; oólf- salvo para quem se apresentar para obras ou licitações com o !'ouhamos a capacidade de definir salário minimo, quando um acor- der_Públicó. Evidentemente isso é algo inexplicâveL Seria
do existia entre o Congresso Nacional e o Poder Exerutivo. Os - tante ~e tivéssemos a aprovação da emenda que procura. suprintir
exemplos são os vários vetos nas diversas matérias vdadas apenas no §
do art. 47, da Lei 8.212192, aditado aaavés do art. '1:' da
peia soberania do Congresso Nacional
proposição a expressão "ressalvada a hipó""" prevista na alínea a
Hoje, estamos votando algo que é fruto desse acocdo entre o do inciso I deste artigo.
Executivo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, como
Este e alguns outro& aspectos que esse processo de discusCasa revisora. Há outro problema que persegue, também, a ques- são pode aprofundar, acredito, poderiam aprimorar algo que devetão do costeio, das receitas e da amx:adação da Previdência Social mos saudar como importante, que foi o acotdo feito na Câmara
no Brasil, fuudamentalmente, baseada na folha salarial.
dos Deputados. A diSJXlla lá se den apenas na questão de divi<lir o
Na amai Constituição, defmiu-se rutraS fornJaS de custeio salário e aquilo que modificava nas leis de custeio e de benefíci~.
sobre fahu'3menfo e lucro, para se tentar tirar exatamente todo o No mérito. houve o acordo com a votação unânime da Câmara. E
ômJs apenas da folha salarial. Pouco se faz nesse campo. Inclusive importante que isso, aqui, também se apreseute, embaa possamos
a proposta feita na Câmara dos Deputados, por Lideranças de opo- votar favoravelmente ao desmembramento.
sição, de discutir, talvez, um aumento pexi:eubJal bem menor sobre
a contrimição dos e~gadores. poderla contemplar aquilo que o
Dumnie o discuno de Sr. Roberto Freire, o Sr.
Executivo indica como impossl"bilidade de aumento de salárÍÓ míRenan Calheiro.s. ZO Secretário, deixa a cadeira da pn~
IlÍDIO. Seria o aumento. da arrecadação sem incidência nas alíquosidbria. que é ocupada pelo Sr.Jo.ri &zrney Presiàenu.
tas da cootnruição dos aabalhadores. Só que este foi o acordo
possível: aumen10 de alíquota de lO para- 11% para aqueles que
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)-Tema palav:moúlganham mais de cinco salários.
limo orador insciito para discutir o Projeto e as Emendas Senador
A Oposição deveria protestar, articular e tentar negociar cu- Sebastião Roeha.
lros mecanismos O acordo possível, no entanto, foi a fiXação do
· O SR. SEBASl'IÃO ROCHA (PDT-AP. Para discutir.
aumento dessa alíquota, jmto com algo que aqui me parece proce- sem' revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's. e Srs. Senada:es,
dente, do ponto de vista cntiro, em relação a algfuiS artigos que dirijo-me, neste mcmento, à bancada do povo, inspirado nnm discmso recente do eminente Senador VIison Kleimibing, quando
=atam das leis de custeio e de beneficio da Previdéncia Social.
É inreressante tamôém sa!iontar algo <iue significa avanço·· -disse que em alguns momentos 6 necesSário que oi; parlamentares
nesse acordo, no que trata das questões de custeio e de beneficio. deixem de lado as questl:es regionais. as bancadas rumiistas. da
Algo que pode gerar dúvida. Problema do aabalhada: rural, que Amazônia, do Nordeste, do Govemo, até da oposição, para, nestas
pode evitar uma série de fumdes. O que pode, talvez, melhor nor- opo<tunidades, podennos constiluir a bancada do povo basileiro e
matirar, pode também IIaZer alguns ônus. Ternos dificuldade em defender, desta forma, conjuntamente, os interesses da grande
discutir isso, até porque o Senado. Casa revisora, é premido sem- maioria do povo do nosso País.
pre peia pressão, pela mem6ria e pelo o que ocomm na Câmata; e,
Refiro-me também ao pronunciamento do eminente Senaneste caso em particular. inclusive pelo 1o de maio? no lançamento dor Ramez Tebet. Naquela oportu.Didade. S. Ex• homenageou a
do salário mínimo. Neste há algo de mnilo avanço. Talvez esteja- Câmara dos Deputados pela posição e pelas discussões, que ela le-
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mos DO caminho? iniciando o processo para fazer valer o preceito

vou adianle com relação a este projeto.
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merecerá

Pergunto-me quando o Senado dÓ República
uma
homenagem semelhaute por parte da Câmalll dos Deputados?
Quando n6s, Senadores novos nesta Casa, teremos oportunidade
de ver um projeto, que altere profundamente a vida do povo brasi~
leiro. ser mudado. modificado. melhotado. aprimorado? A~ agora.
temos visto o SeD.ado numa condição de casa de homologação.
oomo já foi dito por alguns Senadores que me 8D1eOederam.
Na questão das medidas provisórias. nós. Senadotes. nunca
votamos. Vamos para o plenário da Câmara e, na verdade, votam
sempre apenas os Deputados; ou na questão da urgência. Quando
vem um projeto em reghne de urgência. por mais que queiramos
alterá-lo, não temos como. Isto a.coritece em cima da tese de que
quando o-Senado .altera .!em que voltar p8l3 a Câmalll e então atra·
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Em o que tinha a dizer. Sr. Presidente. Muito olxigado.
O SR. PRESIDENTE (Jooé Samey)- Poço üconça ao Pie-

nário para lembtar ao Senador Sebastião Rocha que a sua assessoviolando o Regimento, iDgrcssoo no plenário e sentou em uma
das cadeir:as de Seuada. Gostaria que V. Ex" tomasse as devidas
providências p8l3 que ela seja advet1ida. a fim de não repetir esse
comportameJtto. que é coolririo ao Regimento. e que teoeba a devida J'IIÚçi!c. uma vez que temos sido rigidos nesse sentido. Há
uma decisão da Casa que não pennite que os assessores permaneçam no plenário. ai.nda mais sentando na cadeira de Seuada.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presideme. poço a pa·
laV13.
O SR. PRESIDENTE (JOGé Sarney) - Era apenas p8l3 pcpalha.
dir a V. Ex" que procedesse nesse sentido. Ê desagradável ter que
Pergunto. a ~ e aos Srs. Senadores. o que ó mais impor· dizer isso. !llaS faz parte do regulamento da Casa e da boa O<dem
tante neste momento, oferecer aos IIabaihadores um salário de 100 dos. nossos trabe.lhos.
reaiS? É a data de lo de mâio?-Ou+é a quesiãó &justiça. de um
Nãoha.vendoquempeçaa palavra,encell'O a.discussio.
projetojustoparao povo. para o trabalhador?
O SR. PRESIDENTE (JOGé Sarney)- Nos termos do art.
Pam:e-me que o Governo. o Poder Exea>livo. está exigin- 140 do Regimento Interno. poço ao Sr. Relator da matéria. Senado que este projeto seja sancionado no dia 1• de maio. como forma dor Jador Baibalho. que profira o parecer sobre as emendas ~
de presentear o povo hrasileiro. Que presente? Um salário de 100 sentadas ao projeto. (Pausa)
reais, que o Govemo já poderia ter concedido em janeiro? OU que
Solicito aos Srs. Senadores que se eiJCODt.zatn em seus gabin6s. do Poder Legislativo. já pod<riamos ter cófieedido se tivéssc- netos a gentileza de ~ao pleu.úio. pois VlllllO$ procemos dermbado o veto do Governo na opozmnidade da sua aprecia· der à vctação e precisamos de quorum.
.
ção? Que' presente é esse. que no S<U bejo inclui um veneno para o
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para emitir pa·
pcvo hrasileiro?
recer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr"s S~ e
Já foi trazida aqui a, queStão do trabalhador rural e. ainda. a SIS. Senadores. quanto à emomda que objetiva o desmembri!mento
questão da mulher. tão bem colocada pela Senadora Emilia Fer· da parte relaliva ao aumento do salário mínimo e das n""!'"" que
nandes. O projeto impede que haja acúnmlo do saJário.matemi<fa. aüeram.-a lei de beneficio da lei de custeio da Previdência-:Bocial.
de com o auxilio-doença. Eu, como médico. e módico de mulbe- esc1ateço gue essa questão foi levantada quando o projeto timnitcu
não posso concordar com isso. porque nmitas vezes presenciei na Oimam dos Deputados. Apés loogos debate; a ,;peite da matéria.
mulheres que deram à luz e tiveram sérias canplicações. E todos a Oimam coosidetoo ,_..m. que a apt<ciaçi!c fosse coojunta.
nós. que temos nossas mães e nossas esposas. sabemos disso.
Além ~ não M como se sepamr o aumento do salário
E perguntaria. se estivesse presente aqui neste momento o mínimo das regras do custeio da Previdência Social. Há tempos
Ministro da Previdência: qual é a importância disso? Quanto rep- esse assunto vem sendo debalido. Há peuco ouvimos a manifestaresenta esse aqímulo de auxílio-doença e auxifu>.matemidade? • ção de diversos Senadotes. inclusive do Senado< Robetto Freire.
Em que isso poderia inviabilizar as contas da Previdência Social? · sobre a vinculação do aumento do salário mínimo e suas impücaSfuceramente. cheguei a esta Casa entusiasmado <:0m os ções no custeio da Previdência.
discursos de Senadcres. da opcsiçi!c e govemistas. exigindo uma
Sr. Presidente. no meu parecer. live a oportunidade de tratar
posmra do Senado Federal no sentido da consolidação deste Po- do dispositivo coostimcioual que diz que nenhum beneficio poderá
der. de protesto contia as medidas provisórias. de protesto "quanto ser majorado. reajustado oo ampliado a lllvel da PievidêDcia Soao fato do Senado ser apenas uma Casa de homologação; e pen;e- cial sem que haja fonte de custeio.
be agora que os discursos não pareciam coerentes.
..
No momento em cjue se ·altera o salário múúmo. há teper·
Usam o argumento da data-l• de Maio-. quando o proje- cussão imediata no custeio da Previdência Social. E há que se ]e..
to poderia ser aprovado ~ o dia 15 de maio. com efeito - - v ar em conta essa questão. que é fundamentai e de relevincia.
vo. sem ferir. em nenhum momento. o direito do trabalhador com
Além disto. ressalto ainda um aspecto limdamental: a coosIelação ao salário mínimo; Ou se quisésseiÍlos. piideriamos votar trução legislaliva patrocinada pela Câmalll dos Deputados. consoa~ sexta-feira. llUm processo de discussão profunda do projeto.
guida no diálogo com o Execqtivo e através da qual. a partir de
nas comissões e no plenário. votando emenda por emenda ou ~ agota. qualquer reajuste do salárfu mínimo. fuevitavelmn>te. imdesmembrar. p8l3 que a Câmalll dos Deputados pudesse v<lli-lo plicará beneficios p8l3 aposentados e pensionistas da Prevj.dência
novamente na parte relaliva às alterações na Previdência.
.
Social Esta é uma conquista do Poder Legislalivo. Esta foi uma
Tempc. pcis. há. Não hâ vontade pclltica nem do Govemo. cooquista da Câmalll dos Deputados.
que vetou o salário mínimO em janeiro- fuclusive. o Triliunal de
Não vejo. Sr. Presidente. cotOOprocederparaapartarasSUD.·
Cantas da União e&â a p:ovar'epe havia""""""' dispcllíveis pm. na-. tos que me pateoem_ umbilicahnente ligados. como a questão do
quelemomento,concederoreajlstedosaláriomínimo-.:oomdoPo- anmento do salárfu mínimo e o custeio da Previdência Social.
derLegislativo,quandedeixoudedmubarovetoaosaláriomínimo.
Como ·se conseguiria estender os beneficias do salárfu mínimo.
Fica este apelo; inspir.ldo no discurso do Senada VUsoo. reajlstar em""""' de 40%. beneficiando aposent•dos e pensionisKleinübing, para que a "bancada. do povo", neste momeniO, entre tas. se nio fosse a coast:mção legislativa conseguida na Câmara
em ação. Temos que deixar de lado oposição/situação e votar o dos Deputados?
que seja. melhor para o povo. Tenho convicção de que o mais imSr. Presidente, entendo que a urgência. na discussão desta.
pcrt.ante para o povo. no momento. é que tenhamos a capacidade matéria tem levado alguns Senadaes a manifestações coolririas
de aprofundar o debate dessa matéria e de ofereoerum projeto jls- ou em ·defesa da sepaiaçi!c entre reajlste do salário mínimo e
to ao trabalhador do nosso País.
questões relativas à Previdência Social
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Minha manifestação como ·Relaror é pela permanência do havia alteração em todas as faixas de contribuintes da Ptevidência
texto da Câmara, que beneficia em m11ito os aposemados: e pensio- Social.
Distas da Previdência SociaL Apartarmos neste momento é não leNa construção na Câmam dos Deputados, no debate entre
varem consideração as negociações que a Câmara dos Deputados Deputados e membros do Exerutivo, àlegou--se l CCilStnlção mecooseguiu construir nas discussões como Executivo.
Ihorque se poderia chegar: apanhou-se a faixa mais alta de conariPor isso, miDba manifestação, como Relator, em relação a
buição, que foi passada de 10 P""' I 1%. Aímal de COJJiaS, Sr. Preesta matéria, é contrária, pela rejeição da emenda que pretende se- sidente, como ampliar beneficios, como estender as conseqüências
parar o reajuste do salário mínimo com ãs c0ii5eqi1ências na políti- dos benefícios da política salarial para a Previdência Social sem
ca de Previdência Social
uma fonte de recursos que pudesse rosteá-la? E a Câmam dos l)c..
Sr. Presidente, em relação a outras questões que aqui foram putados conseguiu que, apenas na faixa mais alta de contnbuição.
levantadas, como a referente ao trabalhador rural, onde me parece se amplitsse de 10 P""' I I%.
que, per equívoco de interpretação. alguns se manifestaram contra
Sr. Presidente, esse projeto pode não ser o ideal. O Senado,
• a redaçãO, o objetivo do texto oriundo da Câmara é no sentido de segumnente, poderia dar até melhor contribuição P""' aperfeiçoá·
evitar irregularidadl:s que, ao longo do tempo, foram sendo consti- lo se não fosse a premência do tempo, que temos que registrar, e,
luidas no campo da aposenladoria rural no BrasiL
aliás, a evidéncia do fato de estarmos aqui discutindo o projeto em
. OuviD;los testenmnhos de Parlamentares- que se piOiluncia- regime de urgência.
ram a respeito bá pouco, somo a declaração 'do Depulado Paulo
Permito-me dar o testemunho como ex-Ministro da PreviPaim; na,presença do Depulado Jofum Freja~ de que a assessoria déncia SoCial: esSe projeto é um avanço no campo da Previdência
do-sêu partido. Partido dos Trabalbadores. fez questão de tratar de Social; inevitavelmente. ele COI.rige uma série de distorções exisforma acurada esse ponto relativo aos tiabalhadores nuais. E o tes- tentes no referido campo.
tennmbo. posso usá-lo. pmque S. Ex.. não o deu apenas a· mim,
Não consigo vislumbrar. na situaçio em que .na; eDCODtnlmas a vários outros Parlamentares presentes ainda há pquco... A
~· melhor sohlção e melhor caminho que não seja o de rejeitar
conclusão da comissão do Partido dos Trabalhadores é que. no as emendas apresentadas, emendas que, no meu entendimento. pocampo dos trabalhadores rur.ús..
deriio ser Objeto nnma ou Ira oportunidade, como aqui foi dito soO SR. PRESIDENTE (José Samey. Fazendo soar a cam- bre a questão da certidão negativa. COmo vamos ptejndicar um
paiBbi.)- Senador Jadei Barl>albo, inteirOmpO V. Ex" pà,a,subme- · projeto dessa natureza, dessa magnilnde, porque está estabelec.id!:t
ter ao Plenário proriogação da sessão por 30 minutos, uma vez que. pua um determinado requerente de certidão negativa da Pieque temos apenas um minuto regimenlal paraenceii3I a sessão.
vidência Social, não sebá de atingira garantia?
Consuho o Plenário sobre a prouogação da sessão por 30.
.· Coino Relator dessa math:ia, gostaria de oferecer o meu Jl"•
minutos.paraqueoor:adorconcluaasuaoração.(Pausa)
· recer, rejeitando as emendas apresentadas,. por cmsiderar que é
Não havendo obWO do Pie~. está pronoiacJa sesSão um avànço tanto em mat.éJ:ii de política salarial
·
por30minutos.
.
Há que sereconhecer-aquifoidito- que o valor de R$100
Muito obrigado a V. Ex•. Perdoe-me a inteiiUPÇão.
para o salliio ~o é muito pcuoo.. Não é }Xeciso ser da Oposi0 SR. JADER BARBALHO -.Em absoluto, Sr. PresideDte.
çãO paia regislnlr que o valor de R$100 é muito baixo. Trata-se até
COntinuando, portllllto, a doclaiação do Depulado que foi o de bom-senso; não é patrimôoio da Oposição ter a sensibilidade
Relator da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados foi do para regisllar esse fato. Mas o Governo poderia ter adolado apeuas
trabalho realizado per setores do Partido dos Trabalhadores que o IPCR, o que equívaleria a wn valor inferior ao de R$100; nesse
puderam assessorá-lo no sentido de que não há nenhum prejlízo caso. seria menos do que US$110.
aos trabaib:adores rumis no tratamento dessa matéria.
Por essas razões. Sr. Presidente, oferecemos parecer contní0 projeto visa. Sr. Presidente, Primeiro, a evitar a fraude. rio às emendas. para que prevaleça o· texto do projeto, que consiPor outro lado, não Obriga ã contribuiçãO, mas à .,_.açãO de deramos um avanço no campo da política salarial e no campo da
I5 anos no meio rural, Quando sai do sistema do trabalhador rural Previdéncia.
para o sistema geral de Previdência Social. aí sim. estabelece-se a
Era o que tinha ã dizer. Sr. Presidente.
Muito Obrigado.
contribuição P""' evitar distorções eslabelecidas ao loogo do teriípo.
POI!ajlto, não procedem, Sr. Presidente, as alegações aqui
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O parecer do Relaapresentadas de que o texto do projeto prejudicaria os trabalhado- tor é contrário às emendas..
res rurais do BrasiL
Passa-se à vontação da matéria.
,
Por outro lado, Sr. Presidente, ainda bi pouco, ouvi outro
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Sectetestemunho do Dep.~tado Frejat em relação à questão dos JXeSidiá- tário em exctclcio~ Senador Renan Calbeiros.
rios. Quando o presidiário estiver trabalbando pata qualquer emÉ lido e rejeitado 0 seguinte
presa, ele será amparado pela Previdéncia Social no 1jlle diz res·
peito ao auxílio-acidente. Não ele, como presidiário, dentro do
REQUERIMENTO N" 616, DE 1995
presídio. que é regido por outro sistema, mas toda vez que ele estiExcelenrissimo Senhor Presidente do Senado Federal
ver DUma empreitada. em contrato de trabalho, estará protegido.
Requeiro, nas termos do art. 300, inciso II, do Regimento
Em relação às alíquotas.- couio se Vão estender benef'lCiÔS ID1emo a divisão do PLC n• 48/95 em duas proposições, COllÍigU·
sem se levar em conta a receita? Seria impossível a construção le- rando-se uma a partir do art. I • do projeto em tela, acrescido das
gislativa sem o mínimo de concessão. Desejar-se-ia ser JX)SSÍvel clánsu:Ias _wvocat6ria e de vigência. e cütrlCa -partir do art.. ~e se, estender a aposentadOs e pensionistas da Previdência Social. e não . guintes, para que, constiblidas corno proposições distintas, tenham
se buscar nellbuma fonte.
votação em sepaxado.
Quero registrar, e foi dito no discurso do Depulado Frejat,
Justiliao9io
que o Partido dos Tr3balbadores inclusive chegou a apresentar
proposta alterando todas as faixas salariais de contribuição que,
O presente requerimento tem por objetivo separar a n«::espor justiça! devo xevelar. Posteriormente. recuou, retirou-a. mas &ária e emergencial deliberação acerca do aumento do salário-mi-
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nímo pam R$ 100,00 (cem reais},da discussão sobre o fma.nciamento do rusteio da Previdência SociaL Fosse procedente o argumento do Poder Executivo de s6 ser possível a elevação do salá-

rio-minímo se, em contiapartida. as fontes mantenedoras da Previdência sofressem aherações, não teriam sido o Governo, per coerênci~ tão pródigO com certos- segmentos de comribuintes. como
está sendo aD:avés da proposição em apreço, especialmente com a
redação proposta para o§ godo art. 47 da Lei n• 8.212/91 e art. 71
da Lei n• 8.666/93, estendendo sobre sonegadores em potencial o
manto da impunidade, do favorecimento pessoal com base em recursos públicos.
Já admitiríamos, por elevada concessão, que fossem IIatados. coo.comitantemente, em um só projeto. os sistemas de rusteio
e de. beneficias ptividêõciários, mas não toleramos que esta discussão· seja feita de fcmna atabalhoada e oomo condição suspensiva de qualquer prerensão de aumento do salário-mínimo. Não nos
pazecem lrulSparenles as assertivas do dovenio quanto ao quadro
ÍJD.aifceiro da Previdência seja pela benemerência coin que trata
certos empresários nesta proposição • seja. pela iniciativa de atodar-se a MP n• 935195. Esta matéria, portanto, ou seja, o fiDanciamento da Previdência merece cautela no processo deliberativo, razão pela qual se justifica o demembramento proposto.
Sala das Sessões, 25 da abril de 1995. - Senadom Júnia
Marise- Senador Eduardo Supticy- Senador Ackmir Andrade.

• ·.o SR. PRESIDENTE (José Samcy)- Rejeitado o requerimento, fica prejudicado o substitutivo apresentado.
Votação do projeto, sem prejuízo das emendas.
O SR. JOSAPHAT MARJNHO - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra a
V.Ex:r.

O SR. JOSAPHAT MARINHO PRONUNCIA
DISCURSO QUE, ENTREGUE Á REVISÃO DO ORADOR, SERÁ PUBUCADO POSTERIOEWENTE.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)-

ao oohl:e Sena-ººr-"' _________ _
O SR. HUGO NAPOLEAÓ u(PFL-!>i

Concedo a

palavra

Para encwl\ib;,r.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SI's e Sn;. Senadores, o
Partido da Frente Liberal recomenda a aprovação do projeto nos
termos em que o Senador Jader Bazbalho proferiu o seu parecer
em substituiçãO à Comissão de Assuntoo Eoon81DÍ<;o$.
Aliás, S. Ex', já de maneiill oompkta, cabal e exaustiva,
.analisou a matéria; Evidentemente, temos ·a dizer que este nio é o
salário ideal, que não é o salário que realmente desejamos para o
tr.lbalbador brasileiro, mas é o salário possivel, aquele que aumenta em mais 12,5%, sobre a regra contida na Lei 8.880, de 1994, e
esse ga.Dho é estendido aos benefícios mantidos pela Previdência.
Por isso. :ilém de examinar os aspectos do novo salário mínimo, em tomo, hoje, de US$110, sendo aprovada a presente !e~
introduz modificações na legislação de regência do rusteio da seguridade social e dos planos de beDeffcio da Previdência SociaL
Votamos contra o desmembramento9 exatamr:nte por dois
motivos: o primeiro. é o contido na própria Exposição de Motivos
do Sr. Ministro da Previdência e Assisl!ncia Social, de que se protende que as alterações tenham imcio, sem demom, mediante aJte..
ração emergencial da legislação básica, procurando conigir enos e

vicias iriStituídos;- em segundo lugar, votamos contra o desmemb!amento em função da inexeqüibilidade da aplicação. Se tivéssemos desmembrado, os benefícios decorrentes do aumento das alí-
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quotas não poderiam ser computados parn. os pensionistas e apo--

sentados.
Sr. Presidente, votaremos pela integralidade e pela rejeição
das emendas, até por:que, se potVentm:a aceitásselii05 as emendas,
o projeto voltaria à Câmara dos Deputados e o Presidente da R~
pública não poderia. como deseja, no dia 1° de Mai'\ sancióna:r a
lei, concedendo o aumento do salário mínimo.
Por isso, o PFL recomenda a adoção do voto sim ao projeto,
com a rejeição das emendas apresentadas-.
O SR. PRESIDENTE (José Samcy)- Em votação o proje- to sem prejuizo das emendas.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. PreSidente, peço a a palavra para encaminhar a votação.
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, peço a
palavra para encaminhar a votação, pelo PP.
· O SR. PRESIDENTE Qosé Samey)- Estamos no processo de votação, mas V. Ex' havia pedido a palavra um pouoo antes.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Eu havia pedido também, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo a palavra
ao nobre Lider, o Sr. Senador Bemardo Cabtal.
·O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AMPara encaminhar
a votação. Sem revisãO do orador.) - Sr. Presidente,, 8n e Srs. Senadores, há um companheiro nosso, e por isso a questão fica em.
aberto, em parte, que precisa fa=uma declaração de voto.
, Mas a Liderança do PP, vota com o parecer Jader Baibalb.o
Da sua integralidade
:,
O SR. OSMAR DIAS- Sr. Presidenle, peço a pahiVri'para
fazer uma declart:::tção de voto.
:.
O SR-PRESIDENTE (José Samey)- Tema palav12.V.Ex'
Gostaria de eocla= que todos os Srs. Senadores dispõem
de 5 minutos para encamiDhar a votação, de acordo com o Regimento.
O SR. OSMAR DIAS (PP - PR. Para encaminhar a votaÇão. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Senadores, embom respeite e admire muito o Uder do PMDB, Senador
Jader Bazbalho, tenho ouiia inteipiCtação do que li no item 18 do
relatório e no § do art. 3• do projeto.
Por isso, voto com o Lfder do PMDB. mas com ICStrição ao
item 18.
0-sR;-GII:.liER'fO-MIRA ~ Peço-apalavripara"""
caminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- V. Ex' tem a pola-

z•

vra para encaminhar, nobre Senador Gilberto Miranda..
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr's e Sn;. Senadores, voto com meu Lider, Senador Jader Batbalho. Entretanto,
gostaria de deixar registrado que deploro, mais uma vez, a forma
como o Senado Federal aprecia uma matéria dessa natureza na.
no~ de hoje.
A matéria permaneceu na Cámara dos Deputados po< mais
de dois meses, tendo sido amplamente disrutida, ap=iada, enquanto
aqui, nesta Casa, exige-se urgéneia. e nopidez na sua ;qreeiação.
Porque não podemos disruti-la na Comissão de Economia?
Por que não podemos ouvir os Srs. Ministros? Por que não podemos dar ~ Sra. Senadores condições de disc:utimn mais e de se
expressarem melhor a respeito de uma matéria tão importante?
Está na hom de mudarmos tal situação. Não ~ possível que ÍSIIO
continue oconendo agora nesta Casa, como no ano passado e em

anos anteriores.
Os Srs. Lldere:l, no inlcio deata lcgislallml, diasemm que
evitariam assil)ar pedido de urgéncia. Dia I" de maio não ~ dia fa.
tal para nada. E uma data comemorativa do Dia do Trahalbo.
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Penso que o relatório do li:tey Líder é excepcional, abmngente, de um modo geral, mas a matéria deveria ser discutida na
Comissão de Economia; lá, o Relator leria 15 dias para fazer o seu
relatório, ap6s o quC a- matéria seria disrutida no Plenário. Entendo
ainda que não temos que concordar com ã urgência ·quéac:-ãmara
nos impõe: 48 horas para vot.um.Os e aprovamos.
Peço aos Líderes de todos os paltidos: vamos dar urgência
quando_ a matéria realmente merecer urgência. Vamos discutir nas
ComisSões, vamos valorizar as Couiissões e os companheiros, ouvindo-os para depois discutirmos no plenário" âUránte o tempo que
for necessário. Caso não dê para decidirmos a matéria numa sessão, que façamos duas, três, quatro ou tantas quantas forem necessárias. Se tivermos que desmerD.brar o Projeto, que o façamos; o

que Dão é o CaSô~déste qüe está eDi diScUSsão~

- - -.

Devemos, daqui para a frente, analisar melhor as matérias
quando da assinao:ua do regime de urgência.

Muito obrigado, ·Sr. Presidente. · ·
: O .SR. AD EMIR ANDRADE- Sr. Presidente, peço a pa·
lavra, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - V. Ex' telll a pahivra, para encaminhar.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para encaminhar.
Sem revisão do or.ida:.) -Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores; espero que no momento em que chegar a esta Casa as emendas coustitucionais, que estão sendo votadas na Câmara dos Deputados,
nãO'"teiiliamos que ouvir nõVaniente ·o Líder HUgO Napoleão dizer
que não podemos emendá-las porque temos que enviá-las ã Câmaia.

Espero que este•Senado, Senador HUgo Napoleão, não deiw

xe de existir; espero que ele exista,-:õiõStre a sua face e o seu trabalho para melhorar a vida do povo brasileiro.
Quero esclarecer -que não houve acordo na Câmara dos ~
puta.dos. Não houve acordo! Houve uma negociação profunda entre o Executivo e o Legislativo e essa negociação ficou Oasicaniente restrita à questão-do Salário e das alíquotas; não houve tempo de
se defmir item p::>r itCi:D- das trinta ·emendas propostas na Lei de
Benefícios e CUsteioS aã. ]1iVí&D.cia Scx:iãl.Não houve tempo de
se negociar isso. Negociou-se o essencial, e Il;lesmo assim não se
cbegou a um acordo; o projeto fol- pãii--vOtação nO Plenário, e o
Governo ganhou. mantendo o projeto Como está. Então. _que isso
fique claro aqui: nessa questão houve negociação; jamais acordo.
Por Ultimo. está" claro que deveria _ser levado em consideração o relatório do Tribunal de Contas da União, que nmguém está
considerando neste momento.
.,
Portanto, bá sobre a mesa, Sr. Presidente, uma série de
emendas. O PT assinru, n6s também assinamos emendas alter.mdo mais de quinze dos artigos da Lei de BenefícioS e Custeio da
,Previdênciã- Social. Vamos votar esses .trtigos. Julgamos que a
modifiCaçãO qlle- preieiideiilos protege o direito do trabalhador, inclusive do trabalhador rw:al. que já está tendo dificuldades enormes para se aposentar pois ele teci. que comprovar quinze anos de
trabalho ruraL o que praticamente inviabilizará a sua miseráv~?l
aposentadoria de um salário :o:únimo.
Portanto, devemos votar essas emendas e aprov~-Jas; não
devemos ter medo de que esse projeto volte à Câmara dos Deputados, que lá seja revisto -e .ttiaridado à sanção do Presidente da Re-

pública, ou então estare:iricis ameaçados a deixar de eXistir como
Casa Legislativa do Çongresso Nacion.al
Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Sr. Presidente.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra paia encamiDhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) --V. Ex" selá inscrito.
Está inscritO o Senador Roberto Fxeire, que pediu a palavra para
encam.inhar a votação.
-- -
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O. SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder do PTB. para entamjDhar.
O SR. PRESIDENTE (José SameyY- V. Ex" será inscrito.
Concedo a palavra ao SenadorRoberto Freire..
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Para encammhar.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, tenho a impressão de que talvez a experiência nossa na Câmara dos
Deputados possa ser útil ao Senado, até para que não ocorra, num
futuro próximo, capitis dim.inutio nas discussões da reforma
constitucionaL
Recordo-me de que na Câmara dos Deputados, em muitas
ocasiêies. votamos matérias com prnzos políticos, como é o caso
do 1° de maio~ e, no D:!eSIJ;lO dia, às vezes já bem taide da noite.
quando encexráva.mOS algumas daquelas sessões,. enviávamos os
autógrafos para o Senado. No outro dia de manhã, esta Casa. muitas vezes talvez com a argumentação do Senador Hugo Napoleão.
võtav3: o que havia sido enviado pela Câmara.
·
Creio que, se aqui- e não vamos mudar substancialmente o
projeto. até porque concordo que não. se pode ~epaxar a questão do
salário mínimo da questão do custeiô e dos benefícios, por serem
intrinsecamente l.igadas - vamos discutir algumas mudanças Ie-vantadas e que me parecem plenamente justificadas - depois, posso, inclusive, colocar um desses 'deStaques -. pcxieríam,)s eDviar
hoje para a Câmara o ·projeto com modificações. e aquela Casa teria ainda cinco dias para analisar aquilo que o SenaOO mudou, até
porque ela não vai reanalisar aquilo que aprovoo. A Câmara 49-L
DepJ.tados ~ai apenas decidir sobre o.que aqui foi i'evisto, não Vai
~· ~ nenhunia _discussão sobre o que; aJ)rovou e aqui ~fpi
mantldo.
,· ·
·
·1
__
Não temos porque ter receiO de Iazemios coip. a Câma:ra dõs
Deputados um J'IO""'Úrnento normal, embora agilizados por prazos políticos~ aquilo que aquela Ctsa Legislativa sempre fez com o
Senado.
Temos tempo, estamos numa teiça-feir:a. Na quinta-feira~
Poderá ser analisado o que foi ~visado e, portanto, emendando
pelo Senado.
Há uma emenda que é inadmissível e parece-me importante
que o Senado tenha a consciência disso.. qual seja: que se abta uma
e:teeção para as empresas que terão, nas contratações cOm o Poder
Público e no recebimento de beJ:Íeficios ou incentivos fiscais ou
creditícios concedidos por ele, que apresentar documentos
ine- ·
~tência de deôíto.
·
O projeto que veio dà Câmara abre uma exceção, pois poderá ser concedida essa certidão desde que o interessado ofereça
garantia. quando solicitar parcelamento. Qualquer ganntia. Ocorre
que o projeto ressalva algo que, evidentemente, é inadmissíveL
Ressalva para as empresas que fizerem coo.tratos com o governo
ou dele possa receber incentivos ru estímulos crediticios não necessita, aç pedir paiCeiamell\0. apresentar qualquer garantia. Não
sei por que isso é colocado. E evidentemente um actiscimo- para
dizer o de menos - completaniente desnecessário. Talvez seja um
beneficio desmedido, um beneitciO que, por presunção. não se
deve conceder a quem contrata com o poder público.
Suprimir a IÇSSaj_va criada no projeto no inciso_ VIII de que
não é ne<:essário a empresa, qn'\Jldo conllalar com o poder público
pedido de parcelamento para uma certidão negativa, não oferecer
garantia. pareCe-me que não mudará substancialmente o projeto,
mas resguarda a questão da própria moralidade ou da presunção de
moralidade no :relacionamento com o poder público.
O projeto voltaria para a Câman. que _muito rapidamente se
pronunciaria sobre a supressão. N"'ao Seria criado nenhum impasse
para que o prazo político de 1o de maio viesse a Contemplar o Presidente da Repu'blica na sanção do projeto.

de
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O SR. PRESIDENTE (Jo\ê Samey)- Estan«o esgotado o
ptaZO decidido pelo Plenário para prorrogação da sessão, de oficio. a Presidência prorroga a sessãÇI até o témilil.o da votação da
matéria, em face do pedido de urgência sobre a mesa e na forma
do art. 179 do Regimento Interno.
Concedo a palavra ao Senador Epitacio Cafeteira para im.ca~
nrlnhar a votaçW.
~
O SR. EPITACIO CAFE1EIRA (PPR-MA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do Oiadoc.) - Sr. Presidente, estou
também encamiDhando como Líder. A nossa Bancada inclina-se a
votar a favor do projeto.
Entendemos que a Previdência Social deveria ser montada
com três contribuições: do empregado, do empregador e do Qo..
veniõ. O Govemo "nuncá confrlõuiu. mas resolveu ser sócio majoritário, tomando conta da Previdência. Ele abriu a íraosamazônica. construiu a Ponte Rio-Niterói;a- Hidrelétrica de Itaipu e aposentou quem DIIDca tinha coD.lrl.buído pala ã. Pievidência. A Previdência camioba para a falência, de tal modo que já não e.starilos
discÜtindo salário IllÍDimo. O que se discute; boje. neste País, zião
é o mínimo que o traba.Ibadorprecisa para viver, é o máximo que a
Previdência Social pode pagar aos seus beneficiária.;
-Tudo isso nos dá a certeza de que estamos votando um projeto paliativo pau continuar a pagar os aposentados. ~ao entén~
como é que se enxerta, num projeto dessa nanrreza, a facilidade a
que se referiu o Senador Roberto Freire. Isso é aproveitar um pro-.
blema; angustiante e urgente, que é o do salário mínimó, para criar
uma facilidade, a fun de que aqueles que não pagam a Previdên·
cia Social continuem ã não pagá-la. Só vão oferecer gai3ll!ias Ílo
dia em que ganharem uma concorrência. ·
Portanto, Sr. Presidente, inclino-me a votar acompa:Dhando
o Senador Roberto Freire. pai'a que se retire do propo esse c:üspo.:
sitivo que é, acima de tudo, imoral.
.
.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Lembro os Sr.;. Senadores que depois desta sessão havexá oo.tra. em homenagem aos
30 anos da Rede Globo, aprovada pelo Plenário.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre se.:
nador Sérgio Machado.
_
·
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. p.,. eccami:
nhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. SÓDadores, o projeto aprovado pela Câmaia representa um grande avanço.
Recem.emente, O PreSidente tev~f de- vetar o -sãta:rió de
R$100, tendo em vista a impossibilidade de a Previd&cia att:ar com
ele. Cem esse projeto, pOdemos fazor esse avanço para que J?OSJi3II10S
dar ao IIabalhador. a partir do dia I• de maio. o salário de R$100.
Claro que o salário míniiruúle R$100 não é o nosso sonho.
Queremos que õ seu valor aumente e temºs ~eza._d~ que, dur.m·
.te o Govemo do Presidente F=do Henrique, ele ultrapassará
essa quantia. Mas esse já é um primeiro passo. Estamos caminhando numa longa estiada e demos o primeii\Ypasso mlJD• boa direção.
Portanto, o PSDB encaminha seu voto a fava da aProvação
do"projeto da Câmara. conforme o voto do Relata, e pela rejeição
de todas as emendas.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente, peço a palavra para dar um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Coneedo a palavra
ao Senador Jader Baibalbo, para um esclarecimento.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para esclarecer.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, minha intenção é colabotar com o Plenário e não no sentido de ablsar da paciência dos
companheiros, com tantas intetvenções depois do longo parecer
que tive oportunidade de ler da tn'buna.
Quero dar uma contribuição ao debate desta questão que me
~arece da maior importância, levantada inclusive por alguns Sena-
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doteS c ainda h~ _pouco pelo Senador:_:__Roberto Freire. Evidentemente, os árgumentos aqui apresentados de que a apreciação de
uma matéria dessa magni(ude em prazo tão exíguo evideJllemente
leva a grandes dificuldades. Mas a discussão desse assunto estinos dando a chance de esclarecimemos..
Sr. Presidente. alega-se que esse dispositivo iria infringir a ·moralidade administrativa, mas é o conllário. A legislação atual
não exige a garanti~ ao contrário, a exigência de gar:anlia. está sendo criada por esse projeto.
Quem tiver oportunidade de ler a Lei n• 8.212, de 24 de junho, que dispõe sobre a organização da seguridade sOcial e imtilui
o plàno de custeio, verá que o art. 47. que trata da prova de inais-tência de débito. em momento nenhum fala em gazantia. Pelo conllário, o projeto é-altamente moralizador. Estabelece as garantias
para os pedidos de parcelamento e faz uma exceção quando se tmtar de contratos com o Poder Ptíblico, levando em. conta que nes- .
-ses contratos há uma série de exigências. Então, quem. imagina
que há um rerrocesso nesta questão está laborando cm equívoco. A
legislação atual não pede, para concessão da Ceitidão Negativa de
DébitO, nenhuma garn.nlia. Se ela não pede, o que há, neste caso, é
um:avanço.
.
· Eu quero, Sr. Presidente, mais uma vez intervindo pua colaborar Com o Plenário: mostrar-lhe que· há um equívoco: a legislação alUai não pede garantia; é o projeto que exíge gar.mtia e, oo
caso, excepciona por·consideiar que, nas telações de contrato com
o Poder Público já existe uma série de exigências por~ desse..
. Sr. Presidente, desejO apenas colabor.lr, repito~potque.
diaille do_ qÚe está sendo argumelllado no plenário, tem-se a impressão de que houve um retrocesso etn matéria de ~ pública. que houve um retrocesso poc parte da legislaçãO oo qlie dia respeito ãs gaxantias para a <Xlll<:eOiSão da Certidão Negativa de Dóbito.
' · Sr. Presidente, máis uma vez, como Relator, e desta feita
·· Wnbém como Uder do PMDB, quero colaborar com o PIC!Iário,
~O sentido de·rejeitar a emenda, poxque f:m lugar de retrocesso,: DO
caso, o que existe é avanço.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exexcici.o, Senador Renan Calbeiros.

É lido e aprovado o seguinte
-REQU:ER......~"'n'O N° 517, DE 1995
RequeiiO nos termos da alínea "b"" do art. 312 do Regimento Io.temo, destaque para votação em separado do art. 2° do Projeto
de Lei da Câmara n° 48/95.
Sala das Sessões. 25 de abril de 1995.- Semdor Eduardo
Matarazzo Supocy, Líder do PT.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Será rumPri<Ja a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, requerimento de destaque que sení lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Sr. Renan Calheiros.

É lido e aprovado o seguinte.
REQUERIMENTO N• 6l8,DE 1995

Reqi,eiro nos tenl.os da aline.i. ''b"" do art. 312 do Regimento Interno, destaque para votação em sepallldo do art. 3• do Projeto
de Lei da c&nar..n• 48/95
Sala das Sessões, 25 de abril de 1995.- Semdor Eduardo
MatarazzoSupocy,LíderdoPT.
O SR. PRESIDENTE (José Samey}- Seri cullljXida a deliberação do Plenário.
Sobre a mesa, requerimento de destaque que senllido pelo
Sr. l 0 Secretári0 em exercício, Sr. Renan Calhei:ros..
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É lido e aprovado' o seguinte.
REQUERIMENTO W 619, DE 1995
Requeiro nos tennos da alínea ''b" çio art. 312 do Regimento Interno, destaque para votação em separado do art. 4• do Projeto

is

de Lei~~.~~.

Abril de 1995

Negativa de Débito, mediante parcelamento dos seus débitos com
a Previdência, sem a apresenr.ação de garantia, exigência que é fei-

ta, pelo parágmfo adicionado, para qualquer oulra situação.
Em ·outras palavras, a ciicunstância que deveria ser objeto
de maior resguardo é exatamente a que obtém maior liberalidade

__ Senador Eduardo

do Poder Públieo, o que é absolutamente inaceitável ante a prevalência do princípio constitucional da moralidade administrativa.
Matarazzo Sup6cy Lider do PT.
Eu gostaria de ressaltar, primeiro, diferentemente da inter0 SR. PRESIDENTE (José Samey)- Será cumprida a de- pretação do Senador Jader Barbalho, que a garantia lem de ser pieliberação do Plenário.
na ~ por isso, deve-se expungjr a ressalva. Segundo, há que se faPassa-se à votação do projeto, semprejliZo dos destaques e zerumaint.erpret:açãosistemáticado art. 71 daLein°8.666.
das emendas.
-Vou ~plicar os três de uma s6 vez, Sr. Presidente.
.. Os Srs. Se~s que o aprovam permaneçam como se
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- O Plenário agradece.
acbam (Pausa). ·
O SR. EDUARDO SUPLICY - Meus colegas pedem que
Aprovado.
seja uma de cada vez. para que haja maiOl" clareza. Serei breve.
- O SR. EDUARDO SUPLICY -!'r, P,sidente, peço a pa·
O SR. W ALDECK ORNELAS -Sr. Presidente, a Iiberalilavra._pelaotdem.·
· - ·_ _____
_
--- --- ·"
dadedeV.Ex•vaipermitirqueseexpliqueatéoquejáfoivot.a• O ·SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Eduardo do? Já houve um destaque votado.
Suplicy não há encaminhamento de votação neste momento.: EstaO SR. PRESIDENTE (José Sarney)- N"ao existe liberalimos procedendo i votação do requerimento de destaque, que já foi dade, apenas o cumprimento do Regimento.
.
votado.
· ·
O Senador Edwudo Suplicy está justificando um requeri.. . Na votaçãO da mat~ V. Ex•, natuialment~ podetá fazer mento que fez. Como autor, pode fazê.. lO. Sua primeira intervenuso da palavra.
ção não se referiu ao destaque, mas à emenda que apresem.oo .
. Em votação o projeto, sem pre}liro das emendas. Os destaA Mesa não peda interferir na aigUmOntação do autor. S.
ques serão votados sepazadamente.
&•, agcn, está justifi~ o segundo destaque que requereu.
• ·os Srs. Senadores que o aprovam, sem pre}liro das emenO SR. EDUARDO SUPLICY - O outro refere-se à sudas e dos destaques aprovailos pelo Plenário, queir.un permanecer pressão das referências aos §§ I • e 2• do art. 71 da Lei n• 8.666; ãé
sentados.(Pausa)
•
21 dejunbóde 1993, alleradopeloart. 4"doPLCn•48, de 1995."
. Aprovado.
-· Osparágmfos propootos têm por escopo transferir à Ad;;ilPassa-se à votação dos destaques.
nistxaçii:o Pública o ônus de inadim:Plência de empresa que hã.Í<t
Em votação o destaque do art. '1:' do Projeto de Lei da Ci- sido por esta cootruada, com referéncia aos encarios prevideooiámara n° 48.
·
rios. tomando-a solidariamente respOnsável pela quitação de díviOs Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- . das. Este objetivo, além de incompatível com a regra geral inscultados.
pida no caput do art. 71 da Lei n° 8.666193, justificável pelo conA matéria é que é votada. esclareço ao Plenário.(Pausa)
trole que a lei licitat6ria estabelece para a fase de habilitação. é
Aprovado.
ofetJ..Siva ao princípio da mmalidade administrativa inscrita no art.
Estamos votando os destaques. Eles não foram votados com 37 da Constituição Feder.ú.
o projeto origina.L estão sendo votados destacadamente.
Sr. Presidente, o terceiro. refere-se à supressão da referên0 SR. PRESIDENTE- Foi aprovado o art. 2• do projeto, cia ao art. 143 da Lei n• 8.213, de 1995, alterado pelo art. 3• do
sobre o qual foi pedido o destaque.
PLC n• 48, de 1995.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, eü gostaria
A redação proposta para o art. 143 da Lei n• 8.213, cle 1995,
de ter. tido a oportunidade de explicar, para que se votasse cons- através do art. 3° da p.roposição em tela. obsta o acesso do traba~
cienlemente a respeito dessa matéria. Pedi o direito à palaVI:a par.1. lhador rural aos benefícios previdenciários como auxilio-doença,
cada um dos três destaques - t.:Qta-se apenas de três- justamente inval.idez, reclusão ou pensão por morte, o que é grave inJustiça
para simplificar o processo de votação.
que se busca perpetxar contra os trabalhadores rurais.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Eduardo
Dai por que sugerimos a presente supressão.
· Suplicy. o Regimento não pennite que sejã. encaminhada a votação
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Submeterei à votadesses destaques, uma vez que a matéria já foi discutida.. V. &- ção o art.. 3° do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n° 48,
destacado pelo Plenário. Este artigo não foi votado quando: da voteve a oportunidade de. ao disaniro projeto, ressalvar esses aspectos.
Mas, fazendo uma inle!pretação hl>eial do Regimento, sen- taçãp do peojeto, em face do destaque apresentado.
do V. Ex• o autor do requerimento, concedo a palaVIa a V. Ex-.
Lembro aos Srs. Senadores- e temos alguns Parlamentares
para j.I.stificá-Io.
__
novos na Casa- que sempre a Presidência submete ao Plenário a
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf-SP. Para }lstificar. Sem matéria a ser votada.
revisão do omdor.)- Sr. Presidente, SI's e Srs. Senadores, eu gos-Em votação.
taria de falar sobre os três destaques. primeiramente. solicitando a
Os Srs. Senadores que estiverem de acado com a petmasupressio, no § go do art. 47 da Lei n• 8.212, da 1991, aditado nência do art. 3• do Projeto de Lei da Câmara n" 48, destacado,
att:a.vés do art. 2° da proposição. da expressão ''ressalvada ahip6te- _queiram pemtanecer sentados. (Pausa)
se prevista na alínea "a'' do inciso I deste artigo".
Aprovado.
A expressão cuja supressão pretendemos, uina vez OOD.vertO.
SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, o Partido
ida em texto legal. coosagra a abeaanr.e imoralidade administratidos Trabalhadores vota contrariameme..
v~ pois pennit.e à empresa que pretenda coniiatar com o Poder
de abril de

1995

Público. ou receber beneficio ou incentivo fiscal ou creditício concebido por ele. habilitar-se a tanto. com a obtenção de Certidão

O SR. ROBERTO FREIRE- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
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O SR. PRESIDEtffE (JoSé Samey)- Concedo. a.J>31avra pelo que entendo, a emenda que suJXime a expressão questionada
Dão foi votada ainda.
ao DObre SCilado< Roberto Freiie.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Senador Esperidiio
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS-PE. Pani. uma questão
de a:d<m. Sem novisão do orador.) - Sr. Presidente, creio que foi Amin, quero esclan:cer que estamos votando o pedido de destadesnOcessária a h'bemlidade da Mesa para solicitar do autor do re- que. As emendas seriio votadas opo<IUl!8mente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN --Se V •. Ex• me permite, indo
querimento que fosse explicado o que se estava votando. Pensava
em socom:> do nobre SCilado< Roberto Freim e da decisão de V.
eu que esta libcxalidade objetivava esclarecer o Plenário.
Pmece-mc que o § go do art. 47, que se encontra no art. 2° Ex•, a opoltllnidade de suprimir 8 expoessio, !lliXivo da JXOOCUP8Çio
do Projeto da Câmam, já foi votado. Então, para qúe a explicaçl!o? do Senador Roberto Freire e de ootros, ainda vim. MWio oOOgado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Agmdeço a V. Ex",
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Mesa apenas inteipmru que todo requei:imento, de acordo com o Regimento, tem Senador Esperidiio Amin, uma vez que a Mesa não se fez enten~
que ser justifieado. O requerimento do Lfder do PT, Senador der ~ V. Ex• conseguiu explicar a mecânica que temos que seguir
· Eduardo Snplicy, nio sê encontiava juslificado perante a Mesa. nas votações. Muito obrigado.
Esta ·ãdmitiu· que S: Ex" justifu:asse o seu requerimento. S6 nessa
O SR. ESPERIDIÃO AM1N- Longe de mim tal pretensão.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço 8
hipóteSe aceitru que S. Ex" usasse da palavra.
. O SR. ROBERTO FREIRE - Certo. Mas a justificativa, palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Tem a palavra pela
depois de já ter ocoaido-a votaçio, pam:c-ine"coinpletamenle iD6cua.
· O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- O que vetamos foi o ordem o Senador Epitacio Cafeteira.
prlméiro destaque, nio o segundo e t=eiro destaques. O segundo
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pela ordem.
Sem xevisão do.orador.)- Sr. Presidente, tenho a impressio de que
foi votado agom e, agora. votuemos o.terc:eiro.
O SR. ROBERTO FREIRE - O que gostaria de saber- o meu nobre i'I<sidente do PPR deu a expressão daquilo que ele
até pcxque fui eu quem levantou a questão- diz respeito, exata- pensa· e não do que realmente aconteceu. Se estamos votando o
mente ao palágrafo godo art. 47' que faz parte do arL 2°. Eu gostadestaque, cu seja, a matéria que foi objeto do requerimento, e, se
ria. de votar, pelo menos ccatra. para fJXal' uma posição. FiqUei aprov.mnos a :matiria que foi objeto do n:querimento, este ~.
8gDIII\hmdo, pela h'bemlidade, o esclarecimento da Casa. Se já foi
A emenda também vai morrer. Então, não vamos ter como discuvotado, realmente foi inócuo qualquer esclarecimentó.
tir. Cano o assunto ainda não está liquidado, acredito que podeO SR. PRESIDENTE (José Samcy)- A Mesa está subme- mos e quero aqui fazer um pedido de veriflCSÇio de votaçtõ desse
tendo a votos os requerimentos exatamcnte como eles foram apre-. segundo reqUerimento, pmque, somente após sua aprovação, posentados pelo Senador Eduardo Suplicy peru!le a Mesa.
demos exãminar a mathia proposta de supressão.
~.
O SR. ROBERTO FREIRE- Eu sei, Sr. Presidente.
9 SR. PRESIDENTE (José Samey) - Quero esclaÍecer ao
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Não estamos fazen- Senador Epitacio Cafeteila quC não estamos sul:meiendo a votos o
do outra coisa senão submeter ao Plenário o requerimento do Se- pedido de destaque. Estamos submetendo a votos a mathia já desnador Eduanlo Suplicy. Se V. Ex" tivesse ou!rO pedido de desta- . tacada pela aprovação do Plenário. Aprovadas essas três matérias,
qoe, já o teria feito, e se o Plenário o aprovasse. n6s o submetería- o projeto é aprovado na sua imegralidade, sem piejlízo das emenmos a votos.
das. V amos votar as emendas que poderio modificar o projeto,
O SR. ROBERTO FREIRE - Mas eu não poderia pedir porque ele setá. votado sem prejuizo das emendas
destaque, pois ele já foi votado sem esclarecimento e é matéria
Eu pediria a colaboração do Plenário, poiqUe acho que o asvencida. A matéria s6 foi esclarecida posteriormente à votação.
sunto está perfeitamente esclarecido.
Sr. Presidente, sei que a situação não iria se modificar, pois
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Peço a pala""'- pela adem.
seria voto vencido. Eu queria que pelo menos DiiDba observaçãçt
O SR.l'RESIDENTE (José Sarney) - Tem a palavxa pela
fosse notificada, poxque uma vez aqui defendi a supressão. E ordem o Senador SebastiãO Rocha.
como se não hcuvéssemos levantado a questão e, no final, tivésseO SR. SEBAS'IJÃO ROCHA (PDT-AP. Pela ooiem. Sem
mos feito um grande acordo e eu não tiVes-se votado. Imagin~i que revisão do orador.)- Sr. Presidente, há uma grande maiaia de Sevotariamos depois do esclarecimento do autor do requerimento. nadores novos: na Casa- parece-me que os antigos também-. que
Talvez obtivéssemos o mesmo resultado. pelo menos com maior não eslão entendendo o processo de votação. Eu gostaria de saber
tnnsparência e clareza.
da Mesa se é possível ler cada proposição, cada dispositivo que
Era apenas essa a questão de ordem·que eu levantaria.
está sendo votado. seja do projeto ou da emenda. Que isso fosse
O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Senador Roberto feito antes de procedermos à votação, para que tenhamos pleno
Freire, V. Ex" é um Parlame!llar experiente e sabe perfeitamente conhecimento do que vamos votar. A meu ver, todos estão votanque o pedido de destaque apresentado foi sub-ido à Casa, que o do sem saber o teor da maléria. Muito obrigado.
aprovou. Nós aprovamos o projeto sem esses artigos destacidos.
- O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Senador Sebastião
Agora, estamos submetendo os artigos que o Senado resolveu que Rocha, os Avulsos são distn"buídos com bastante antece&!ncia,
seriam votados separadamente.
justamente para que a Casa tome coohecim.eDto das matérias em
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, peiiiiite V. pauta. e os Sena.doces possam estudá-Ias, tendo assim a oportuni~
Ex• uma interferência?
dade de votá-las can coohecimento de causa. Neste momento, es-O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Pois não.
tamos votando não o pedido de destaque, mas a matéria destacada.
O SR. ESPERIDIÃO AMlN- Acredito que, indo em so- Há uma norma que deve ser colocada perante os Senador:es novos
,. orro do ·qüe n:cla=i justiftcadamente, na minha opinião, o DObre_. de que sempre o que a Mesa submete 6 a matéria que foi colocada
~.enador Roberto Freire-·
no projeto e não o pedido de destaque. Acredito que com isso fiO SR. ROBERTO FREIRE - Até po<qUe eu preciso, Se- camos perfeitamente esclarecidos.
nador, porque estou acostumado com a autia Casa.
Estamos reestabelecendo o projeto com os três artigos que
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - - e indo também ao en- fa:am destacados~ Votamos o projeto sem esses tiês artigos, por.. -·· . que V. Ex• decidiu, foi votado o reqUerimento, mas, que o Senador Eduardo Supliey pediu que fossem votados fora e,
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quando votamos o projeto~ a Mesa anunciou que este seria votado
sem prejllzo das emendas. Então, posteriormente,. vamoS vct:ar as
emendas, que podem modificar o projeto.
A SRA. JUNIA MARISE - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Tem V. Ex• a palavra, pela ordem.
A SRA. JUN1A MARISE (PDT-MG. Pela ordem. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, querlamos enfatizar que a Bancada do PDT, po< intermédio da sua Liderança, apóia as emendas

e esse pedido de destaque encaminhados e em discussão neste momento; e, mais uma vez. ficou evidenciado aqui que estamos fa. zendo uma votação a toque de caixa.
-- N"ao há um -discernimento, não há uma análise profunda
desse projeto na :rua íntegta, pcxqtiei não houve tempo para o Senado Federal ...aJisá.Jo de fato.
. O jovem Senador Josapbat Marinho foi muito fcliz nas suas
observações. S. Ex• mostrou também o seu descontentamento exatamehte Por estarmos: hoje discutindo uma matéria, com a sua
complexidade, porque não estamos apenas discutindo ·o salário mínimo de cem reais, extensivos a aposentados e pensionistas., mais
do que isso, estàmos discutindo matérias da maior complexidade
na refonna da Previdência SociaL
'
Por isso, Sr. Presidenre,. V. Ex•, que tem tido o cuidado e o
zelo de comandar o Senado Federal e o Congresso NaciODa!, propoucic);se a efetivamente resgatar a imagem do Senado, penso que
é bOta de dar opottuDidade para que esta Casa possa ter tempo,
possa ter condições, possa analisar, com respc>DSabilidade, aquilo
que está aprovando.

O SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Em votação o art. 4'
do Projeto, objeto do destaque do Requerimento, de autoria do Senader Eduardo Suplicy, sem prejufzo das emendas ou de destaque
que possa ser feito na vOtaçãO das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
•
Aprovado.
Passa-se à votação, em globo, das emendas com pare=
contrário, visto que não há na mesa nenhum requerimento de destaque sobre as mesmas.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Rejeitadas.
O projeto vai à sanção presidencful.

É o seguinte o p[ojito aprovado:
PROJETO DE LEIDA CÂMARAN°48,DE 1995
(N' 199195, na Casa de Origem)
Dispõe sobre o valor do salário mínimo, altera
dispositivos das Leis n' 8.112,e n' 8.213, ambas de 24
de julho de 1991, e dá outras prol'idências.
O Congresso Naciooal demta:
Art.l 0 Em l 0 de maio de 19957 após a aplicação dorea}lste
previsto no § 3' do art. 2fJ da Lei n' 8.880, de Z1 maio de 1994.
sobre o valor de R$70,00 (setenta reais), o salário mínimo será
elevado para R$100,00 (Cem. reais), a titulo de anmento real.
§ !'Em vittude do disposto no <aput, a partir de I' de maio
de 1995, o vaJor·diário do Salátio mínimo COireSp<lil<lerá a R$3,33
(três reais e trinta e três centavos) e o seu valor hcririo a R$0,45
(quarenta cinco centavos).

§ zoO percentual de aumento real referido no caput aplicase igualmente, aos benefícios mantidos pela Previdência Social
nos leii!lOs da Lei n'8.213,de 24dejllho de 1991, bem como aos

valores exra= em cmzeiroo nas Leis n' 8.212 e 8.213, ambos de
24 de jllho de 1991, sem prejuizo dos reajlstes de que ll3tam o§ 3'
do art. 21 e os §§ 3' e 4' do art. da -lei n' 8.880, de Z1 de maio 1994.
Art. Z'- A Lei n' 8.212, de 24 de julbo de 1991 passa a vi&0131' com as seguintes aletlações:

''Art.12.. _______________ _

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

§ 4' o aposenta<kt pelo Regime Gemi de Previdência RGPS que estiver exercendo ou que voltar a
eaen:er atividade abrangida por este Regime 6 segurado
obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeho
às contribuições de que trata esta !e~ para fms de custeio da Seguridade social.

Art. 20 A contribuição do empregado~ inclusive o
· doméstico, e a do trnhalhador avulso 6 calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobte o
seu salári<Hie-oontribuição mensal, de forma não cu-_
!Dlllativa, ohervando o disposto no art. 28, de aCOido
com a seguinte tabela:

Salário de Contribuição
até RS 249.80
de RS 249.81 até RS 41630
deRS41631 atéRS836.90

Alíquotacm%

8.00
9.00
11.00

Art. 29............... - ..................... ________ 0J:

·
§ 9' O aposentado por idade ou por tempo de-sFrviço pelo Regime Gemi de Previdéncia $ocial- RGfS,
que estiver exerce:çtdo ou que voltar a exercer atividade
abnng:ida por este Regime e sujeira a salário-base. deverá enquadrar-se na classe cujo valor seja o mais próximo
_do valor de sua remuneração.
Art. 3! ... _ _.. _____,_, ___________,

§ 2' &tende-se como si.ssão de mão-de-obra a
colocação à disposição do coritratante, em suas dependências ou nas de texceiros, de segurados que realizem
sexviços contínuoS Ielacionados direta ou indiretameDte
com as atividades llOllllaÍs da empresa, tais como coostnJção civil, limpeza e couservação, manutenção, vigilância e outros, independentemente, da :oatureza e da
r.,.,.: de contratação.
§ 3' A responsabilidade solidária de que trata este
artigo somente será elidida .se for comprovada pelo executO< o recolhimento prévio das contribuições incidentes
sobre a remuneração dos segwados incluída em oota fJScal ou fatura CC~:mspondente aos serviços executados,
quando da quitação da referida nota fiscal a1 fatura.
§ 4° Para efeito do par.ígmfo anterior, o cedente
da mã-de-olm deverá eJahOtar folhas de pagamento e
guia de recolhimento distintas para cada empresa tomadOta de serviço, devendO esta exigir do executor, quando da quitação da nota f!SC31 oo fatora, c6pia autenticada
da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de
pagamento•.
Art. 4S ............... -----·-·------------·

§ I' No caso de segwado empresário ou autônomo e equiparados, o direito de a Segmidade Social apu-
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§ 70 Não será pemritida ao beueficiário a antecipação do pagamento de co-'buições poxa efeilo de recebimento de benefícios.''

rar c constituir seus créditôs. para íms de comprovação

do exercício de atividade, para obtenção de beneficias
extigoe-se em 30 (triDla) anos.

'

§ 2° Para a apuração e constituição dos créditos a
qne se refere o parágrafo anterior~ a Seguridade Social
util.izaiá como base de incidência o valor da média arit~
mética siniples dos 36 (trinla e seis) últimos salários-decontribuição do segurado.
·
§ 3• No caso de indeoização para fins da conta·
gem recíproca de que tiatam os arts. 94 a 99 da Lei n•
8.213. de 24 de julho de 1991. a base de incidência sem
a renmnemção sobre a qual incidem as contribuições
.. para o regime especifico de previdência social a que esf:iver filiado O interessado, confonne dispuser o regula~
mente, observado o limite máximo previsto no art. 28
.desta le~
·

Art. 3" A Lei n• 8.213, de 24 de julho de 1991, passa a vigotar com as seguintes alteJ:ações:

''Art.ll---·--------·---·-·----§~-õ-;;;;;,;;;;;;-;;.~o-R.egn;~~-;;-p;.-;,.:
dência Social- RGPS que estiver exen:endo oo que voltar a exercer atividade abrangida por este Regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade. ftcando
sujeito às contn'buições de que tiata a Lei n• 8.212. de
24 de julho de 1991, para fms de custeio da Segun'dade
Social.
·

..-.--.....................- ...- I - o c&juge. a ~eira, o~eiro e o

. Art.16 ..._________.._ _ _ _ :::::::::::-~==

. · &;:'47:-t;~d:~-Negati;a de

Débi;;,-.:_

·
filho não emancipado, de qualquer condiÇão, menor de
21 (vinte e um) anos ou inválido;

CND, fornecida pelo 6Igão competente, nos seguintes
casos:

§57."o ;;;;&,-,;;jj;j~~&tidã~ Nesati;~&,

-

m-=~~~--=;;;;ipad:;:d; qualquer~

ção,menade21 (vinte e um) anos ou inválido.

Débito- CND é de 6 (seis) meses, contados da data de

M~s:::-~::::::::::

sua emissão.

-::. . ______: -.: :-. :

§I?s-:;;;~-~ ~~n-;~~-;;~

··--··---··-··-··-··---·--------------·

Art. 71 ... __________________..

Parágrafo único. Será cabível a concessãO de li.mioar nas ações rescis6ria e revisional. para suspender a
execução do julgado rescindindo ou revisar:tdo; em caso
de fraude
.... ou erro material comprovado.
..
..

__________ ____________

Art. 89. Somente poderá ser restilufda ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecada~ pelo Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, na
h1pótese de pagamento ou recolhimento indevido.

§ ! 0 Adm.itir-se-á apenas a restirnição ou a·compensação de contribuição a cargo da empresa. recolhida
ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, que. p.or
sua narureza.. não teDha sido transferida ao custo de bem

ou serviço oferecido à sociedade.
§ zo Somente poderá ser restituído ou compensa·
do, nas contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, valO!: decorrente das parcelas referidas nas alineas a. b e c do parágrafo único do
art: II desta !e~
§ 3° Em qualquer caso. a compensação não poderá ser superior a 25% (vinte e cincO pOr Cento) do valor
a ser recolhido em cada cot'lpetência..
§ 4• Na hipótese de recolhimento indevido, as
contribuições serão restitufdas ou compensadas alllalizadas monetariamente.
§ s• Obo;ervado o disposto no § 3•, o saldo remanescente em favor do contribuinte~ que não ccmporte
compensação de uma só vez, será. atuali.zado monetariaMente.
§ 6• A atualização monetária de que tiatam os §§
4° e 5° deste artigo observará os mesmos critérios utilizados na cobrança da própria contribuição.

acidellle os segurados incluídos nos incisos I, vi e VD
. do art. II desta Lei.
. .
:
·.
§ 2• o· aposentado pelo Regime Geral de~Previdência Social- RGPS que permanecer em atividade sujeita. a este Regime. oo: a ela retornary não fará jus a prestação alguma da Previdência Social em decom!ncia do
exercício dessa atividade. exceto ao salári.O:..fanlllia, à
reabilitação peofiSsional e ao auxilio-acidente. quando
empregado.

.

&;:'28.-õ;.;i;&;~dici,;-de ;;;,;;;:~-~tinuada, inchlsive o regido por IlOJma especial e o decorrente de acidente do trabalho, exceto o salário-família e

o salário-mate:midade, será calculado com base no salário-de-beneficio.

.

-;,;;;;;;;;i-;

M'34i.i;;-~-;.lo"";valoc da
beneficio. -fuclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados:
I - poxa o segurado empregado e trabalhador
avulso, os salários-de-contribuição referentes aos meses
de contribuição devidas, ainda que não recolhidas pela
empresa. sem prejufro da respectiva cobtança .e da aplicação das penalidades cabíveis;
II - para os demais segtllildos. somente serão
computados os salários-de--contribuição referentes aos
meses de
coo~Duições
____
..
.. efeúvam.ente :recolhidas. ......

___ _____________ -

Ar!.

43----------

---------

§ I • Concluindo a pericia médica inicial pela
existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida:

----·---·------·---··-·-------

Art. 44. A aposentadoria po< invalidez. inclusive

a decoJ::rente de acidente do trabalho, consistirá numa
renda mensal correspondente a 100% (oem por cenlo)
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do salário-de-beneficio. observado o disposto na Seção
ill, especialmente DO art. 33 desta lei

~48.-A.-~;:;;;;;;~-~-,.'d:ã;-;;.;~;-;;,segurado que, camprida a carência exigida nesta lei.,
com.pl~tar 65 (sessenta e cinco) anos de idade,- se homem, e 60 (sessenta), se mulher.
· § J• Os limites fiXados no caput são reduzidos
para 60 (sessenta) e 55 (cinqüenta e cinco) anos no Case>

dos qu~ exercem atividades IUiaÍs, exceto se empresário,
zespedlVamellte homens e llllllhe=, referidos "" alí!lea a

dOs iricisos I e IV e nos' incisos VI e vn do art.. 11 desta lei.

§ 2' ~.,. o~ efeitps do disposto no par.ig,.ro ante-

__
rior,

o trabalhador rural, 'ainda que de fcxma descoo.ti-

nua.. no perlodo imediatamente anterior ao requerimento
- do henel"tcio, por tempo igual "'1 Jl!ÍIDI'I"O de meses de
; ::Z.ição cotrespõndente à carência do henel"tcio pre-

.

MSS. ~==:::-::::::::::..--=-~--==~
----o
..-·-----·-··-··-----··-·---m
temi>o de Caitribu~ efetuada como se-

gumdo facultativo;

~57'Ã·;;;.;;;;;;;doria

especial..-;;;;;;;,:;;.

- ·vez cumprida a carência exigida nesta ~. ao segurado
que. tiv~ trabalhadO sujeito a condições especiais que
prejlcüquem a IÍaúde oo a integridade física, durante IS
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anO.. coDforme
<lisplser a lei.

·
• .§ 1• A aposentadoria especial, ohserv3ndo o <lispos;t9 no art. 33 desta lei, consistirá DDma renda meD:sa.l
eqÚiva1entc a 100% (cem por cento) do saJári-.de.beneficio.

§ 3° A concessão da aposentadoria. especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional de Seguro Soeial-INSS,.do tempo de trabalho permanente, não ocasioJJ3l.nem intennitente, em
cooilições especiais que prejucüquem a saúde ou integridade fisica, durante o periodo míllimO fJXado.
§ 4' O segUràdo deverá comprovar, além dÕ tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos,
l"lsieos, biológicos oo assoeiação de agentes prejudiciais
à saúde ou à integridade ílSica, pelo petiodo equivalente
ao exigido para a _concessão do beneficio. ·
§ O tempo de traballio exereido sob condições
especiais que se,Pm ou venham a
ConsideradoS prejl<ticiais à saúde ou à integridade I"!Sica será somado, apús
a respectiva conversão ao tempO de trabalho exercido
em atividade coi:aum, segundo critérios estabelecidos
pelo Ministério da Previdência e Assistência Soeial, para
efeitõ de co~ -de qualquer benefício. .
_
§ 6' E vedado ao segUiado aposentado nos termos
deste artigo continuar no exercfcio atividade ou operações que o. sujeitem aos agentes nOcivOS- oonstantes da
relação referida no art. 58 desta lei

s•
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. Art. 75 O valor mensal da pensão por ,;;;;;;;:-,.;:;:
clusrve a decorrente de acidente do lrabalho, consistirá
mma renda mensal correspondente a 100% (cem par
cento) do saiári<><le-benel"tcio, observado o disposto ""
Seção ill, especialmente DO art. 33 desta lei

---------..-·

--'-'--

Art. 77 A pensão por morte, havendo mais de .,;;
pensionista, será realeada entre lodos em partes iguais.
- § 1' Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.
§ 2:' A parte indMdual da pensão extingue-se:
I- peJa morte do pensionista;
II- para o I"Ilho, a pessoa a ele equiparada oo o irIJ;lão, de ambos os sexos, pela emancipação ou·ao completar21 (vinteeum)anos deidade, salvo se focinválido;
m- para o pensionista inválido, pela cessação da

invalidez.
_
§ 3° Ca:n ~ ex~o da parte do últim~ pensionista a pensão extinguir--se-á.

-------..--------·-·------

Art. 86 O auxilio-acidente será concedido, como
jndenizaçlio, ao segurado quando, após a consolidação
das lesões decozrentes de acidente de qualquer natureza
que impliquem redução da capacidade funciooaJ.
§ 1° O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinqUenta por cento) do saiário-de-l>e'nefJCio.do segurado.

_ - ~lo!o;;~·;;;;~~;;;,.ili~:·
aposentadoria por invalidez e o pensionista ·inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do beneficio, a

submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Soprocesso de reabililação profissional por ela prescrito e msteado, e tratamento dispensado grablitamente,
exceto o cilúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.
cial,

__
---------·-------------

--·---------·--··-------124.-----------·___,_,___

_________

Art.
,

,

1!-llllÜs ,U. uma aposentadoria;

---------------~

IV- salário-maternidade e auxílio-doença;
V- mais de um auxílio-acidente;
VI -llllÜs de uma pensão deixada por cônjlge oo
campanbeúo, ressalvado o direito de opção pela mais
vantajosa.
Parágrafo único. É vedado o recebimento·conjmlo do seguro-desemprego can qualquer beneficio de
prestação continuada da Previdência Soeial, exceto pensão_ por~ ou auxílio-acidente.
,
_,_,_,

________ _

____

de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal·

. - Art. 128. As emendas judiciais_ goe tive;;;;
ob.JOIO as questões reguladas nesta lei e cujo valor da
execução, par auto<, não for superior a R$4.988,57 (quatt'l? mil, novecentos e oitenta e oiro reais e cinqüenta e
sete centavos), seriio isentas de pagamento de custas e
quitadas imediatamente, Dio se lhes aplicando o disposto nos arts. 730 e 731 do Código de Processo Civil.

correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário-de-benefício. obsCIVando o dispJsto na Seção m. especialmente no art. 33 desta lei..

Soeial Urbana a!J! 24 de jllho de 1991, bem como para o

de

Art. 61 O auxílio--doença. inclusive o deconeme

Mi42.Pa";~;~ ~~-p;;fdênci;
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trabalhador Rural. a c:a.tência das aposentadorias por ida- de locação de serviços. até o limite de 865 prestações de serviço.
de, por tempo de serviço e especial obedecerã à seguinte pelo pmzo de 24 (vinte e quatro) meses, e a pronogar em até 18
tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado (dezoito) meses as CODllatações celebradas com base no§ 1° do
implementou todas os coodições necessárias à obtenção art. 17 da Lei n• 8.620, de 5 de janeiro de 1993, para a coosecução
do beneficio:
- -dos fms nele previstos.
§ Z' Aplica-se o disposto nos §§ 3• e 4° do art. 17 da Lei n•
8.620, de 5 de janeiro de 1993, às rontrataç&s ae que trata este artigo.
Meses de ContriAno de lmplemeo·
Art. 6• No pmzo de 30 (trinta) dios a oontar da vigêDcia desbuição EXigidos
tação das Condições
60meses
ta lei., o Poder Executivo promoverá a publicação consolidada dos
1991
6.0__mesestextos das Leis n'" 8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991; e suas
1992
1993
1994
1995

66meses_72meses
-78meses

1996"

90-iileies

1997

96meSes

1998- .

102meoes
108'mõse5

1999

2001:

114meses
120meses
2002
126meses
l32meses
2003
2004
138 meses
2005
l44meses ·
150meses
2006
·, 156meses
2007.
2008.
162meses
168meses
2009
2010
174meses
2011
180meses
Art. 143. O trabalbador rural oca enqua<hado
ccmo segurado obrigatório no Regime Gttal de Previdência Social, na forma da alínea a dos incisos I e IV e
. nos im:isos Vl e
do art. 11 desta lei, pode requerer
aposentadoria por idade, no valor de 1 (um) salário mínimo, durante 15 (quinze) :inos; contados a partir da data
de vigência desta lei, desde que comprove o exercício de
atividade rural, ainda que descontinpa, no periodo imedjatamente anterior ao requerimento do beneficio. em mímerodemesesidêlllioosàcarenciadoreferidobeoeficio."
Art. 4• Os§§ 1• e 2• do art. 71 daLein•8.ó66, de 21 dejlnhode 1993, passain a vigmr ooma·segn!Dtereàação: •
"Art. 71. ....................- - - - · · - - - - · - - - , ,
§ 1• A inadimpl~ncia do oontntado com referencia aos encargos trabalhistas. fiscais e conierciais não
transfere à Administração Pública a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar 0 objeto do contrato ou restringir a regularizaÇão e o uso das obras e
ediflCações, inclusive perante o regiStrO de imóveis.
§ 2° A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos prevideociários
resultantes da execução do contrato, nos teml.OS do art.
31 daLein°8.212, de 24dejulhode 1991.''
Art. 5• O-Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, iniciará. a partir de 60 (sessenta) dias e coD.clui:rá no paz.o de até dois
anos, a contar da data da publicaçaõ desta lei, programa de revisão
da ooncessão e da manutenção dos benefloios da Providência Social, coo.cedidos ~ base em tempo de exercício de atividade rural a partir da data de vigência da Lei n• 8.213, de 24 de julho de
1991, a fim de faur diligências e apurar fraudes, irregularidades e
falhaa existentes.
·
§ 1° Fica. autorizado o Instituto Nacimtal do Seguro SocialINSS~ pai3. os fins do disposto no caput deste artigo. a efetuar
· contratação de pessoal por tempo determinado, mediante contrato
2001

vn

altexações posteriores, ressalvadas as decorrentes das medidas pro-

visórias em Vigor.
.
Art. 1• EstA lei eniia em vigoc na data de sua publicação.
Art. 8° Revogam-se o§ 10 do art. 6• e o§ 1• do art. 30 da
Lei ri' &.212, de 24 de julbo de 1991, e, ainda. o im:iso IV do art.
16, a alínea a do inciso m do art. 18. os§§ 1°, zo. 3° e 4° do art.
28, o art. 30, o § 3• dÓ art. 43, o § Z' do art. 60, os arts. 64, 82, 83,
85, os §§ 4° e 5° do art. 86, o parágcúo umco do art. 118 e os arts.
121-e 123 daLein• 8.213, de 24dejulhode 1991.
O SR. ESPERIDIÃO AMlN- Sr. Presidente, peço a pala-

vra pela ordem..

_

· OSR.PRESIDENIEQaoóSamey)-CandoapmvmaV.E<'. O SR. ESPERIDIÃO AMJN (PPR.SC. Pe!a.ordem. Sem
revisão do orulor.)- Sr. Presidente. pensei que o SenadO< Eduardo Suplicy tivesse apresentado essas emendas separadamente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Não houve nenhum
requerimento de destaque.
.~ O SR. PRESIDENTE (Josê Samey)- Em vii1ude. do término do Prazo regimental da presente sessão, as matérias êonstantes da Ordem do Dia de hoje ficam com sua a~o sobiestada.
São os seguintes os itens cuja apreciação fica sobrestada:

-lPROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVO N"63, DE 1993
(Em regime de urgência nos termos do
art. 315, Vlll. do Regimento Tntemo)
_ Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo ,
n° 63, de 1993 (n° Z74/93~ na Câmara dos Dep.Itados), que aprova o
ato que OlllOQla pennissão à RÁDIO WANDE,R DE ANDRADE
LIDA. para explo!ar serviço de Il!diodifusão soooca em freqüêocia
mOOnlada na Cidade de Bambul.Estado&,Minas Genris, tendo
Parecer favon\vel, sob n°201, de 1995, da Comissão
- de Educação.
·'
" _ _____ _

2

PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N" 73, DE 1994
(Em regime de urgência nos termos do
art. 375,

vm. do Regimento Jntemo)

Discussão, em ttrmo único, do Projeto de Decreto Legislati- ,
vo n• 73, de 1994 (n• 398194, na Câmara dos ~). que·
aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO SOCIEDADEDA BAH!AS.A. paraexplomrserviço derndiodifusão S0110C!
emondamêdianaCidadedeSalvado<,EstadodaBahia, tendo
Parecer favorável, sob n° 202. de 1995, da Comissão
-de Educação.

-4··SUBSTII'UTIVO DA CÂMARA AO PROJETO DE
LEI DO SENADO N"228, DE 1981
(fmmjrando em conj.mto com o Projeto
de Lei da C!mara n• 43, de 1993)
Discussão, em tumo único, do Substitutivo da Câmara ao
Projeto de Lei do Senado n• 228, de 1981 (n• 6553/85, naquela
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Casa). de autoria do Senador Gastão Miiller. que autoriza o Ministério da Educação e do Desporto a disciplinar a obrigatoriedade de
reprodução, pelas editoras de todo o Pais, em regime de proporcionalidade, de obias em caracteres Brune, e a permitir a reprodução,
sem fmalidade lucrativa, de obrns já divulgadas, pam uso exclusivo de cegos. tendo
Parecer sobn°203, de 1995, da Comissão
- de Educação, favoráveL com emenda de redação que
apresenta, e pela prejudicialidade do Projeto de Lei da Câmaia n•
43,de 1993,quetramitaemeoojmto.
·

-SPROJETODEIEIDACÂMARAN-43 DEI993
"('Iimnitando emooi!j.mto com o Substitutiv~ da Câmaza
ao Projeto de Lei do Senado n• 228, de 198!)

em

. Discussão,
tumo_úniço, do Projeto de Lei da Câmaza n•
43, de 1993. (n•.3.076/89, na Casa de origem), que autoriza o Poder Executivo a providenciar a publicação, pelo método Brune, da
Constiluição Federal, dos códigos e leis orgânicas da área social
vigentes no Pais, tendo
Parecer, sob n• 203, de 1995, da Comissão
- de Edu<ação, pela prejudicialidade do Projeto e favorável
ao Substilutivo da Câmaia ao Projeto de Lei do Senado n• 228, de
1981, que tramita em conjunto.

-6EMEND~ DA CÂMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO N" 110, DE 1988

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO N-63, DE 1993
(Em regime de urgéncia nos tetmoo do
art. 375, VID, do Regimento Intemo)
Discussão, em 1umo único, do Projeto de Dect1oto Legislativo n• 63, de 1993 (n• 274/93, na Câmaza dos Deputados), que
aprova o ato que rulorga pemtissio à Rádio Wander de Andrade
Ltda. pam explmar sernço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada ... Cidade de Bambu!, Estado de Minas Gemis, tendo

Parecer favodvel. sob n° 201, de 1995. da ('.emissão
-de Educ&çãi>.

-2PROJETO DE-DECRETO LEGISLATIVO N-73, DE 1994
(Emtogime âe urgéncia nos tenoos do
art. 375, VID,doRegimentointemo)
Discussão, em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 73, de 1994 (n• 398194, na Câmara dos Deputados),
que. ~prova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Socxedade da Babia S.A para explorar serviço de radiodifusão
; : : " em onda médis na Cidade de Salvador, Estado da Babia,
Parecer favoráveL sob n• 202. de 1995, da Comissão
-de Educ:ação.

.

-3REQUER.IMENTO W 50!, DE 1995

·;_j

DisaJ:ssão, em tin:no úniCo, das Emendas da Câmara ao ProVotação, em tumo único, do Requerimento n•SQJ, de I #.i,
jeto de Lei do Senado n• 110, de 1988 (n• 3.803/89, naquela
Casa), de autoria do Senador Jarbas Passarinbo, que dispõe sobre da Senadom Marina Silva, solicitando, nos tetmoo regimentais,
o depósito legal de publicações na Biblioleca NacionaL e dá outras . que som o Projeto de Lei da Câmaia n•u5, de 1993 (n•82A19!,
na Casa da origem), de iniciativa do Presidente da República, que
providências, tendo
reguls direitos e obrigações relativos à propriedade industriaL
Parecersobn•204, de 1995, da Comissão
- de Educação, favorável ãs emendas n°s 1 e 2. e em parte além da Comissão constante do despscho inicial de distn"buição,
seja oovida, também, a de Assuntos Sociais.
à emenda n• 3, de redação.
·
.
·
-·4-7PROJETO DE DECREfO LEGISLATIVO W 103, DE 1991

REQUER.IMENTO W 563, DE !995

Discussão, em tumo únioo, âo ProjetO âe DeCreto Legis!ati:
vo n• 103, de 1991, de autoria do Senador MauriCio CoJrêa, que
susta o Decreto D.0 177, de 17 de julho-de 1991, que "aprova o
Regulamento dos Serviços Limitados de Telecomunicações".
tendo
Pm:ece:res, sob n"s 487, de 1991, e 200, de 1995, das Comissões:
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável; e
- de Serviços de Infra-Estrutura, contrário.

- · Voti.ção, emtumoúnico,doRequerimenton•563,de !995,
do Senador Ney Suas~. solicitando, nos termos regimentais,
a ttamitação conjunta dos Projetas de Decreto Legislativo n"s
18 e 19, de 1995, por tiatarem de matéria que versa o mesmo
assunto.

-8MENSAGEMN" 124.DE 1995
Mensagem n• 124, de 1995 (n° 402195, na origem), do
SODhor Ptesidente da República, solicitando a retinda do Prójeto da Lei da Câmaia n• 13, de 1993 (n• 6.579/85, na Casa da
origem), que altera dispositivos da Lei n• 5.809, de 10 de oulubro de 1972, que dispõe sobre a retribuição e direitos do pessoal civil e militar em sexviço da União no exterior, e· dá. outras
provi~ncias.

O SR. PRESIDENTE (l"O<é Samey) - A Presid&lcia designa para a sessio aalinaria, a realizar-se amanhã às 14 horas e
30 minutos, a seguinte:

-5SUBSTII'UTIVO DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO W 228, DE 1981
(fmnitando em conjunto com o Projeto de Lei
da CJmm:a n• 43, de 1993)

Discussão, em 1umo único, do Substitutivo da Câmaia ao
Projeto de Lei do Senado n• 228, de 1981 (n• 6.553/85, naquela
Casa), de autoria do Senador Gastio Mllller, que autoriza o Ministério da Eduesçio e do Desporto a disciplinar a obrigatoriedade de
teproduçiD, pelas edi-. de todo o Pala, em .egime de~
nalidade, do obtu em COl'll<:telM Bmille, o a permitir & reprodu,OO,
sem finalidade lucmtiva, de obrns já divulgadas, para uso exclusivodeeogoa,tendo
Parecer sob n• 203, do 1995, da Comissão
- de Educaçio, f&vcnáveL com emendo de redaçio que
apresenta, e pela prejudicialidade do Projeto de Lei da Câmaia n•
43, de 1993, que tmmita em conjmto.
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PROJEfO DE LEI DA CÂMARA N" 43, DE 1993

(TI3ltlitando em conjunto como Substitutivo
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 228, de 1981)
Discussão, em IÚ!Ilo único. do Projeto de Lei da Câmara n•
43, de 1993 (n• 3.076/89, na Casa de origem). que autoriza o Poder Executivo a providenciar a publicação, pelo método Br.úlle. da
Constituição Federal, dos códigos e leis mgâDicas da
social
vigentes no País. tendo
Parecer~ sob n° 203,de 1995, da Comissão
~ de Educação, pela prejudicialidade do Projeto e favon!.vel ao Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 228,
de 1981,quellllmi!a em·conjmto.
_ _
7

ma

EMENDA DA-CÂMARA Ao-PROJETO
. DE LEI DO SENADO N" 7, DE 1983
Discussão, em tumo único. da Emenda da Câmara ao Projeto de ·Lei do Senado n• 7, de 1983 (n• 5.567/85, naquela Casa), de
autoria do Senackr Moacyr Duarte, que dispõe sobre a expedição
de certidões para a defesa de direitos e esclaiecimentos de siluações, tendo
Parecerfavoráve~ sobn"214,de 1995, daCanis<llo
. -de Constituição, Justiça e Cidadania.

....

·

~

· - 8EMENDAS DA CÂMARA AO PROJETO
DE LEI DO SENADO N" 110, DE 1988

Discussão. em blmO único, das Emendas da Câmara ao Pro-.
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-10PR01ETO DE LEIDA CÂMARAN"201, DE 1993
Discussão, emtumolÍilico, do Projeto de Lei da Câmara n•
201, de 1993 (n° 440'91, na Casa de origem), que toma obrigatória
a existência de instrumentos de medição de peso DOS postos de revenda de gás liquefeito de pe1I61eo para uso doméstico, tendo
Parecer favoráve~ sob n• 156, de 1995, da Comissão de As-

suntos &onômicos.
-liPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 103, DE 1991
Discussão. em tumo lÍilico, do Projeto de Dec:t:Oto Legislaúvo n• 103, de 1991, de autoria do Senador MamiciO Coirêa, que
susta oPecmo n"177, de17 de julho di: 1991, que "aprova oRegulamento dos S«viços Limitados de Telecomunicações". tendo
Pmeceres, sob n• 487, de 1991, e 200, de 1995, das Comissões de Couslitulção, Justiça e Cidadania; favon!.vel; e de ServiÇOS de Infra-Estrutura, contrário.

-12PR
E RESO
OJEfO D
WÇAO N" 45, DE 1995
Discussão, em tumo lÍilico, do Projeto de Resolução n• 45,
de 1995 ("'"""""tado pela Comissão de Assuntos Econllmicos
cano cooc!usão de seu Parecer n• 159, de 1995), que retifica o
conteúdo da alínea "g" do art. za da Resolnçio n° 2. de5 de janeiro
de 1995, do Senado Federal. que "autoriza a Prefeitura do Município do Ri,o ~de Janeiro a emitir Letras Financeiras dO TesOuro do
Mwiicipio- LFfM.Rio, destinadas ao giro de sua dívida Di>biliá-

ria venávelno l 0 semestiede 1995''.

·

jeto de Lei do Senado n• 110, de 1988 (n• 3.803/89, naquela
-13Casa), de autoria do Senador 1arbas Passarinho, que dispõe sobre
MENSAGEM N" 124, DE 1995
o depósito legal de publicações na Biblioteca Nacio~ e dá outniS
providéocias, teodo
Mensagem n• 124, de 1995 (n• 402195. na origem), do SeParece< sob n• 204, de 1995,da Comissão
•
DhOl' Pn:sidente da República, solicitando a n:tiiada do Projeto de
-de Educação, favorável às emendas n"s 1 e 2, em parte à · Lei da Câmara n• 13, de 1993 (n• 6.579/85, na Casa de origem),
·
que ahera dispositivos da Lei n• 5.809, de 10 de
outubro
de 1972.
.,.o.
___
,
emenda no 3 , de reda-"
que dispõe sobre a retribuição e dircitos do pe~ civil e militar
-9em serviço da União no exterior, e dá outras providências.
PROJETO DE LEIDA CÂMARA N" 103, DE 19\13

.

.

Discussão. em tumo úniCO, do Projeto de Lei da Câmara n•
103, de 1993 (n• 553/91, na Casa de origem),- isenta do.pagameiJto anual da taxa de iDscrição prevista no De=!<>Lei n• 221,
de 28 de fevereiro de 1967, as embarcações de peoca de até 10
(dez) metros de comprimell10, teodo
Parecer favoráve~ sob n• 155, de 1995, da Comissão de Assuntos EÕ:loômicos

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Presidência convoca sessão solene a müi..Dr-se ãs 19 horas e 30 minutos no plenário do Senado Fedend. em comeiii013çio aos 30 anos da Rede ·
Globo.
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Nada mais havendo
a tra.tar. a Presidência e.ncem1 a pxcsente sessão.
Está enc=ada a sessão.
(I...eva.nta...re a sessão às 19h28min.)

Ata da 4()3- Sessão, em 25 de abril de 1995
t• Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
- ExtraOrdinária-

·

Presidência do 'Sr. José Sarney
ÀS 19 HORÀs E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PiESENTEs
OS SRS. SENADORES:
Aderuir An<hade - Antônio Carlos Valadares - Anlouio
Carlos Magalhães -Arlindo Porto- Artur da Távola- Bello Parga - Benedíta da Silva - BenJ VeiliS - Bernardo Cabml- Carlos

Bez=a- Carlos PaiiOeínio- Carlos Wilson- Casildo MaldanerCoutinho 1orge- Darcy Ribeiro- Edison Lobõo- Eduaido Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernandes- Epitácio Cafeteira - &nandes Amorim - Esperidião Amin- Femaudo Bezeaa - Flaviano Melo - Fmncelino Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo -
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Ge1'SOD. Camata- Gilberto Miranda.- Gilvam Borges- Guilherme
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Jris Rezende Jader Barl>alho - JeffOISOII Peres - João FiliDÇ" - João Rocha Joel de Hollanda - JOD;JS Pinheiro - Jooapba1 Marinho·- José
Agripino- José Alves -José Bianco-José Eduaido Dulla-José
Fogaça- José Ignácio- José Roberto Amlda - José Samey - Júlio Campes- Júnia Marise- Law:o Campos- Leomar Quintmilba
- Levy Dias- Lucídio Portella- Lúcio Alcâutam- Lúdio Coelho
- Luiz Alberto de Oliveira- Marina Silva- Marluce Pinto- Mauro Miranda- Nabo< Jónior- Ney Suassuna- Odacir Sou<s- Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- Ramez Tebet- Renan Ca·
lheiro&- R<>berto Freire- Roberto Requião- Rcmero Jucá- Ronaldo Oli!ha Lima- Sebastiiio Rocha.- Sérgio Machado- Toe lo'
nio VIlela Filho - ·yaJmir Campelo - Vdsoo Kleinlibing - Wal-
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em rede no Brasil iniciada em 1969 com o Jornal Nacional; o advento da cor ~m 1972; a estréia de Uma programação em 1975 e a

utilização do satélite lntelsat parn transmissões em tempo real dentro do BI3Sil.
Ancorada nesses sucessos iniciais. a Rede Globo constituiu-

se mun espelho magnifiCador a refletir e eSti.mnlar a rica diversida-

de da cultma brasileira, pa1rimônio maior de um povo que luta
com detetminaçiio e heroísmo pelo cumprimento do seu glorioso
destino.
Hoje os frutos desse txabalbo, baseado num compromisso
essencial com a qualidade, a vctdade e a utilidade ptíblica. ultrapassam as fronteiras nacionais e se espalham por todo o planeta.

Sua programação dúblada em vários idiomas leva hoje mnito do
Brasil a um universo de 128 países nos cinco continentes.
deckOmehs.
.
Assim, em apenas 30 anos de existência- eriada no Btasil,
feita poi brasileiro& e dirigida ao ptíblico brasileiro-, a Rede Glo• O SR. PREsmENTE (José Samey) ~ Sob a protoçãa de bo tomru-se a maior produtoxa de programas de televisão em todo
Deus-~ iniciamos nossos llaballi.os.
o-~· Um motivo de j:lskl orgulho para os nossos concidadãos
• Déclaro aberta a Sessão Especial do Senado Fedmll que, e uma inspitação para as· elites em todos os segmentos da vida naem atendimento a requerimento do nobre Senador Gilberto Miran- c_ional, voltadas à descoberta e à operacionalização de novos parada e outros Srs. Senadores. destina-se a comelJKll"ar o 300 aniversA- digmas de qualidade, produtividade e competitividade.
rio da Rede Globo de Tdevisíio.
..
: Minhas senhOGIS e meus senhores, com sua progxamação
De acado com o art. 199, § 1• do Regimento, que Cliz que modema e dinâmica, a Globo é uma presença marcante e querida
'poderiio ser admitidos convidados à mesa e no plenário'\ cçnvido no cotidiano de dezenas de milhões de brasileiros, em cada seguno Viee-Presidente da Rede Globo. Dr. João lrineu Marinho, a lo' do de suas 20 horas de transmissão.
mar~to à mesa do SenadO Federal.
Suas novelas, minisséries e casos especiais criaram um merConeedo a palavm 'lO autor do requerimento, Senadoc Gil- eado de trabalbo nacional e intemacional para milhares de autores;berto Miranda.
.
. artistas e técnicos, ao mesmo tempo em que elevaram a ~
Peço aos Srs. SeoadOres <1ue ocupem os ~S Iugaies. .
. gia brasiléim a inéditos patamares de comper.lncía, profissionalj;O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM. Pronuncia o mo e J?OPU!a.riuçã.o. O exemplo mais eloqUente nos Vem da .úta
seguinte discutso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, minhas · de novelas. A cada ano. a Globo exibe seis novelaS nas três fai'ta.s
SCDb.oms e meus senhores, meu pronunciamento cm honra dos 30 horárias destinadas ao gênero. o equivalente, sn e Srs. Senada:'es,
anos de sucesso da Rede Globo de Televisão seiá breve, já que a · a 350 filmes de longa metragem, ntímeros que se tornam ainda
nenhum ootro evento se aplicaria CIJill tanta justeza. a máXima de · maís bnpressionantes se somados aos programas produzidos duque uma imagem vale mais do que mil palavras!
tante o ano: 4.420 botaS anuais, COliOSpondentes a 2.210 filmes de
Na vctdade, ao longo dessestíltimos 30 anos. forun iru:ol!- longas-metragens.
táveis imagens Com as quaiS-a Globo integroo. infOIIDOU, educou,
Na área da educação e da cidadania, o co!DpiOIIÚSso da
divertiu e emocionou 30 milhões de lares brasileiros.· cobrindo Rede Globo com a soci_edade leva-a a produzir programas como o
praticamente 100% do teiritório deste País-continente.
Telecmso de 1° e 2° graus e a patrocinar as mais variadas campaEmbalada pelo sonho generoso e anojado de seu fundador e nhas de esclarecimento p:íblico, no que se refere ao saneamento
presidente. jomalista Roberto Marinho, a Rede Globo cumpriu · básico, à vacinação, áOs direitos da eriança e à ação collliiiiitária.
uma vitoriosa trajet6ria desde sila inauguração, às 11 bons da ma. Finalmente, no tetreno da informação jomalística, a Globo
nhã de 26 de abril de 1965, com emissão do primeirO sfual doca- leva aos seus telespectãdaes uma cobertura nacional e intemacional 4 do Rio de Janeiro. Pouco depois entrava no ar. em SãO Pau- nal cada vez mais có.mpleta e sempre pautada pela objetividade. o
lo. o Canal S. Novas emissoras logo se juntariâin a essa família em que lhe impõe ouvir"todos os lados envolvidos em cada questão.
Belo Horizonte. Brasília e Recife, o que serviu de base àquela que
Neste sentido. cumpre-me singularizar o crucial papel dehoje constitui a mais completa opexação em Rede de TV no País: sempenhado pela Rede Globo ao longo da úhima década de con· 4A84 dos 4.491 municípios brasileiro& recebem o sinal da Globo, solidação democrática. De Taneredo Neves a Femando Henrique
aliavés de 8tí emissoJ:as,
gCiadoras e af"lliadas, 910. pontos de Cazdoso. a longa e penosa caminhada do povo bmsileiro rumo a
satélite e 2.000 repetidoras.
instituições políticas livres, responsáveis e chnadouras teve na
Sr. Presidente, sn Senadoras e Srs. Senadores. essa prodi- Globo uma parceira incansável e fieL
giosa expansão coincidiu com a história do desenvolvimeD.to tecVencidos vinte anos de um perlodo difieil parn esta Nação,
nológico. organizacióna.l e cultural da televisão brasileira dur.mte a maior rede brasileira de televisão integrou a comunidade naciotrês inesquecíveis décadas.
nal numa assembléja elettônica permanente, voltada a informar-se
Desde a disseminação do empn:go do vldeotape- que po;. sobre as complexidades de estrutura e funcionamento do sistema
sibilitou a gravação de programas e conseqiíente refommlação de politico, democrático, no qnadro de Txês Poderes que reaprendiam
conceitos a.rtisticos e operacionais - até a- informatização total de a trabalhar de forma independente e bannônica.
agora. a Rede Globo contribuiu decisivamente para que o Brasil
Hoje, a Globo é o grande veículo através do qual os cidadãingressasse na modema era da tele«wmmicação pela poda da freme.
os brasileiros se conscientizam: dos seus direitos, deveres e do ttaPermitam-me aqui relembrar alguns marcos desse pioneiris- tamento dado a estes por todos nós que detemos alguma pan:ela de
mo: a primeira transmiSSão aO vivo de uma Copa do Mundo de responsabilidade decis6ria graças ao exercício democrático do
Futebol (a da lnglateiia de 1966); a primeinl transmissão, via saté- voto. AsSim. -ela configum o estuáriO das legitimas aspirações nalite. do lançamento da nave espacial Apolo 9 (1968); a operação cionais ao progreSso eooilôriúco, ao desenvo1vimento Social e à

entre
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evolução intelectual de DOS~ gente. Rerresenta os olhos e os ouvidos de uma população que ontem cobrou democmcia e liberdade e
boje exige reformas estruturais necessárias à sustentação e ao
a.pmfundamento do programa de e!õtabiliução. em nome do qual o
Presidente Femando Hemique Cardoso foi eleito, em primeiro turno. por maioria absoluta.
Por essas mesmas IUÕeS, a Rede Globo é indispensável e
valorosa aliada de um novo Cougresso Nacional, dedieado a traduzir o gnmde poder oonferido pela Coostituição de 1988 em efetiva
responsabilidade pela "'formulação política e a tomada de decisõ-

es que fortaleçam a govemança. e favoreçam a extensão a todos os
btasilciros de oportwridade para O:abalhar, empreender e prosperar
num ambiente de segJliliiiÇll, paz, saúde, educação e justiça ao alcanéé do conjmto população brasileim.
N""ao é outro o sentido do intenso esforço que nós, Congressista&. v~ envidando desde o Dúcio da pteSente Legislatura.
Inspir.l.dos em nossas lideranças máximis, és Preoiden""' do Congresso N)lcional e Senado Federal, Joso! Sarney, e da Câmaia dos
DepÜtados, Luis Eduardo, já logrunos limpar uma pauta de votação até há pouco congestionada por projetas de muitos anos, e
agora estamos prontos a aperfeiçoar o comprimeDlO de nossa missão legislativa.. íiSCalizadon. e mçamentária.. men::ê de um.. amplo,
profundo e COiajoso processo de reforma e modernização regimental e administrativa..
. O S<.JaderBarbalho-Pemtite-me V. Ex" um aparte?
• .O SR. GILBERTO MIRANDA- Concedo o aparte a V.
Exa, com prazer.
~
O S<. Jadu Barbalho- Senado< GilbertD Miranda, inicialmente, gostaria de cumprimentar V. Ex" pela proposta feita, de h o- .
menagem pelos lrinta anos de serviços prestados pela Rede Globo
à sociedade brasileira. Neste aparte, ao cumprimeDta< a sua iniciativa, gostaria de registrar que não é raro enlre nós festejaimos,_ad-

aa

mlrannos e nos congatularmos com instituições, com empreendimentos, com personalidades de outros países, esquecendo-nos do
que é realizado e materializado enlre nós. No caso específico, esta
homenagem que prest:amos hoje à Rede Globo de Televisão se
confunde, de certa fOIIDa, com o ocgulho da sociedade brasileira
em ver o avanço considerável que tivemos nO campo da Comunicação. e em ver o que foi realizado, nesse campo, pela Rede Globo. Por isso mesmo, na condição de Senado< e, particulannente,
na condição de L!de< do PMDB no Senado Federal, gostaria de
juntar-me à manifestação que V. Ex" faZ. para demonstrar, como
brasileiro, o orgulho que temos de ver um empeeendimento da dimensão da Rede Globo, que presta serviços no campo da CoiDllnicação, que presta. serviços efetivos em favor da scxàedade btasileim. Que o exemplo da Globo possa servi< para outros setores da
sociedade brasileira, po<que ela demonstra, no campo da comunicação. que o Brasil efetivamente. está inserido no Primeiro Mundo. Com este aparte, em nome da Lider.mça do PMDB, cumprimento a Direção da Globo o, acima de tudo, a sociedade brasileira
pelo :serviço que ela presta.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço a V. Ex" o
aparte.

O Sr. Ney Suassuoa- V. Ex•mepenniteumaparte?
O SR. GILBERTO MJRANDA - Com muito prazer, 50Dador Ney SuassutllL
O S<. Ney Su.assuna- Millha instituição mantinha um oolégio no Iraqu~ e o que mais oobiçavam os professores brasileiros:
que ensinavam os filhos dos trabalhadores da BRASPIITRO era a
chegada do malote, com as fitas da programação da Globo. Isso
tem OCOIIido pelo mundo afOia. É a programação da Globo que,
hoje em dia. mantém ligadas com o seu País as raízes dos brasilei-·
ros que estão espalhados po< esse mundo. É um orgulho para to-
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dos nós que essa insê!uição continue fazendo o trabalho de divulgação da cormmicação e. principalmente, da rultura brasileira e de
todos os quachames de nosso globo. Muito obrigado.
O SR. GILBERTO MIRANDA - Agradeço a V. Ex" o
aparte.
O Sr. Esperidião Amin- V. Ex• me permite um aparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Ouço V. Ex•, SenadO<
Esperidião Amin.
~
O S<. Espericlião Amin- Seuador GilbertD Miranda, desejo, em meu nome pessoal e do meu Partido, o PI'R, CODgElllnlal-me com a iniciativa de V. Ex•, acolhida por todos: nós., seus Pares.

e associar-me, neste momem:o, à homenagem que é justo prestar
ao espfrito de iniciativa, à aialividade e à competéncia que tem
caracterizado a organização que, hoje, é respeitada po< todos nós.
Como btasilciros, todos temos acompanhado a evolução técuica e
somos, de alguma fOIIDa, beneftciários dessa evolução. Por isso,
tão justa quanto a sua iniciativa, foi a decisão deste Plooário em
promover esta sessão solene, em que tõdos. em síntese. rendemos
uma homenagem. cmreta e justa a quem tem criado para o Brasil
O SR. GILBERTO MIRANDA- Agradeço o aparte de V.
Ex"
·O Sr.Elclo A!Yares-Pemlite-nle V.Ex•umaparte?
O SR. GILBERTO MIRANDA- Com pt3Zer, ouço V.

Exa. Senador Elcio Alvares•
O S<. Ekio Alvares- Em nome da Liderança do Govemo,
manifesto a V. Ex" os mens cumprimentos pela iDiciatiYli.<la_homenagem que, age<a, está seudo prestada à Rede Globo. Ajnoveito para fazer um registro que- acredito- seja o de todos o:; brasi-

leiros que· têm. através dessa grande organização de cmmnicaçã"o,
re<:eb~

um impulso notável não s6 em matéria <le desenvolvimenlo, enlretenimento, mas também de vários a.spOctos que colaboram cem o prooesso cuhural brasileiro. Hoje, a Rede Globo é
uma instituição modem. Quem coohece os vátioo tipos de televisão que são praticados nos países mais adiantados pode avaliar
Cxatamente o ponto a que chegamos. Como se não bastasse so-menf.e esse milagre extraotdinárlo do desenvolvimento da televisão, bá- quemnos assinalar- um gnmde momento de estfmulo à
v_ocação artística nacional. Algumas peças- principa.lmente de autores brasileiros - e algumas novelas - que são apresentadas no
maiS alto padrão- alnem para os artistas nacionais uma perspectiva não s6 de afll'Ill3ção de arte, mas também de trabalho, o que é
fundamental para o no~ desenvolvimento cuJturu. A Rede Globo tem a sua .manifestação através da imprensa. O j<Jinal O Globo
é de fato modem, um jornal que sexve, na formação de opinião
pública, como um mote. Temos uma gnmde organização de ridio,
que também coosidero ~te. Cito a CBN, que, hoje, é o referencial de todas as noticias. E impressionante a velocidade de

suas notícias, e todos: os que estão no Plenário sabemos disso. Enínn., temos, diante de todos os brasileiros. uma organização mode-lar e primorosa. Ao completar 30 anos. a Rede Globo se impõe ao
nosSo respeito e a nossa admiração.
Portanto, em nome da Liderança do Govemo, cumprimentamos o Dr. Roberto Marinho e todos os seus dedicados auxiliares,

assim como queremos: reafnmar mais: ainda a nossa ronfiança de
que a Rede Globo contim:uná seDdcr sempre um instrumento em
· favor da democracia. da c:u.ltura e do desenvolvimento nacionaL
O SR. GILBERTO MJRANDA- Agradeço a V. Ex•, Senador Elcio Alvares, o aparte.
A certeza de que a Rede Globo pemtanecerá fiel ao seu
compromisso de leva< a cada cidadão brasileiro informações completas, fidedignas -e instantâneas acerea das gmD<les questões nacionais representa um precioso estímulo a que avancemos, cada
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vez: mais, na senda do fortalecimeiito institucional do Poder Legis-

!ativo.
Sr. Presidente. SI's. e Sr.;. Senadores. não poderia concluir
homenagem sem um preito especial ao homem que por seu
descortino, obstinação, talento, liderança e espírito público tomaram possíveis tantas e tamanhas conquistas: o jomalista Roberto
Marinho.
Com sete dé<:adas de sua longa e profícua existência integralmente dedieadas à impm>sa, ao rádio, à televisão e à fiianlro.
pia (através da Foodaçio que leva o seu nome), Roberto Marinho
cem anda lidera e inspira. cada um dos 8 mil e SOO funcionários da
. Rede Globo, oma equipe integrada po< 4 mil profissíonais diretameote envolvidos na criação e produção de seus progcunas (aut<>
res, dherores; ato<ei, oeni5g.afos, figurinistas. produtores, músicos,
jomalistas e lécnicos).
·
- Num País sempre tão carente de homens_~ idéias- qUe -o auxiliem a vencer os graves desafios da mÓdémiza.ção e da inclusão
sociaJ., a figiua de Roberto Marinho se destaca trnosmjtjndo-nos a
esta

estinntlante mensagem de que, com fé em Deus, amor ao trabalho
e coofiança no Brasil. podemos traduzir nossas esperanças em trojetos e nossos projetas em realidade.
Este, sem dúvida, o fundamento maior de um exemplo de
vida e trabalho cujo vigor continuará a mobilizar ãs melhores
energias nacionais nesta e nas próximas gerações.
. Era o que tillba. a dizer. Sr. Presidente.
- .() SR.. PRESIDENTE (José SaiDey)- Conoedo a palavra

ao nobre Seoador Edison Lobão.

- '

O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia oseguinte
disanso.) -Sr. Presidente, SI's. e Srs. Senadores, eumpro comespeeial alegria a tarefa de saudar os pruficuos 30 anos da Rede
Globo, oma efeméride que esta Casa hoje comeiDOta em sessão
especiaL

Quando há 1antos auos implantou-se em Brasília, fui eu o
seu primeiro Diretor de Jomalismo, sentindo de perto o ímpeto
com que se tocava o que viria a ser uma das mais ef'Icientes e poderosas redes de televisão do mundo.
Àquela época. a'Xlii!panhei de perto a fa<ça da liderança do
seu principal idealizador, o Dr. Roberto Marinho, que sempre soobe cerou:-se de excepcionais taleotos para levar adiante. com êxitos crescentes. todos os empreeodimentos surgidos da sua criatividade e da sua iniciativa.
- - -- A Rede Globo, em particular, foi um colnetimeuto fantástico. Nesses 30 -:anOs da. sua exiStência. avançou cil.da passo. com
prudência, com bom senso, sem deixar, porém, de ser audaciosa
nas conquistas téaúcas e artísticas. Buscoo a compel&>cia onde
ela se encontiassc, revelaudo talentos que. sem a Globo, talvez
ainda estivessem aguardando a sua ilusória opo<tunidacle.
O resultado de;;se loogo e persístente esforço está aí às vistas de todos. A TV Globo, agrupao:lo suas filiadas numa rede de

comunicações., tomou-se uma das mais importantes do mnndo em
leml.os técnicos e rulturais.
Suas progra.maçõcs alcançaram um nível que beira o inc:é.vel, quando se sabe que o horário do nosso Pals, em muitos dos
seus setoo:s, se guia pelo horário de determinados programas da
Rede Globo.
Em Portugal -e provavelmente em outros países-houve
determinada novela que, no seu hmário, havia uma paxalisação
das atividades oficiais e privadas. ~s cinema$ pOI!Ugueses, para
não perder suas platéias, intem:mpiam a exibição de seus filmes,
davam um apreciável intervalo pata que os espectadores assistissem aos capítulos da novela, em aparelhos de TV, e s6 depois reiniciavam as batalhas guerreims ou os lances româ.Dtiçcm do filme

interrompido.

Aqui no -~ o acontecimento 6 similar e nós, políticos9
mais do que ninguém, sabemos da in<:onveni&lcia de efeluar de-

tenninados atas públicos DOS hmários das novelas.
De certa feita, disse-me o inesqueável Tancn:do Neves que
estava =do coagido a acompanhar as novelas da Globo. Ao visitar os coaeligionários. não cooseguia eotender nem acompanhar
as conversas fa:mil.ia.xes,. pois elas gizavam em tomo de a.cootecimemos que eovolviam pel>OOllgens da televisão. Ele pzóprio, DO
coaer das semanas, tomou-se um telespectador inveterndo, movido pelo talento dos artistas e pela curiosidade acer<a do eap!tulo

seguinte.
O Sr. Bemardo Cabral- V. Ex" me permite um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO- Ouço V. Ex" com muito pmzer.
O Sr. Bernardo Cabral- Seoador Edison Lobilo, há quase
30 anos .nos OO!lbeoemos. Quando eu aqui cl!.egava como Deputaâo,--v. &,a exercia a fimçio de jomalista. Aproveito esta coincidência, porque ela renova-se em outras. Agem DeSta Casa temos o
Senador Antonio Carlos Magefuães e o filho, Luís Edwudo, Presidmte da Câmara dos DrepJtados. Há mais de dez 8Il05, um amigo
meu, de nome Filipe Dahl, apxc:s:entava·me um jovem que aca.ba.va
de sair da experiência de ''foca" do jornal O Globo. Logo se esta.
belectu enlre mim e este jovem repórter uma. a.<hnimção. sem que
eu soubesse de pronto que o seu DOme em João Roberto MariDb.o.
Ali no jovem repórter, que começava o aprendizado na sua. ~
demoosriDva-se que o filho, absolutamente, não queria valer-se do
"""->mo pml galgar a posição que hoje alcança de sentar-so. ~meS. âiite Senado Federal Quero me fixar, l""findo desculpas a
V. Ex"~ mtetttllllpê-lo, apenas ]]ll figuia dC Joiio Robertoanho;·que consegue fazer com que o eaminho iniciado pelo seu ·
não fique cortado, amputado, mas que tenha seqi(ência.
ouço. como ainda há pouco, o Senador Gilberto Miranda e agora
. V. Ex" falarem no que é a beleza das novelas. dos filmes, prefm>
. fu:ar com o registro que me fez ·o Seoador Osmar Dias ao <fizer
que pouca geote sabe o valo< que existe num prognuna da TV
Globo, que é o "Globo Rural". Através dele, ccmfOime palavras do
Seoador Osmar Dias. tem-se um progruna de orieotaçao ao produtor pml
nova tecuologia, pml informar o que se passa
DOS mercados nacional e iDtemacionaL Sem que alguém possa fazer uma m;triçio, seja no campo familiar, seja no campo penal.
desse ou daquele programa. como diz o meu companheiro de Partido- quero que V. Ex• saiba. que o aparteio na qualidade de Lfder
. do Partido Progtessisla, po<tanto. ...,..mpando as palavtas que
aqui foram ditas - vale à pena ter um :çrograma. dessa natu.rezJL
Quero congtatular-me com o meu velho e querido amjgoJoão Roberro Marinho. ParahéDs pelo trigésímo aniversário. Obôgado, s~
nadar Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO- Registro o b.istárico que V. Ex"
nos traz a respeito do Dr. Joiio Roberto Marinho. Trata-se de mais
uma demonstração do êxito dessa grande OQ]anização, que é a

comeoer

Rede Globo. Nela, até os filhos começ.azam pelo caminho que
Fnmcelino Pereira chamava de "sargenteação". Co:meçaa:am como

iep6rteres. exetCcudo outras fun.ções menores. até àtegar ao topo
da püâmide. Daí o êxito também desse grande empreeodimento.
O Sr. Antoaio Carlos Magalhães- Conoede-mo V. Ex"
um aparte?
OSR.EDISONLOBÃO-OuçoV.Ex"comJr.~=.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães- Estou muito à vontade para dar o meu testemunho do gue significa a comemoração,
pelas duas Casas do povo brasileiro- a Câmara dos Deputados e o
Senado Federal-. nos trinta anos de anivCISário da Rede Globo. ~
Em vetdade, nada traduz melha: a homenagem à Rede Globo do
que esta sessão que o Senado c a Câmara dos Dep.J.tados reaiiza..m.
po<que a Rede Globo representa hoje o semimento naciocal. dada
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a qualidade daquilo que produ• éan competência. Mas tudc isso
foi feito com muita coragem e com. u;mito tra~o de um homem
que 8Iriscoo tudo, inclusiYe o seu patrimôDio pe~ coloca.ndO-o
em jogo na década de 60 parn. erguer essa televisão que hoje é,
sem chlvida, a ten::eira melhor do mundo. Isso é um orgulho para
todos o:; btasileiros. Quem quer que assista a TV Globo sabe que
está assistindo a uma das melhores televisões do mundo. Isso custa
trabalho e custa coragem e é per isso que hoje estamos aqui prestando essa homenagem à TV Globo que nasceu, evideotemente,
fruto do jomai O Globo, fundado há quase setenta anos. Roberto
Marinho teve que assumir a direção do jomai nmito moço, potque
seu pai, Jrineu Marinho, havia falecido e a ele dedicou muito da

sua vida. E, hoje, aos 90 anos, ainda jovem, continua no seu trabalho, ã}Jdadc. evideiitemente po< !ris pilares importantes, que são:
Joi!o Roberto, aqui pn:seote, Roberto Irineo e Jooé Roberto, Dllm
trabalho em.beoel!cio de Pals e da boa. qualidade do jomaiisml>
btasileiro. Por tudo isto, fico niuito felii dé estar aqu~ lli>Sta hora,
tradoj:indo á palavra de sentimento do povo btasileiro e juntando
meo aplauso, que Dão é s6 de meu Estado, mas de !Ode o Brasil, a
esta manifestação de Senado da República ii TV Globo;
O SR. EDJSON LOBÃO -!Dcorporo com alegria ao meo
disam;o o aparte de V. Ex". De fato, da Rede Globo todos.nos orgulhamos. Ela é hoje patrimõoio naciOilll!, que tanto engrandece

nossoPals.

·
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ClCO do instrumento que muda o objeto.. POUJDe no instante em que
a iraegração se dá via conamicação passa a Dãn ser àpenas uma integração f'ISica, :mãs uma integração cultu:ml. de idéias, de idiomas,
de costumes e também de esperanças.. E isso se deu no BrasiL Portanto, a história da Rede Globo de Televisão, nesses triD1a ano:;,
está mnito ligada ii. própria história de evolução da Nação brasileira. Esta é a primeira reflexio que en gOstaria de trazer a seu disc=; A segunda é que, no:; jomais dcs áltimos dias no Brasil, lemos um artigo assinado pelo jomalista Ioão Roberto Marinho,
com o título "QueremOs ConcOI:rência", o qual sugiro seja transcrito no:; Anals desta sessão de homenagem ii Rede Globo. Nele,
oom dadcs, histórias e I<Ofiexões impo<lallleS, é tnmscrita oom propriedade a dimensão exata de espírito democrático dessa grande
organização que permeia toda a sociedade btasileint. Ao fuer esse
regislro, pedindo desculpas por intetromper o pmDllnCiamento de
V. Ex•, associo-me a essa homenagem à. Rede Globo de Televi·
são. temúnando per conchrir com o velho chavão do povo brasi-

leiro- já que a Rede Globo tem influenciado de fornta positiva o
nível cultlmll de !Ode nosso Pais-: de que a vida começa aos triD1a
anos. Espero que a vida da Rede Globo coo.ti:mJ:e, como tem sido
alé agora. de contribuição com o processo de oonstxução desta Nação hrasileint! Muito obrigado.
O SR. EDISON LOBÃO - Na verdade, a Rede Globo
constitui uma integração nacionaL
Ainda há ponco, oovimos o Senador Gilberto Miranda relatar a quantidade de emissoras, retransmissoras, gerad<mis &-Creio
que S. Ex" Dãn faloo nas parabólicas que estão 3lém dcs -Municípios, lá n~ povoados. Hoje, diflCilmente enoonllllr-se-á nm povoado,. neste País, que Dio assista à Rede Globo t:ransmitiias ootí- _
cias instantaneamente ao que acODtece no Brasil; ~a integração a
que sê refere o Senador Ios6 Roberto Amlda ser absolutameme

. Sr. Presideote, SI's e Srs. Senadores, referi-me até agora ao
cap1tu1o das novelas por ser excitante Dãn somente pela beleza de
suas artistas ou pelo número de casos que cotrem na boca do povo
ou pelo bom gosto de •suas tramas, mas poiqUC revelou e revela a
milhões de pessoas a gettiaHdade dos nossos escritores, vivos cu
mortos, e o taleDto das atrizes e dos ateres bmsil.eiros.
E as novelas, no esquema dessa grande rede de comu..nicações. é apenas wn detalhe no universo de que produ• sua criativi- ~ verdadeiro.
O ~r~F~celino Pereira- Permite-me V.Ex*um apãrte?
..
.
dade.
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço o eminente Senador
Seu jomalismo é limpo. sério e voltado paxa o interesse público. Seus diversificados programas atendem às mais diferentes Franceiioo Pereira.
O Sr. Fraueelino Pereira - Caro Senador Edison Lobão,
inclinações da sua clienteia. Snas reportagens, na busca de pantas
de Norte a Sul, abalam o Pais e suscitam sqluções rápidas pela não p:xle:ria deixar de transmitir, atravéS·do Senado. a nossa po.lapressão da opinião pública. Seos progrnmas educativos prestam vm de admiração, de estima e de respeito ii figum de Roberto Maum serviço inestimável ils camadas mais desprotegidas da popula- rinho, Dãn apenas pelos laços de apreço que nos nnem há longos
anos, como também pelo deSempenho de suas organizações em
ção, oferecendo-lhes aprendizado e cultura.
A Fundação Roberto Marinho, nascida de êxito eltlpresarial beoelició das instituições polft.icas, da vida econômica, da atividade sen patrono, é bem um símbolo do que pode resultar da sensibi- de cultural e de tudo o_que se passa no País. Será nmito dificii eslidade de empreendedores que têm uma ampla visão das responsa- crever a história completa do BiaSil, em todos os sens aspectos,
bilidades atrib.údas por uma sociedade que apOiou suas iniciativas. sem que nela se inclua capítulo especial relatando a prestação de
A Fnndação Roberto Marinho é, hoje, um dcs mais importantes
serviços que as Organinções Globo vém prestando a esta nação.
instmmenlos de preservação da memória nacional .e, oxalá, mante- Roberto Marinho é uma figum exponencial, 6 um amigo de todos
nha inintemlpto o seu patriótico traba.Iho·de chamar a si detetmi- os instantes. Sempre soobemos compreender o seu papel na evolunadas tarefas, infeliZmente oogligenciadas pelo poder público em ção politica deste Pals. Nesta úhima evolução, da transição politinosso País.
ca para a plena democracia, o seu empeDho pessoal, a sua palavra
dirigida a nós em público ou na intimidade, na redação do jomai O
O Sr. José Roberto Arruda -l'ettnite-me V. Ex"wn aparte?
O SR. EDISON LOBÃO -Ouço V. Ex" com praur.
Globo, na sua pequena sala de tiabalbo na TV Globo ou em sua
O Sr. José Roberto Arrnda -Senador Edison Lcbão, gos- residência, no Cosme Velho, a sua contn"buição foi muitO importaria de pedir licença a V. Ex* para me incorporar a esta homena- tante para que o Pals alcançasse o eshlgio político que """""hoje
gem que se faz no aniversário de 30 anos da Rede Globo_ de Tele- a nossa vida politica e cultural. Ao Sr. Roberto Irineo, que ai está,
~. permitindo-me acrescentar dois raciocínios is tantas reflequero transmitir um alm!ço !Ode especial. Os filhos de Roberto
xões que foram IIliZidas a esta ttihnna. A primeira delas dá respei- Marinho acompenhaiam e aoompanham o nosso relacionamento.
to ao processo de in:tegração, nottda.men.te dos países em desen- À medida que o tempo passa, Dão vamos ii. TV Globo, Dãn vamos
volvimento, como é o caso do Brasil. que sempre esteve relaciona- ao jomal O Globo e nem visitamos as rádios sem que levemos um
de, até a metade deste séollo pelo menos, ao conceito de ccnstiU- abraço à figum de lider Roberto Marinho oomo a cada um de sens
ção de estradas. A partir dcs anos 50, com a evolução exponencial fillios, e ele sempre tem mna palavr.t de admiração pelos filhos
dos processos tecnol6gicos que o mundo experimentou, este con- que estão conduzindo as mais de cem organ;zações que fomwn o
ceito de integração passou a estar llga.do ao conceito de coiDDnica- complexo dinâmico, acervo ro1tural, politico e colliDllicativo neste
ção. E ai ooorre um fenômeno importante, qual seja, o caso especi- Pals. A V. Ex', men caro Senador Edison Lcbão, o meu abtaço
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pela oportunidade que te~ de ~tar essa homenagCm. em nome
do nosso Partido. Desejo que o Brasil possa crescer mais ainda sob
o influxo dessa grande organ:Í?.ação de couumicação do Brasil.
O SR. EDISON LOBÃO -Muito obrigado a V. Ex', Sena·
dor F=celino Pereiia.
· ·
A Sr' Júola Marise- Pemrlte-me V. Ex' um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Ouço com muito J?mzer a s~
nadora Júnia Marise.
A Sr' Júola Marise- Senador Edison Lobi!o, agradecendo
a oportunidade do aparte que V. Ex' me ooocede na coodição de
Uder do PDT nesta Casa, quero pro!lllilciar-me inteil:amente ii
vontade, não apenas porque sou também jomalista profissiooal,

porque temos tantQs ~iros. como eu. integrados no complexo
das Organjzãç?-es Globo. O que nos chama a atenção é exatameDte
o sentido profiSSionaL Tmta-se de uma empresa que tem provado
ao longo dos anoS a sua comc:i~ profiS~ e tem~se petmitido, ipclusiv~ ir aOs rogares m.ãls Ioogíuquos deste País, pam blsnas dificuldades do nosso povo as manifestações de apelos e
de solidariedade. Ainda recentemente tivemos a oportunidade de
falar no Senado a respeito de uma matéria levada ao ar pelo Jor-nal Nado na!, em que =mostrada uma situação digna de registro
para todo o País: as dificuldades po< que passa a população do
nosso Vale do Jequitinhooha. o chamado ''Vale da Polnza"; A in-

=
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políticos cosmmam :tnaiCal' encontros, mmCa durante o Jornal Na·
cloaal, mas depois dele. Agom, recentemente, à semelhança do
que a Uder Júnia Marise disse, com telação ao Vale do Jequiti·
nhooha,. fomm. mos1Iada:s as lamentáveis enchentes no meu Esta~
do, que.. m8.is uma_ vez. servintm para alertar as autoridades a partir
do pt6pOO Presideote da República. Venho trazer o meu depoimento. os meus CW!J!rlmentos a toda a equipe da Rede Globo, aos
Drs. Roberto Jrineo, Joio Roberto, JÔsé Roberto e, mais ]liÓximo a
nós, o Tcminho Drummond, a essa plêiade de artistas, aos produtores, aos ~ a todos aqueles que fazem a Rede Globo e, sobreludo, ao grande jornalista Roberto Marinho, um "florentino" da
Renascen~

O SR. EDISON LOBÃO- É vetdade. A Rede Globo não
é apenas uma grande televisão, é unia grande escola. Ali se f01l1!8nun milhares de profJSsionaiS de primeirissinJa linha.
Os servi~ da Rede Globo são como uma grande or-

queStm regida por mn notável maestro, e o resultado é este que temos. Como disse o Senada Antônio Clrlos Magalbães, é a fetl:eira mais importante rede de televisão do mundo.
O Sr. Eduardo SopHo::,y-Pemrlte-me V. Ex' um aparte?
O SR. EDISON LOBAO- Com prazer ouço V. E:or.'.
· O Sr. Eduado Suplicy- Em nome da Bancada do Partido
dos Trahalhadoresy qDCIO asscx:iar-me a todos: os Parlamentares
que hoje homenageiam os trinta anos da Rede Globo. Sem dúvida, podemos lembtaN>OS, desde os tempos mais jovens de cada
um de nós, de que a Rede Globo tem sido para nós algo de .ex.=

tetpretação daqueles momentos dificeis vividos nos 365 dias do
ano. dada oo momento em que uma e:mpieSa do porte da Rede
Glo"bõ destaca uma rep6rtei especial para ir ao mais looginquo
mutticípio do interior da noSsa MiDas Gerais, certarii.Cille, cala fun- traordiuária,..relevância no cotidiano. seja assistindo a televisão
do na seDSJbilidade dáqueies que a dirigem. Estes demonstram com os nossos f".IIhos,. com as nossas nmlhexes ou assis~ a
sensibilidade ao tratar com as questões do nosso País. ExatameDle amigoo ijiie lá lraba1bam. Digo issO porque o marido da s~
neste momento, quero compartilhar das homenagens que são preso Benedita da Silva, Antônio Pitanga, llabalha na Rede Globo de
tadas à Rede Globo de Tdevisão, Dão apenas à sna direção, ao Televisão, a1uando excepciooalmente numa das principais novelas
Dr. João Roberto Marinho, mas também a todos os profiSsionais, da televisão. Gostaria de me referir à nossa convivência, no dia...ajomalistas e funcionários que participani no dia a dia desse COil· · dia, sobre os mais diversos assuntos. Essa integração, de que aljunto de desafios, visando mostrar ao País a Ia<JiografJa da reaJi. guns Senadaes faiaxam, não é apenas de nós todos brasileiros,
dade brasileira. Mais do que isso: certamente. no momento da con- com :respeito a nossa língua, a nossa cultum, aos valoteS, com ressolidação delllOCittica do nosso País, a sociedade brasileiia tem peito, também, aos problemas mais difíceis que estão vivendo, se-essa expectativa e dá a esses canais de corrnmicação a Im.portância jam aqueles que estão nos !llOl1'0S do Rio de Janeiro; ou oo Piau~
que os mesmos têm, no sentido de prosseguir, cada vez maís, em sofruldo as enchentes; ou no Vale do Jequitinbooba; oo no Sul do
busca do resgate da presença, sobretudo, da demoaacia e da hber· Pará.. em condições de semi-escravidão; ou vivendo os problemas
dade no nosso País. _Quero dizer, em meu nome pessoal e como das carvoarias de Santa Cataiina, oo do Sul de Minas Getais. A
Lider do PDT, dos nossos cumprimentos na homenagem que se cada mom.ento e dia, ali temos, através da televisão, a possibilidapresta hoje no Senado.
de de estannos m-gil>do com os problemas, aprendendo muito_
O SR. EDISON LOBÃO - Com os problemas surgidos
O SR. EDISON LOBÃO.- Agradeço à emineDle Líder do
PDT nesta Casa, Senadora Júnia Marise, as homenagens que tam- também em Bacabal e Pedrçiias, no meu Estado, que, desgraçadabém presta, po<meio desse aparte, à Rede Globo de Tdevisão.
mente, também, os bá.
O Sr. Eduardo Su.plicy -- Exatamente. E, como dizia.
O Sr. Hugo Napoleão- Pennite-me V. Ex• um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO - Com Ílmito prazer, ouço o no- aprendendo muito com os programas inovadores e de natureza
bre Líder do meu Partido, Senador Hugo Napoleão.
educacioual, como Globo Rural, Globo Repórter e o próprio
O Sr. Hugo Napoleã<>- Nobre Senador Edison Lobão, são Fantástico. Muitas vezes podemos ficar desgostosos ou bravos
trinta anos de trabalho, luta, brasilidade. Trinta anoÇde notícias, com algum tipo de tep011agem, porque não focalizaron o que quearte, cinema, novela, cultura. Trinta anos da OOa infmma.ção. Tive riamos, oo mesmo membros do Partido dos T>:abalhadores podeoportunidades como telespectador, mas, como político, nas duas riam ~ afirmar como leria sido bom se tivessem destacado mais
vezes em que ocupei a administração, pude acompanhar de perto a essa ou aquela notícia! Ou porque algo que pua n6s parecia tão
excelência dos trabalhos da Rede Globo de Televisão.
importante, afmal o Joroai Nadonal naquele dia, acabou não senNa primeira, quando Ministro de Educação e também da do noticiado, mas que possivelmente, mais tarde, ser> divulgada,
Culnua do Govemo do Presidente José Samey, quando vi a perfei- se realmente for tão importante quanto nós deseja:;:.:... Mas eu
ção dos progr.unas de educação levados a efeito pela Fundação gostaria de cumprimentar, obviameDle o principal responsável e
Roberto Marinho. Mais tarde, como Ministro das Convmicações pioneiro Roberto Marinho, o criada. o fundador e ainda õ comando Governo do Presidente Itamar F=co, a exoe!Sncia e a qualida- dante timoneiro da TV Globo, aos seus filhos aqui presentes,
de, cada vez mais aprimoxadas, da técnica, da tecnologia, do como também a todos aqueles tiabalhado<es da Rede Globo, ~
know-h<>w, do saber do terceiro miiênio, do Primeiro Mundo. En· jam os artistas, os jomalistas, os operadores de câme= v:; técniÍJID., hoje a Rede Globo de Televisão penettou nos lares, na conscos. Além de cumprimenbl-los, gostaria de refletir sobre o novo
ciência nacional. No meu querido estado, no meu querido Piauí. os "desafio que a tecnologia agora exige de todos os que trabalham na
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áiea de COWllllicação, pois, de piuco tempo pai& cá, agom nos
nossos. lares, ou mesmo nos aparellios de televisão que aqui liga·
mos .no Senado, encontmmos a possibilidade de ver a Rede Globo
de Televisão, com uma variedade simplesmente cxtracm.inária de
opções, por vezes, nos apan:Ibos de televisão, com TV a cabo,
com a NET, com a TV A; ali estão mais de 30 possibilidades de
programas. de filmes, e o mnndo chegando mnito mais perto. As
coisas que, outro .dia, estavam oc:ou:endo, por exemplo, em Copenhagen, Dlllll encootro de Chefes de Estado, ressaltava o Presiden·
te Nelson Mandela, imediatamente repercutiam ua Cidade do
Cabo. Elllio, só pai&"citar nm exemplo de como a lelevisão pode
fazer cem que, mesmo as peS$00$ mais distantes, neste País, mesmo ~eles que, myitas y_ezes, têm tantas dificuldades de se fazerem ouvir -"a poJ>:dação mais humilde, em maior diflruldade -,
gxaças aos meios de conumicação hoje. podem fazer chegar a sua
voz:, es seus reclaóros, com rapidez. àqu~I~. CÇliilO nós. que temos
a respousabilidadc de r'epn:Senfur a população oo Senado Fedeial,
ou àqueles que estão na Câmam dos Deputados, ou no Palácio do
Planalto. Mas, pai& todos nós, btasileiros. é muito impurtanle sa·
ber que boje a televisão l:nsileira tem um padrão tão alto de quali~
dade, representado, sobretudo, por aquilo que é reall7ado na Rede
" Globo de Televisão.
O SR. EDISON WBÃO - Agradeço também o aparte de
V. Ex• dizendo que, de fato, o gr.mde padrão que apresenta a Rede
Globo de Televisão está também na renovação de seus equipame:iilos. Essa cadeia de televisão esti ria vanguarda desse proces-:
~ procurando sempre renovar seos equipamentos. para que sua
imagem não sofra jamais nenhum comprometimento.
O Sr. Eduardo Sop&cy - Perdoe-me, apenas quero dizer
que a Rede Globo,. exatamente boje - infelizmente acho que Dão
poderemos assistir, pOrque Cstamos aqõi -,- faZ uma hOmeDãgein
muito especial a um dos maiores autores da dramablrgia brasileira.
Nelson Rodrigues. com a-seqüência que esti se iniciando esta noite. Isso é mais um exemplo de como ela. procura rea..lizar coisas
que são da excelência da cultura e dos valores do povo brasileiro.
O SR. EDISON LOBÃO- Homenagem a qual, certameli·
te, todos n6s nos associamos.
Sr. Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores. creio não inCOirer em
hipérbole ao dizer que boje se tem a TV-Globo como um patrimó-

nio nacional.
No exterior. em nações onde chegam e vão cb.igando as
prodnções da Globo, o Brasil é a todo o instanle lembrado pelas
nossas imagens nacionais, que despertam CUriO'!iiidade sobre a geografia. os cosblmes e, enfnn. sobre a alltu.Ia brasileira.
E quem atesta a excelência da programação da ltomeoageada de hoje, nesta Sessão Especial. não somos nós, os Senadores
.desta Casa, mas os prêmiO'!ii e as homenâgens intemacionais que
repetidamente incluem a Rede Globo como uma das melhores do
mundo entre suas congêneres. Esses ptêmios consagram.Rna Dão
somente pela sua performance técnica avançadíssima., mas pelo
conteúdo do seu trabalho correto e ético.
Hoje, portanto, como representantes do povo, cumprimos o
elementar dever de registrar paxa. a história, em nossos velhos
Anais, "O IOCOnhecimento do Senado Federal à obra reall7ada por
essa modelar instinliçãó. Em.bma ainda tio jovem nos seus trinta
aoos, o Brasil já lhe deve o tnboto de agradecimento pelo que ela
tem feito pelo nosso País.
Nossos votos são os de que a Rede Globo prossiga com
crescente êxito na trilha que lhe traç00 a sua liderança.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Com a palavta o Senador Va1mir Campelo, pelo PTB.
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O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB-DF" Proouncia o seguinle discurso.) - Sr. Presideme, Sr"s e Srs. Senadores, a Rede
Globo de Teievisíio completa 30 anos de existência!
Nessas três décadas, assistimoS, litetalmente, ao acelerado
processo de transfOIIDação do mundo numa inquestioDável ''aldeia
global". As smpresas sucederam~se em velocidade exponenciaL
Siruações DDnca antes vivenciadas assaltalam-nos como um vendaval Como num vertiginoso caleidoscópio, fomos smpreendidos
pelo assombroso especar dos avanços te<:noiógicos, anles possíveis apenas no âmbito da imagjmçio e da flCÇão.
Nesse contexto. singulaJ:es condições sociais, econômicas e
políticas deixaram-nos há algum tempo at&litos e espetançosos.
Em mWtos aspectos,. inegavelmente. o Brasil e o mundo Dllldar.un
para melhor, mesmo que não tenhamos tido tempo pata processar
e digerir o crescente volume dessas mudanças ainda em curso.
· lndisaltivelmente., todos fomos testennmbas do intenso ritmo de mudallças verifJCado na áiea de comunicações.
A comunicaÇãó tem sido nma fmça poderosa nas tr.msformações fundamentais da sociedade, na busca do progresso mat<óale
!ecoológico, e, acima de ttldo, na evolnção ética da humanidade.
·
Atuando nessa área de import&ncia máxima no mundo modemo; a Rede Globo de Televisão construiu o mais abrangente
complexo de comunicações do País. sobressaindo-se por sua competência técnica e empresarial
.Afnmando-se como uma empresa v~ ~ta
dom de serviços ao público, a Rede Globo colhe hoje oii mexecidos resnlta~ da maciça preferencia que lhe devota a Jl!>PUlação

brasileira.
"
.· o~ definitiva_ de um brasileiro genial, que há 30''anos investiu ..tcdo o seu patrimônio na criação da TV Globo, a Rede
Giobo -oo-itoOerro-Marl:Dho- atinge--a--maturidade -como-um -dos
mais festejados complexos de ccmnmicação do mundo.
Sr. Presideme, Sr"s e Sts. Senadores, represen!aDdo um dos
mais tradicionais partidos pcHticos l:nsüeiros, o PTB, quero consignar o profundo respeito, a.dmiraç.ão e o :recoohecimento que devotamos à Rede Globo de Televisão e ao seu criador, o jomalista
e empresário Roberto Marinho.

Quero destacar o papel fundamenral da Rede Globo de Televisão nos últimos 30 anos da_bist6ria brasileü:a. Sua participação, sempre pautada pela serenidade e equih'brio coostitu~ indubi·
tavelm.ente. um marco das tra.nsfotmaÇ3es cultnrais, sociais e políticas experimentadas pelo Brasil nos últimos anos.
Portanto, nas camemomções dos 30 anos da Rede Globo,
quero cumprimentar, em nome do meu partido e do meu p:óprio0 Sr.Arlindo Porto- Pennite-me V. Ex• um aparte?
O SR. VALMIR CAMPELO -Ouço V. Ex• com pra=,
nobre Senador Arlindo Porto.
O Sr. Arlindo Porto - Senador Valmir Campelo, nesta
Casa, exercitamos. a cada momento. a democracia. Os- divergentes
convivem entre si. os divergentes buscam a melhor altemativa que
se possa implementar pa13. supetar uma crise. A democracia s6
será forle enquanto a imprensa estiver acompanhaodo, policiando,
Uúormando, enfllll,. orientando a sociedade 1rasileíra. Hoje, nesta
comemoração dos 30 anos da Rede Globo, o que ouvitoos at6
agora dos oradores que antecederam V. Ex•. é que temos muito a
comemo= 30 anos de txabalho, 30 anos de presença maromte
junto à sociedade l:nsileira. Gostaria de destacar, nobte Senador,
que durante esses 30 ·anos. 21 deles vivemos em um período de
eXceção; porém a Rede Globo se mameve sempre pronta a mostrar ao povo brasileiro o dia a dia do que estávamos vivCDCiando.
O dia a dia de 21 anos, quem sabe, importantes para que pudésse- .
mos amadurecer. Vinte e um anos mostr.m.do o Brasil daquela
época. Queria me solidarizar ã homenagem que é prestada ãs Qr.
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ganizações Globo em meu nome flessoal e em nome dos mineiros José Samey, em que podeiÍamos fazer profunda reflexão aqui no
que me confiaram o privilégio de aqui estar. Sabemos a impor!ân· ·Congresso NacioDa!. Sou autor de uma proposta, já aprovada, DO
cia da comunicação para o fortalecimento da democracia, mas sa- sentido de constibdrmos um grupo de trabalho para debatermos a
bemos, sobretudo, a importância da Rede Globo nesse processo sociedade brasileira e a televisão. A nossa geração- minha, do Sede construção~ Hoje, a democracia brasileim está forte. Por isso, os ---nadar Humberto Lucena e do Senador José Sarney - é fruto, de
nossos parabé~ os nossos cumprimentos à Rede Globo. Muito certa fama, de uma época em que a orga.n:ização familiar tioha um
obrigado.
· papel muito impol1anle. O lar era básico na formação da socieda0 SR. V ALMIR CAMPELO - Agradeço o aparte de de. A Igreja, co111 seus princípios, era a orieD!ado!a deímitiva. O
V .Ex.., Senador do meu Partido, que nos boma com sua presença colégio .instruia e educava. Hoje. a mulher trabalha fora. e a faminas filell:as do PTB e incorpOrO-o, com mnito entusiasmo. aO ineu lia. muitas vezes. infelizmente. em virtude disso, não pode dar aos

pronunciamento.
0 Sr. Pedro Si_mon- Permite-me V .ex• um aparte?
O SR. VALMIR CAMPELO -Ouço V .Ex• com pmzer.
· · O Sr: Pedro Simon - Felicito V.Ex• e a Casa pela importância e o significado desta sessão. Acredit.o que todas as palaVIliS
que podemos dizer com relação à Rede, Glob;o seriam quase que
repetitivas. A Rede Globo- é â homa e "a ãlegria deste País. Mas
me a}xevo a· dizer que, olhando paxa a Rede Globo, vejo o potencial fantástico do Bta.sil. Se o Sr. Roberto MariDho aos 60 anos âe
idade atirou-se num invento dessa natureza. dos mais complexos,
dos mais difi~ dos mais polê:micos, dos que exigem a cada dia
e a cada hora uma imediata resposta aos questioDallleD.tos .da opinião píbli~ não há dúvida de que isso significa que este País é
absolutamente viáveL Se o Sr. Roberto Marinho se impôs. temos
condições de lraDsfoo:mar esta tena ·numa gru>de Nação. O maior
exetoplo que podemos ter de que o Bias.il nasceu para ser um País
de primeiro mundo~ o maior exemplo da competência e da capacidade de tra.nsformaçãõ da nossa sociedade e do nosso povo é a
Rede Globo, é o Sr. Roberto Marinho. Vejo. no interior do Rio
Grande do Sul. o cariDbo com que o povo recebe o Globo Rural e
o significado que esse programa tem no apeifeiçoamento da agricultura brasileira. É claro, lemos que ter bons professores, religiosos sérios, enfim, temos que ter um mundo em condições de avançar, mas o avanço e o desenvolvimento~ indiscutivelmente, serão
alcançados através da televisão.. O Brasil será a grande Nação.
onde o desenvolvimento, a tecnologia e as condições de vida do
Rio de Janeiro, de São Paulo e de Brnsília c.begariio à Amazônia,
ao Paiá ou aos recantos do sul do BtaSil, no momento em que
aproveitarmos esse fantásticO potencial que é a: -televisão, através
dos programas positivos e construtivos da Rede Globo, e no momento em que o Brasil se compenetrar de que isso pode~ ser feito.
Quando ouço o atual Miiristro da Educação dizer que vai tentar fazer um programa de televisão â flDl de orientar os professores para
o ensino e para a educação, visando melhorar o ensino no Brasil.
não tenho dúvida de que o camioho é esse.. Em algumas ocasiões
em que falei com o Sr. Roberto Marinho, senti a maneira dele con.versar com seus fllhos sobre como gostatia que sua organização
continuasse no futuro. Aprendi a admirá-lo. assim_ como a organização que eles representam. que, no Rio Grande do Sul, é a RBS.
Vejo que boje é um dia de profundo otimismo para o Brasil. E
hoje. no Senado, temos a oportunidade para falar sobre a viabilidade do nosso País: é o Sr. Roberto Marinho. são os seus fillios, é a
Organização Globo que representam tudo isso. Quanto do Brasil,
da nossa História os brasileiros sabem por causa da Rede Globo:?
Quanto da nossa cultura, da nossa artCy da nossa música. dos.nossos artistas. dos nossos intelecb.lais, dos nossos aspectos positivos,
da nossa sociedade. ~hemos através da Rede Globo? Conhecem6s por intermédio dela as potencialidades deste nosso País. Por
isso tenho uu; profundo respeito pela Rede Globo. Pode-se diver- .
gír. debater. E fantásticO ter .,~ ci>mando, piaticamenle, do pensamento e do debate e manter a neutralidade. manter o espírito públicoe- porque não dizer- o espírito patriótico que tem a~zação e o seu cbt:-r·J. Ih:>j! seria um dia, nleu_,Prezado Presidente

jovens a oriem.ação que deveria. Os colégios, quando muito, ins-troem. Educar demanda muito tempo. A Igreja praticamente está
num debate, IDima interrogação pennanenle. A grande fo:tmadora
da opinião pública, a orientadora, a esclareeedaa, a fa:madora das
genlÇÕeS dos jovens que estão aí é a televisão. Disso não há dúvida. 0 fllho conta ao pai e à mãe o que viu no jomal, ou na nove~
ou no programa, ·ou no debate, ou na discussão. A Rede Globo
está nos mostnmdo que tem condições, competência., capacidade c
que o Brasil pode imitá-la. copiá-la. O Presidente Femando Henrique Cardoso fala na comunicação à distância como fómmla de arganização do seu Ministério da Educação e do seu Ministério da
Cultura. A TV Globo mostra ao nosso País que somos capazes. O
que o Sr. Roberto Marinho fez na televisão, e ele merece nota mil
por isso, também pxlemos fazer. Amanhã teremos condição de fa:z.ec com que o BiaSil produza 400, 500, 600 mil toneladas de gião.
Amanhã teremos condições de fazer com que este País desenvelva,. progrida nos seus mais variados setores. Temos condições de
chegar lá.. Por isso: digo que h o~ à margem da TV Globo, é iyn
dia de afumação nacional, porque é o dia em que o Brasil mosh
do que. é capaz, se tiver vontade e disposição. M~ cumprimentos
a V. Ex• pelo importante prommciameD.to que faz.
·
O SR. V ALMIR CAMPELO - Fico muito agmdeeido a
V. fu', Senador Pedro Simon, pelas suas palaVIliS e pelo depoi~!lento que dá neste momento e que s6 vêm engrandecer e _co.mplementar o meu discurso.
OSr.HumbertoLucena-Permite-meV.Ex•umaparte?
O SR. VALMIR CAMPELO- É um prazerseraparteado
por V. Ex.., Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Nobre Senador, já que tantos
falaram, não gostaria que a Paraiôa ficasse fora dessa merecida homenagem- à Rede Globo de Televisão no seu 300 axúveiSário.
Aproveito a oportunidade para,. mediante o pronunciamento de V.
Ex•, enviar ao Dr. Roberto Marinho, ao Dr. João Irineu Marinho, a
todos aqueles que compõem a diretoria daquela notável orgaxüzação de coiilllDicação socW no BtaSi..l os meus; cumprimentos pela
passagem deste aniversário. Gostaria de dizer, num preito de jlstiça que, sem dúvida, se não fosse a decisão politica do Dr. Roberto
Mari.nbo. se não fosse, portanto. a posição que assumiu a Rede
Globo de Televisão_ eQl recemes episódios da vida política nãcional. n6s não teJ:famos conseguido levar às praças públicas as multidões que fizeram a grande campanha das Díretas Já, com Ulysses
Guim.a.Iies à frente, nem tampooco as Imiltidões que nos ajudaram
a implodir o Colégio Eleitor.U e possibilitar a transmissão do poder dos militares aos civis no processo -pacífico de democxatização
de_ nossas instituições, bem como a eleição de Tancredo Neves
para Presidente da. República e de José Samey para Vice-Presidente. Meus parabéns a V. Ex...
O SR. V ALMIR CAPELO- Obrigado a V. fu•, nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Leomar Quintanilha- Senador Valmir Campelo, V.
Ex.. concede-me um aparte?
-0 SR. V AL.MlR CAMPELO- Com muito prazer, SenadorLeomarQuintao.illla.
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O Sr. Leomar Quintanilhâ - Embora o nobre SenadorEsperidião Amin já tenha falado pelo meu partido, o PPR, julgo do
meu dever dar o depoimento, não s6 pessoal, mas do povo do
novo Estado do Tocantins, que represento. Gostaria de associarme às manifestações de aplauso verificadas nesta oportuna sessão
de homenagem à Rede Globo de Televisão, requerida pelo nobre
Senador Gilberto Miranda. Quero registrnr os llOSS05 annprimentos às Organizações Globo pekls Ielevanres SOIViços que têm
presta<1ç> ii ciência, à cultura, à infODI!llção, ii aproximação dos homens. E grande a influência da televisão oa relação
os homens, mudando os seus hãbitos e !Iazendo-lhes novos conhecimentos em qualquer quadrante do País. Por isso. :registro os meus
cum~ntos ao Dr. Roberto Marinho, aos seus filhos, a todos os
dirigentes dessa extraordinária organização. Senador V ahnir Campelo, agradeço a V. Ex• a oportwlidade de tiazer a este Plenário,
mediante seu discnrso, a manifestação do Estado do Tocantins.
O SR. VALMIR CAMPELO -rói um prazer inc01porar
o registro ~ V; Ex• ao meu pronunciamento, nom Senador LeomarQuintanilha, representante do Estado do Tocantins.
Portanto, nas comemorações dos 30 anos da Rede Globo,
quero cumprimentar, em nome do meu Partido e no meu própio,

entre

essa vitoriosa empresa brasileira de coumnicação. destacando os
excelentes seiViços que ela vem prestando ao País e ressahando,
de ÍOIID3. muito especial.. o talento, a C9DJ,petência, a cusadia e a
grn.nde dedicação do Dr. Roberto Marinho, que conseguiu, de forma·inquestiooáve~ impiautar no Bmsil um dos mais IeSpeitados
complexos de coii!IlDicação de todo o mundo.
Millto obrigado!
O SR- PRESIDENTE (José Samey) - Conoedo a palavra
ao último orador inscrito, Seoador Artbur da Távola, que falar.í
pelo PSDB.
,
~
O SR. ARTUR DA TAVOLA (PSDB-RI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem Ievisão do orador. ) - Sr. Presidente, Sr"s e .
Srs. Senadores, Sr. João Roberto Marinho, por oportunidade de
natureza profissional, pude acompanhar de perto, dia a dia, o processo de evolução da Rede Globo e da televisão brasileint, desde
o fmal da década de 60 até boje, época em que acompanho, não
com tanto apuro, este fenômeno absolutamente novo, Ímlsitado,
tr.msfonnador da vida bmsileira.

Talvez o grande sentido da televisão no Bmsil se_» o de haver sabido ocupar o grande vazio cul!ural desta Nação. O Pais

conseguiu muitas vitórias. Conseguiu avanços econômicos funda.
mentais. No entanto, não conseguiu - esse é mn dos Il05SOS ·~gra
vos- sequer educar-se no nível básico e tem grande dificuldade de
educar-se no nível médio. Rar.as escolas Jxasilci:tas, a despeito do
que desejaram os principais educada:es b_rasilei:ros. possuem uma
biblioteca; livrarias há apenas cerca de 700 em todo o País. O Brasil vive, há décadas, um grande vazio culturaL

A televisão bmsileint, DlerCê de uma série de coincidências
mescladas ao apoio e à lucidez de seus dirigentes, juntou alguns
elementos,. que eu gostaria de tJ:azer à consideração dos Srs.. Senadores nesta data.
O primeiro elemento determinante do êxito da Rede Globo
foi haver acertado no seu elo mexcadol6gico. Diferentemente dos
outros meios de origem intelectual, a Rede Globo, nos seus primeiros momentos.. não se preocupOu propiíamente em ganhar as
elites intelectuai5y tampouco as classes médias. BuSCOl, sim, estabelecer um eixo mercadol6gico com os segmentos majoritários da
população que se situam oaquilo que os sociólogos chamam de
classe "c" e "d". Esse encontro do elo mercadológico permitiu à
Rede Globo alguns aspectos que fOiaiD. inteir.unente novos na sistemática da coiilllllicação do País.
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Primeiro. ii ~poca. utilizou -o que cm uma novidade e. hoje.
é uma palavra comum na boca de qualquer pess<>l- iniciantes t6cnícas de marketing e crescenres estudos de m=do. E. ao falar
em met=lo, cito o segundo ponto decisivo: a descobetta da existência, oaquele Brasil da década de sessema. de nm mercado com
caracteristicas peculiares, o ~ mediante um estudo paulatino
dos seus cOmportamentos, de suas necessidades, e, sobretudo, de
suas vontades, a Rede Globo soube adequar um produto-programa claramente dirigido a esses segmentos e estabelec..- nm elo de
natureza mercadológica que lhe deu a btse de sustentaçio do seu
formidável deseuvolvimento.
É, talvez, som esse adminível deseuvolvimento, alEm do
acerto da opção meroadol6gica da emissora àquele tempo, que eu
gostaria de dar algumas palavras. Obtida essa vinculação pmfunda
ao men:ado real do Pals. can suas deficiências, !imitações e possibilidades, coma sua e2scente pressão sobre o consumo? pamlelo a.
um processo de desenvolvimento que começava a
as bases
de produção tecnológica e industriai do Pais, estabelecido este elo.
a Ieda se deseuvolveu nalgumas direções.lsso aconteceu em meados da década de 70, quando detenninou, em primeiro lugar, uma
nmdança fundamental na sua esttatégia de informação, na sua estratégia telejornalística. Seguudo, quando detenninou, também,
para surpresa de muitos, uma estratégia muito clam na linha de
algo que boje tem uma palavra própria-: e talvez eu a tenha usado
pela primeira vez, como jomalista! a teledrsmatmgia.
·;
Aquele m. um momento especial e curioso da vida lltaslleira. Os teatros estavam fechados, os principais autores ~eiros
estavam ~ a atividade teatru cala, grande parte c!ps atores brasileiros estava sem emptego. Naquele instante? a meU juizo,
bouve.também o ato de lucidez. de convocaçào :dessas pessoas
coocretas, para a tarefa de elaborar uma densidade de sua propmação que, primeiro, não se afastasse da decisão meroadológica
básica; segundo, acrescentasse a ela grn.ns crescenres de qualidade.
Nessa linha. vieram para a televisão Dias Gomes, proibido no teairo; Jorge Andmde, proibido no teatro; Lauro asar Mmiz. censurado no teatro; Janete Clair, que vinha do nldio. Vierun autores da
mais variada tessitura e ato= da mais alta ~ A esse
tempo. houve momento em que 80% dos principais ato= brasileiros começavam a trabalhar no produto telenovela. Nessa época.
20% ainda =istiam à televisão.
A junção de uma decisão mercadológica com:<a com a capacidade multo peculiar do Presidente das Organizações Globo,
que é a de trabalhar can pessoas com as quais não concorda. desde que tenham taleDto e seriedade, levou a televisão lxasileira à
descoberta de camiDbos absolutamente peculiares. Coincidia com
essa época a existêncía de tealologias novas, o video tape e, mais
que o 'rideo tape, o editor elettônico.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o editor elelrônico
pmnitiu à televisão um passo decisivo: sair do estúdio, conseguir
a t:r:;msmissão fora dele. Ora, com que elemento maior poderia
contar a teledramaturgia, com a possibilidade de gravar neste País
callinente, que é de uma grande piumlidade humana, mcial, J1l">
gráfica? A partir daí, a emissom e esses gmpos que estavam impossibilitados de ss. desenvolver em ootras di:reções começaram a
enOOntmr a fiSionomia de um produto absolutamonte peculiar, absolutamente próprio, eu diria absolutamente brasileiro.
Lembro que, a essa época. dizia-me o Presidente do Sindicato dos Atares que cerca de 3 mil ato= do eixo Rio-Silo Paulo,
incluindo os de circo, que fazem parte do Sindicato, estavam permanentemente desempregados, isto é. possuíam empregos pol'lllO-mentos da duração de algum lr.lbalho, de alguma J>O>'l•
Este elemento, a telenovela, que prescindira até entio da
presença intelectual para se afmnar, caracteriza um produto de na-
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tureza brasileb:a que aiuda est4 j)aia ser devidamente ana1isado,
que ainda está para ser suficientemente estudado, pelas cai3Cterís~
ticas peculiares da sua conformação. Por primeiia vez, deixou de
ser a tentativa de se fazer cinema em televisão; por primeiia vez,
deixou de ser a tentativa de fazer teatro em televisão; pela primeira
vez, o que se chama a linguagem televisiva gaohoo. o p.j.blico,
aprimorou-se. Este processo - digo com franqueza - me pareceu
ser superior, na década de 70 até meados da década de 80, do que
é hoje em dia.
·
Por meio desse processo, pôde a Rede Globo expandjr
enormemente a sua atividade, mantendo um elo de ligação emotiva. É algo intelecttlal,. mas predominantemente emotivo, com sigIIÍfic;<!tivas e ""'"""'tes· paiCelas da população brasileiia. Esse
exexcíçio diário de comato com a telcdramatmgia 6 efetivam.ente
algo importante do ponto de visla cultural. A partir do momento
em qae passou a ser importante.. autores ~ignifJ,Cativos deixaram de
a ele ser reacionários; paS1;ar.im a aceiiá-lo, incotporando-se ao
~so • .A jr6pria técnica da drunatuzgia evolufa, não mais apenas na telenovela, o gnmde produto de comumo, mas também na
telessérie,. na. m"ji?issérie, nas sérieS brasileiras. A partir dai. importantes adaptações da litemtwa msileiia passaram a ser da possibilidade de conta.to com gr.mdes massas.
A esse tempo, lambém, já havfa chegado as tecnologias da
eo<, já havfa eJ\Ístido o esforço da EMBRATEL, no sentido de dar
ao País plenas condições de :receber a çoamnjcaç'º A JXópria tecnolõgia televisiva ou televisual evobJÍI3. e o produto pôde, então,
começar a se tr.msformar no bri.Ihante produto exportação que é
hoje em dia.
•
A emissora, portanto, fez a esse tempo, nessa linha. algumas outms incursões que me parecem sigoi.ficativas de serem lembradas na data da comemoração dos seus 30 anos. Essas inCursões,
infelizmente abandonadas, foram na linha da. programação infantil
Dois programas, com duração de 4 a 5 anos cada um deles, prati:
cameme ao longo de 10 anos, marcamm a inffux:ia deste País: o
Vila Sésamo, produção norte-americana ajuslada aos padrões bmsileiros? zeadaptada à forma de sentir da criança brasileita? num
primeiro momento; no segundo? a esplendorosa saga. do Sítio do
Picapau Amarelo, que levou o espírito da obm de Lobato a crianças, não exatamente com a conformação dos livros de Lobato, até
porque a JllltUreZa da realidade televisiva é tolaimente difereme da
realidade literária, mas mantendo impecável o sigoificãdo maior
daquela família - e o Senador Pedro Simon aqui se referiu muito
bem à queslão da família-, daquela famllia curiosa, inventada po<
Monteiro Lobato, na qual pai e mãe- oo seja, a repressão- inex.is-tem. e as crianças oo têm conta.to com a (lgUI3. doce da av6, capaz
da compreellSão maicr de que só os av6s são capazes.; 00. com a
empregada Tia Nastácia, que represenla a "presiinça dos setores dominados da sociedade, incorpomdos a um processo familfar que
el'3. comum e a uma ambientação exeremamente brasileiros, padrões esses que foram da nossa fOJJJl2ção. n6s de cabelos l:nncos?
com os livros de Monteiro Lobato.
De cerra forma, esse é um projeto interrompido, pata o qual
chamo a atenção da alia Diieção da Rede Globo, no sentido de
uma nova reflexão sobre a importância dos caminhos obtidos na
programação iDfantil, numa hora,. como a atual, em que a excessiva competição ou os padrões de competição, exCessivamente acenblados da televisão brasileira, não vêri:J. perniitilfdo â. programação
infantil de todos os canais - o que é pena - a ousadia conseguida
com os: dois programas.
No campo do telejomalismo, apareceram os satélites; e a
primeira emissa:a a usar devidamente o satélite é também a Rede
Globo. Hoje, quando ligamos a nossa televisão e Ve:mOS que, de
certa forma. os noticiários são todos com a mesma apresentação,
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podemos dizer que foi na base do desenvolvimento de um lelejornalismo que a Rede Globo crioo que hoje se faz praticamente todo
o telejorna.lismo de nossa televisão, desenvolvendO,- sobretudo,
duas caracter!sticas: primeiro, o repórter. A quantidade de rep6rteres? hoj~ capazes de empunhar o microfone, de conhecer uma matéria, de apn:sen.tá-Ia em vinte ou trinta segundos é infinitamente
superiora de dez. quinze, vinte anos atrás; segundo, os =spondentes mterilJicionaiS, que são jorn8listas qualiíJCados que dão à
televisãO msileiia. começando pela Rede Globo - e hoje já praticamem.e em todos os amais -. um padrio de informação iJ1tema.
cional de alia qualidade, que coloca a televisão brasileiia a um DÍ·
vel de qualquer outra.
N'ao é muito da natureza da Rede Globo haver desenvolvido os comentaristas políticos. Não~ da JllltUreZa a inlerl'erênefa no
noticiário de um elemento opinativo ou interptetativo. embora de
modo bastante cauteloso. como é de seu feitio, ela O& tenha- e de
boa qualidade-. partiodalTtlfODte na área ecatômica..
Há algumas outras passagens que devem ser lembradas essas também abandonadas. Trata~se daquelas relativas ao teleshow. O sbow de televisão possui o condãO de veicular música. de
juntar bailado, OI\)Úestia e DÚmeros variados. Nesse sentido, eu
gostaria de lembmr- não me xecotdo o nome -mas o de Augusto
Cesar Vanucci, p-ematmamente desaparecido e uma das mais imporlaDtes figums, na realização de shows de eo<te nacional, que levavam, pennanentemente, artistas: - e, quando digo que levavam
artiStas, digo que levavam artistas em espaços cênicos nos ~
estariam filmes imparlades.
·HouVe determinado momento em que a Rede Globo foi não·tei a est.atistica hoje em dia porque-não acomplDho- a
sora que incorporava artistas e proflssiona.is naci~ em cerd de
70% dos seus hoclrios, padrão esse que nenhuma televisão do
mundo ÜDba em seus próprios países. Isso em se ttatando de televisãcj de broadcasting e não daquelas televisões insuportáveis
que, durnD1e muitos anos, em países da Europa, colocavam pessoas a falar interminavelmente ccmo estamos hoje a falar dessa
maneira, mas com muita emoção, com muito carinho e fratemidade nessa sessiio de comemoração da Rede Globo. Se ela quisesse
ter a idéia de como isso é cansativo, bastaria colocar no ar hoje em
dia todas as nossas falas que a sua audiência segmamente cairia a
níveis recordes porque o que efetivamente mostra como essa televisão que coloca pessoa simplesmente a falar não pode ser considemda compatativamente oom televisões de brooocastiug oo que
incorporam graudes quantidades de profissionais.
Esses fatos todos- e eu terra muitos ootros pata falar- geraram um aspecto bastante signif1C31ivo D.o Brasil.
As elites sempre consideraram que a televisão "era de baixo
nível", como elas COI!Sidetain que o Congresso é de baixo nível,
como consideram: de. baixo nível tudo que não está sob seu cxmando
No entanto, a televisão brasileira, para a média cultural do
País.-- significou sempre avanço na qualidade dos noticiários.. E
aqui (plero dar uma palavra ao alto desenvolvimento da poblicida~
de msileiia, a CICAT indispensável ao processo de produção e
de consumo, que pôde evoluir graças a esse caminho aéreo aberto
pelo desenvolvimento da televisão brasileiia, potqUe laJnb6:n ~pu
blicidade no seu aspecto positivo, pois, ao lado da propaganda,
cattega um elemento de infOimação, um elemento de melhoria de
hábitos de consumo, elemento este incliretamente educativo e que
faz parte ·de um CODjmto de segmentos cultDrais, que vão sendo
passados em grande estilo à população.
Tudo isto não quer di= que este processo não tenha problemas, que estejamos no mundo das ma.mvillias; não quer dizer
que não tenhamos de coosidemr a importâDcia da manutenção das.
culturas regionais; não quer dizer que não tenhamos de cor ·"'-nu'

éJ:ins..

Abril de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

a importância da produção indepcildente como um fator a Se agregar ao processo da televisão brasileira; não significa que não tenhamos de considerar pontos de desenvolvimento cultural que ain-

da podem ser alcançados. Claro que não.

~· ~

E se estoo. aqui a fazer um elogio é porque ele não decorre
de uma fa:malidade de uma sessão solene, mas da análise de um
processo que pude acollljlOllhar como profissiOual. lado a lado, e
que de alguma fotma conheço. E até diria, pretensiosamente, que

pude ajudar um pouco, através das críticas que fazia, críticas muito curiosas, porque feitas no joma1 do dono da emissora.
Quando saiu Walter ClaJ:k e o Dr. Roberto Marinho assumiu a Rede Globo, fui ao Evandro Carlos de Andrade, Diretor do
jornal. e disse: Evandro, meu caigO está em suas mãos. N'ao tenho
condições de criticãr o patrão. O Evandro disse-me:. 'T~". E eu
tentei .

. Quantas vezes o Dr. Roberto Marinho subiu comigo no elevador e não ine cumprimentoo; Fechava" o i'osio, amuado; quantas
vezeS ~ chamou para jantar em sua casa; quantas vezes me chamou-para passar um pito. Até o clia em que eu lhe disse: Dr. Roberto, a úDica atitude dlgua da minha parte, sendo critioo de televi·
são oo seu jornal- criticando, portanto, o pau>o -,é trabalhar na
linha da demissão. Se eu trabalhar aquém da demissão, """~ estoo
sendo cm:reto Comigo mesmo e com os leitores. Se eu t:mbalhar
além da demissão, estou sendo um tolo, pois só um tolo não gostaria de trabalhar Illl1l1 joma1 da importância de O Globo." ·
... -Ele riu, bateu nas minhas costas- aquele era um dia em que
ele estava zangado comigo- e disse: ''Então vamos fazer o seguinte: mude o Iom das su:ts crlticas". Eu. então, perguntei: Que tom,
Dr. Roberto?. Ele respondeu: ''O tom. Veja lá qual é o seu tom".
Sai, emão, com a idéia de mudar o tom.. Não mudei. E devo declarar publi.cameD1e este fato. Jamais, em 15 anos de tiabalho em O
Globo~ a Direção me pediu para escrever a favor de alguma coisa.
Houve momentos difíceis e momentos em que tivetam aureza na
relação comigo. Mas, em neDb.um instante - isso declaro em qualquer lugar-, fui ceDSUilldo por qualquer dos artigos. Se havia fa.
lha, era da minha parte. Jamais o Dr. Roberto MlriDbo me pediu
para escrever alguma coisa a favor. Jamais! .
Permito-me lembrar uma outra relação~ já que estou nessa
pequena digressão. Refuo-me a uma conversa que tive, certa vez.
com Samuel Wainer. quando fui trabalhar no seu jomai. Ele me:
disse: aqui no meu joma1 você não lem h')>etdade alguma:.. (Risos)
Dei essa risada que alguns deram,. assustado. E ele acrescentoU cl.pido: _..mas tem toda a independência.
.
Diante da miuba expectativa diante das palaVIaS "liberdade
e independência". ele expliccu que eu não-teriãlJ.Oerdade porque
ninguém tem liberdade para escrever contia os interesses do dono
do jornal. E acresceD.tou que eu teria independência porque jamais
ele me pediria para escrever a. favor dos interesses do jomaL
Era uma f6nnula bastaDie diabólica, bastante inteligeote,
baStaDt.e ruriosa e bastante realista que situava o problema ético da
relação do profissioilal com a empresa na qual ele trabalha. Ele é
um defensor da empresa e ao mesmo tempo teni um grau-de independência, uma latimde própria de arbítrio. no sentido meThor da
palavra, que ele deve saberusarcomsolnnceria, oomeqüidisWlcia..
Pois bem. nos anos de Globo, jamais me foi impedido de
escrever contra o que me parecia. Isso revela muito do espírito que. a meu juízo, ~ou por dentro esta instituição. Jriqu.e eu
também era a esse tempo um atingido político. Eu também estava
~ os meus direitos políticos cassados. como muitos dos que estavam a trabalhar na televisão. E ali eu desenvolvia meu traballio.
buscando analisar, oompreeode< a oomple:Udade desse feoômeno.
Creio, portanto, ser essa mescla de busca de qualidade, de
obsessão pela seriedade no trabalho e sobretudo de valorização da
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competência o que fez e o que faz da Rede Globo a n:alida.de formidável de afJIIDaÇão da vida brasileinl que ela é.
lJQje a Rede Globo faz parte de um oonjmto de pessoas e
entidades que já começam a ser nmi.to maiores do que exam. há dez
anos. São as enlidades significativas de um Brasil que dá certo. E
é exatamenre neste momento que JlÓS. estamos a propor à Nação a
possibilidade de um pala que dê certo no combate à inflaçio, que
dê certo nas :refonn.as necessárias à modernização de sua econo~ com a sua'exitrada numa economia global E exatamente neste
momento em que este País realiza a possibilidade do seu tdnsilo
para a plena m.odemidade que passa a ter um sentido maior comemorarmos este Brasil que deu certo.
Este País sabe fazer algumas ooisas, queiramos ou não. Este
Pais sabe fazer aiqUitetma; este País saiu de Idade Média na economia. pam uma economia modema; este País não sabe educar os
seus filhos; este País sabe fazer algoms desportos significativas;
este País sabe fazer uma bela litetatura; este Pais sabe fazer televisão. E o IlJl1l1do o reconhece, graças ao esfoxço dos profiSsionais
da televisão bmsileira, todos eles, e, em particular, os da TV Globo. Meus paxabéns.
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Antes de ei>CeiTar a
seSsão. devo. em nome da Mesa e como Presidente do Senado?
c:ongmtular-me com a Rede Globo de televisão pelos seus 30 anos
de ttabalho em nosso País.
Desejo a.ssociaÍ'-mC aos testemunhos e às manifestações de
apreço e de elogio que aqui fmam feitas aessa obra ex~
que vem sendo deseovolvida pela Rede de Televisão GlObo no
País ao longõ desses 30 anos.
~
.- O
depoimento. solntudo, é o do Presidente d<i' Sena·
do. O ~enado tem sido paniimonioso em sessões ~natureza no
que se refere a instimições ou eventos. Muitas vezes temos feito
em relação a pessoas.-mas neste momento o Senado reúne-se para
homenagear os 30 anos da Rede Globo. Tem uma simbologia
muito grande essa homenagem.
·
Em primeiro lugar, trata-se de uma homenagem da Fedem·
ção, de todos os Estados que representamos. Esta Casa 1em uma
profunda coosciêneia da Hist6r:ia. As nossas sessões, os nossos depoimentos
em nossos AnaiS como um compte, um testemunho da vida dos nossos dias. Sem dúvida, ficará o testemunho
deste tempo sobre o que foi para o País a Rede Globo nesses 30

meu

riCaião

anos.
Naturalmente, a_te!evisão b<asileinl, a pnlpria Rede Globo

ao longo do tempo continuazá no seu tiabalho. no seu destino e no
seu futuro. Mas o Senado da República, com essa coosciêooia da
História, hoje. nesta sessão, presta o testemunho da sua época que

fiCará nos nossos Anais como um depoimento dos nossos homens
e do nosso tempo.
Mas falar da Rede Globo é falar sobretudo em mn homem,
na figura do Dr. Roberto Marinho, que dediooo toda a sua vida ao
~mo . .Adlo que a parte mais importante e que mais o toca
profundamente é ser cha.ma.do "o jornalista", pmque foi o sentido
do jomalismo, o gosto da notícia do repórte<, como teve oportunidade de se referir um dos oradores. que fez com que ele caminhasse no terreno da impre:ôsa escrita e depois recebesse os avanços da
ciência nos meios de cçmunicação de massa e p:oa.uasse se aírrmar como um dos homens mais importante deste século em nosso
País.
É muito fácil, hoje, analisar o que aoonte<:eu dur.mte o tempo•.identificar as correntes. as linhas. os acertos, os CII'QS cometidos ao !oogo da oonstrução da Rede Globo de Televisão. Mas é
im.possive1 deixar de analisar todos esse fatos sabendo que isso
tudo foi fruto de uma. liderança. extraordinária de um homem que
=ebeu o jornal vinte dias após a morte de seu pai e da fundação
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de O Globo e o transfCil'J:DOU em um dos maiores jamais do mun·
Este testerounho é o mais importante que devemos levar
do. De um homem que, oom a sensibilidade do jomalista e do co- desta Casa política. Este poder de comuuicação, de fazer e de desnnmindor que ele é. teve oportunidade de usar a.s novas técnicas truir opiniões foi usado semp:e em favor do BrasiL
de .comunicação e tmlisfornlar a Rede Globo numa das maioms
Com a capacidade de f m equipes c reuni-las, ao longo
=les de televisão do muudo, eom alto padr.io. Como aqui já se desse tempo todo, em tomo da TV Globo, colocou os seus filhos
:ressaltou, a Rede Globo é um testemunho dos avanços do Brasil dentro do espírito de trabalho das suas piÓprias ocganizações, no
no mundo inteiro.
batente diário da faina da notÍcia, capaz de transfotmá.-los, tamMas gostaria de ressaltar - estas são as últimas palavras bém hoje, em homens que sabem que têm um compromisso com o
com que encex:ro esta sessão - um traço fundamental na vida de Brasil, com o seu pai, com a sua História, com o seu destino.
Roberto MariiJho e da Rede Globo. Todos sabemos do instrumen- ·
É justamente nesse seotido que quero que o Dr. Roberto
to poderoso que hoje constitui a t=üa cadeia de eluissoru; do MariiJho, he<deiro dessa tmdição, desses prinápios, dessa dignidamondo. Sabemos da paência de um jornal como O Globo. O Dr. de, desse trabalho, desse amor ao Brasil, leve a todos que dirigem
Roberto MariiJho,-ao longo desse tempo em que coostruiu essa a Rede Globo o apteÇO do Seoado da Repíblica, representado
obra. extraordinária, utilizou-a. sempre, nos momentos mais difíceis pela FedeJ:ação, pela voz de todos os Partidos. sem exceção.
deste Pals, em fa~or do Bmsil. Como fui Pn:sidente da Repíblica,
. Uma Casa de paixão desapaixonadamente se reúne para
possõ dar eSte tes.temullho.....com absoluta isenção, certo de que ele prestar uma homenagem a uma obra e a um homem. que é Dr. RoíJCal'á nos Anais da Casa. Poc este testemunho, poderei ser }ligado • berto Marinho.
ou discutido, mas o meu testemunho é este. Um instrumenro da
natureza da Rede Globo não poderia estar nas mãos de um hoO SR. PRESIDENTE (José Sarney)- Nada mais havendo
mem que o utilizasse parn. interesses subaltemos, que não tivesse o
equih'brio, o discernimento, o espírito públíco, o amor à nodcia. O a iratar. vou encerrar os liabalhos..
·Está encec:ada a sessão.
a.mcc à notícia significa o amor ao fato. O amor ã. notícia leVa à independência e ao eqoih"'brio. O amor à notícia leva a retii3I' dela a
(Levanta-st: a susão às 21h2lmin..)
paixão para í=r localizado dentro dos fatos.

Ata da 473 Sessão, em 26 de abril de 1995
1a Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura

Presidência dos Srs. Júlio Campõs, Renan Calheiros, Ney Suassuna,
Nabor Júnior, Casildo Maldaner e EsperldüiiJ Amin.

ÀS I4 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESÊNTEs
OS SRS_ SENADORE&

.

Ademir Andrade - Antonio Carlqs Magalhães - Anl&io
Carlos V aladares - Arlindo Porto- Artur da Távola- Bello Parga
-Benedita da Silva- Beni Veras- Bemardo Cahtal- Carlos Bezem. - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Mildaner :__
Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro- Edison Lobão- Eduatdo Suplicy - Elcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteiia - Ernandes Amorim - Esperidião Amin - Femando Bezena - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas Neto - Geraldo Melo .:..
Gersoo Camata - Gilberto M±randa- Gilvam ~· - Guilherme
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - lris Rezende Jader Barl>alho -Jefferson Peres - João França - João Rocha Joel de Hollanda --Jonas Pinheiro- Josaphat MariiJho- José
Agripino -José Alves- José Bianco- José Eduatdo Dritm- José
Fogaça - José Ignácio - José Roberto Alruda - Júlio Campos Júnia Marise - Lauro Campos - L<:omar Quintanilba- Levy Dias
- Luádio Portella - Lúcio "Aidlttara - Lúdio Coelho - Luiz AIberto de Oliveir.! - Marina Silva - Marluce Pinto- Mauro M±ran-

da - Nabor Júnior- Ney Suassnna- Odacir Soares- Osmar Dias
- Pedro Piva - Pedro Simon- R.amez Tebet- Renan Calheiros Roberto Freire - Roberto Requião- Romero Jucá- Ronaldo Cunha Lima- Sebastião Rocha -Sérgio Machado - Teotoaio Vilela
Filho- V a!mir Campelo- Vilson Kleimibing- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A lista de presença acusa o comparecimento de 79 Srs. Senadores. Havendo mime-

m_ regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de peus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário em exercício. Senador Jefferson Peres,
prooederá à leitur.l élo Expediente.
É-lido o seguinte

EXPEDIENTE
. MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N" 145, de 1995 (n° 457/95; na origem), de 25 do COirente,
solicitando a retiiada do Projeto de Lei da Câmara
9, de 1991
(n• 4.787/90, na Casa de origem), que autOriza o Instituto de Ad-

n•
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o:rinistração Fmanceira da Previdêb.cia e Assistência Social a doar
ao Governo do Estado do Rio de Janeiro o imóvel que especifica.
A matéria seilÍ incluída em Otdem do Dia, oportunamente.

É a seguinte a mensagem recebida:
MENSAGEM N" 145, DE 1!195

§ 1° Nos dissídios individuais os empregados e empregadores podeito fazer-se mpresentar pcx intermédio do sindicato, advogado, sclicilador, oo provisionado, inscrito na Otdem dos Advogados do Brasil
~ § Z' Nos dissidios coletivos, é facultada aos interessados a
assistência
pcx ,advogado.
,_,
,

____ __ ____________ _______

. (À Comissão de Consrituiçik>,JUS!ifa <Cidadania.)

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Solicito a Vossas Excelências a retintda do Projeto de Lei D.0
9,de 1991 (n" 4.787/90 na Câmam dos Deputados), que "Autoriu
o Instituto de Adminisa.ção Financeira da Pnwidência e Assistên. cia Social a doar ao Governo do Estado do Rio de Janeiro o imóvel que especifica'';enviado à Câmara dos Deputados coma Mensagem n• 246, de 1990.
.
Brasília, 25~ de abril de 1995.- Fernando Henrique Car·

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 50, de 1995
(N" 2.001191, na Casa de origem)

Introduz alterações na Lei n• 7.998, de I1 de
janeiro de 1990, que institui o seguro-desemprego, visando a estender o benefício ao empregado doméstico
· e dá outras providências.

doso:

~~O

gOiar com as seguintes alteiaÇÕeS:
I- o art. 3° fica acrescido de um parágrafo Un.ico, com a segUinte redação:

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N"49, DE 1995
(N" 3.99.1J89, na Casa de origem)

11Art.JO---•oo••--·----------Panlgrafo único. O direito à percepção do benefi-

Acrescenta dispositivos ao art. 791 da ConsoH·
dação das Leis do Trabalho.

cio a que ahJde este artigo é extensivo ao empregado doméstico."

n- o~ caput do art. 4° passa a ter a seguinte reda.ção:

O Congresso Naci<mal decreta:
Art. I" o art. 791 da Coosolidação das Leis do Tmbalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n• 5AS2, de I" de maio de 1943, passa
a vigorar acrescido dos seguintes dispositivos:
''Art.791-----..· · - - - - - - - - - - - - § 3° São devidos honoririos ao advogado do empregado reclamante, quando houver, nas Reclamat6rias
Tiabalhislas julgadas procedentes. ou extintas mediante
acoroo homologado em it!fzo. o valor dos hCll!CIIfuios seó:
aibittado pelo juiz da causa em até 20% (vinte por ceoto)
sobre o valcx da condeDação cu do acomo, atendidos·

Art. 4° 0 benefíCio dO seguro-desemprego será:·

11

coocedjdo ao

meim habilitação."

m- fica acrescentadO o seguinte dispositivo, mrumerandose os artigos subsequentes:

"Art. 7" o pagamento da primeira pan:ela do beneficio, correspondei>te aos prhneiros 30 (trinta) dias de
dasemprego, contados da dala da dispensa. seilÍ efetuado
até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido.
Parágrafo único- As parcelas subsequentes serno
pagas a c:ádã periodo de 30 (trinta) dias contados óa

II- o lugar da prestação do serviço; e,

m-a natw:eza e a importância da causa.§ .4~ Nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados CODS03ll1e apreciação eqüitativa do

emissão da parcela anterior."

juiz, atendidas as nonnas dos incisos I e m do parágrafo
anterior."
Art. 2° Esta lei entia em vigor na data de sua publica.ção.

.Axt.1!'- Esta. lei eniia em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° IreVogam-se as disposições em cont:rúio.

Art. 3° Revogam-se as disposições êm conttário.

lEGISlAÇÃO CITADA

lEGISlAÇÃO CITADA

LEI N"7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990

DECRETO-LEI N" 5.452, DE I" DE MAIO DE 1943

Regula o Programa do Segur0ooDesemprego, o
Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao Tra·

Aprova a ConsoBdação das Leis do Trabalho.

Do Processo em Geral

Das Partes e dos Procnradores

Art. 791. Os empregados o os empregadores podeito recla·
mar pessoalmente pemnte a Justiça do Trabalho e aCO'l:lp'Uihar as
suas reclamações até o tmál.

____........:..-------· --.-· ··-·----··----··balhndor -FAT, e dá outras providências.

Do Processo
Judiciário do_________
Trabalho
_____ ,_,___
,_,__éAPfrüi:õii
_ ....

_____, _______,_....sEÇÃoiV--------------

trabalhador desempregado por um poerio--;.

do máximo de 6 (seis) meses, de fonna contÍlllla ou a!- ·
temada, a c3da peóodo aquisitivo de 16 (dezesseis) meses, ccnlados da dala. de dispensa que deu origem à pri-

I- o gi3ll de zelo profissional;

TÍIULOX

Congresso Nacional decreta:

Art. 1" A Lein"7.998, de 11 de janeiro de 1990, passa a vi-

OFÍCIOS
Do Sr. 1° Secretário da Câmara dos Deputados, eucami·
nhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes:
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Art. 3" Terá direito à pen:epção do seguro-<lesemprego o
trabalhador dispensado sem justa causa que comprove:
I - ter toeebido salári.os de pessoa jurldica ou pessoa fisica a
ela equipatada. relativos a cada um dos 6 (seis) meses imediata·
mente anteriores à data da dispensa;
II -.ter sido empregado de pessoa jurldica oo pessoa fisica a
ela equiparada oo ter exercido atividede legahDente reconhecida
como aut&oma, dunulle pelo menos IS (quinze) meses nos últimos 24 (vinte e qua!ro) meses;
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m- não estar em gozo de··qualquer benefício previdencíá-

lados e Municípios por autarquias.- empresa pública,

rio de prestação continuada. previsto-D.o RegulameDto dos Benefícios da Previdência Social, excetuado o auxílio-acidente e o au:úlio suplementar previstos na Lei n° 6367, de 19 de cum.bro de
1976, bem como o abono de permanêncía em sexviço previsto na
Lei n• 5.890, de 8 de junho de 1973;
IV- não estar em gozo de auxílio-desemprego; e
V - não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família.
Art. 4° O benefício do seguro-desemprego será concedido
ao trabalhador desempregado, por um !"riodo máximo de 4 (quatro) meses. de forma contínua ou alternada, a cada perlodo aquisitivo de 16 (dezesseis) meses, oontadosdadatadedispensaque deU
origem à prim.eiia liabiliração.
Parágr:afo úriioo. o beneficio do segunxlesemprego poderá
ser retomado a cada novo pe:ó.odo aquisitivo, satisfeitas as condições arroladas no art. 39 desta lei. à exces'são dó seu inciso II.

fundação, sociedade de economia mista. sindicato ou as- sociação que:

.

--~~-7~-~ ·;~~~ti;-~--~--;&~·&;;;;;6"~--;;;;
será suspenso nas seguintes situações:
I- admissão do trabalhador em novo emprego;
n- início de percepção de beneficio de prestação cop.tinuada da Previdência Social, exceto o auxilio-acidente~ o auxilio suplementar e o abono de petma.llência em serviço;
. m- início de pezcepção de auxilio-desemprego.
-··-·---··-·~··---··-··

..·-··---·-··----·-..-------·-·

(À Colnissão de A.uuntos Sociais)

PROJETODELEIDACÂMARAN"Sl,DE 1995
(N" 411!11, na Casa de origem)

Altera a Lei n• 7 .347,de 24 de julho de 1985,
que disciplina a ação civil pública de responsabi6da·
de por danos causados ao meio ambiente, ao Canso·
midor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
históri~, turistico

e paisagístico.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• A Lei n• 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a vi-

gornr com as seguintes alterações:
I- A ementa passa a ter a seguinte redaçãd.

--··--··-·--·-..........,.......

n- inclua. entre suas iirialidades instituciOnais, a
proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico; turístico e paisagístico, e
ao ~ºa]pador, por inobservân~ das normas de segurança e medicina do trabalho".
IV- O art. 6° passa a vigorar acrescido do seguinte parágmfoWrico:

- - f•A:rt.6õ .:.~:: __ ·-··---------~------~·--··--

Parágrafo ííniCo. ·o funciooái1o que se· omitir
quanto à provocação do Ministério Pt!blico ser.\ processadoporprevaricação(art .319 do C6digo Pena!V'
Art.2° Esta lei e~_~_yigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

lEGISU.ÇÃO CITADA
lEIN"7.347,DE24DEJULHODE 1995
D!sàplina a ação civil pública de respousabili·
- - dade por danos causados no meio-ambiente, ao consumidor~ a bens e direitos de valor artístico, estético,
hlstórioo, toristloo e paisagístioo (vetado) e dú outras
providências.
O PreSidente da República
FaçO saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
.
Art. 1• Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuíZo
da ação popular, as ações de teSpOIJSabilidade por danos cansados:
I- aci meio-ambiente;

n- ao consumidor;

m- a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turistioo e paisagístico;
N- (Vetado).
~ Art. Z' As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro
do local onde OCOirer o dano, cujo juízo ter.\ competência funcio-

nal paia processar e julgar a causa.
Art. 3" A ação civil poder.\ ter p(,r objeto a condenação em
''Disciplina a ação civil pública de responsabilida- dinheiro ou o ca~to de obrigação de fazer ou não fazer.
Art. 4° Poderá ser ajuizada ação cautelar para os fms desta
de por danos causados ao meio ambiente, ao ccm,sumidor, a beus e direitos de valor artístico, estético, históri- Lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao meio-ambiente. ao
co, turístico e paisagístico, e ao trabalhador? por inobser- consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estétiCO, histórico, twístioo e paisagístico (vetado)vância das nonnas de segu:cmça e medicina do t:mba.BJ.o."
Art. s• A ação principal e a cautelar poderio ser propostas
II- O art. 1° fica...acmsCiâo de um iD.cisO V. com a seguinte pelo Ministério Pt!blioo, pela União, pelos Estados e Municípios.
redação:
Poderio também ser propostas por autarquia, empresa pública,
"Art.l o-···---~---· ..··---·----~-·-··- fundação, sociedade de economia mista ou por associação que:
----~---··----·-·---·--··------ _ - · I- esteja constiblída há pelo menos um ano, nos termos da
V- ao ttabalhador, por inobservância das nor- lei civil;
mas de segurança e medicina do trabalho."
·
II- inclua. entre suas ímalidades institucionais, a proteção
ao meio-am.bieDte, li.O consumidor, ao patrim8nio artístico, estétiID -Os arts. 4° e 5° passam a vigorar na foana seguinte: ·
co, hist6rico. tw:ístico e paisagístico (vetado)..
"Art. 4° - Podetá ser ajrizada ação cautelar par.t
§ 1• O Ministéiio Ptlblioo, se não intervier no processo
os fms desta lei, objetivando, inclusive, evitar o dano ao como parte, atuar! obrigatoriamente oomo fiscal da lei.
meio ambiente, ao consumidor, aos beus e direitos de
§ Z' FICa facultado ao Poder Pt!blioo e a outnts associações
valor artistico, estético. hist.6rico, tm.istico e "paisagistiM legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como litisconsorco, e ão trabalhador, por inobservância das nonnas de tes de qualquer das partes.
.
segurança e medicim do trabalho.
,.
§ 3° Em caso de de~ncia ou abandono da ação por asArt. 5° A ação principal e a cautelar poderio ser sociação legitimada o Ministério Público assumirá a timlaridade
propostas pelo Ministério Pt!blico, pela União, pelos Es- ativa.
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Axt 6• Qualquer pessoa padeci e o servidor público deverá
provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção.
Art. 7• Se, oo exercício de suas funções, os juízes e tnõunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositUia de ação civil, ''"""terão peças ao Mmistério Público para as
providências cabíveis.
Art. 8° Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer
às autoridades competeDtes as certidões e infortilliÇÕeS que julgar
necessárias, a serem fomecidas no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1• O Ministério Público poderá instaurai", quer organismo

público ou particular, certidões, ÍllfOt:II!llções, exames ou pericias,
no prazo que assitlalar, ·o qual Dão poderá se' inferi~ a 10 (dez)
dias úteis.
-

_ § Z' .SOmente nos casos em que a lei impuser sigilo poderá
=negada certidão ou-infOiml!Ção, hipótese ein qDe a ação poderá
= piOp9Sia desacompanhada daqueles doalmentos, cabendo ao
juiz í-equisitá-los.
Art. 9" Se o órgão do Minislério Público, esgotadas todas as

diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a
propositum da ação civil. promoverá o arquivamento dos ~utos do
inquérito civil oo das peças informativas, fazendo-o fundamenta·
damente.
§ I" Os an!Ds do inquérito civil ou das peças de infOiml!Ção
azquiVadas serão remetidas, sob pei1l1 de se Íilcoiiei: em falta grave, DO prazo de 3 (tres) dias, ao Conselho SD~ do Ministério
Público.

z•

§ Até que, em sessão do Conselho SDperi~ do Ministério Público, seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos. que serão juntados aos autos do inquérito ou
anexados às peças de infOiml!Ção.
§ 3° A promoção de :nquivamento ser.i submetida a exame
e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conf~·
me dispuser o seu Regimenlo.
§ 4" Deixando o Conselho Superi~ de bomolog" a promoção de ~ivamen!D, desigzwi. desde logo, oU Iro 6Igão do Mmjs.
tério Público para o ajlizamento da açio.
Art. 10. Constitni crime, ptmido com pei1l1 de reclusão de I
(um) a 3 (tres) aDOS,,..;. muba de !O (dez) a 1.000 (mil) obriga·
ções Reajustáveis do Tesooro NacioDal-' ORTN, a recusa, o retar·
damento ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositUia da ação civil, quando ""!Uisitades pelo Ministério Públioo.
Art. 11. Na ação que tenha pcx objeto o rumprimeDID de
obrigação de fazer ou não faZer, o juiz determinará o cumprimento
da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução especifJCa, ou de cominação de muba
diária, se esta for sufl.Ciente ou compatível. independentemente de
requerimento do autor.
~- ~ ~i<rt.12.~ Poderá o juiz ronceder l!lllJl.daoo liminar; com ~
sem justificação préviã: em decisão sujeita a agrilvo.
§ 1° A ""!Uerimen!D de pessoa juridica de <lire.i!D público
interessada, e para evitar grave lesão à ordem. à saúde, à seguran-.
ça e à ecooomia pública, poderá o Presidenle do TnÕUDal a qÜo
competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da linrinar, em decisão fundamem.ada, da qual caberá agravo
para uma das turmasJ.dgadmas. no prazo de 5 (cinco) dias a partir
da publicação do ""'·
§ 'r A multa cominada liminarmente s6 será exigível do
réu após o lransito em julgado da decisão favoráVel ao autor, mas
seci. devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.
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Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a iDdenjzação
pelo dano causado reverterá à um fundo gerido por um Conselho
Fedet:al ou por Conselhos Estadnais de que participarão necessariamente o Mmistéri.o Público e representantes da comunidade,
seudo seus
destinados à reconstituição des bens lesados.
Parágrnfo único. EnquantD o fundo Dão for regulamentado,
o dinheiro flcará depositado em estabelecimeuiD oflcial de CTé<ülo,
em conta com correção monetária.
Art.. 14. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos ,pam evitar dano irrepar.ível à parte.
Art. 15. Deconidos 60 (sessenta) dias do tr.msito em julgado da :sentença condenatória, sem que a associação autora Ibe promova a execução, deverá fazê. lo o Ministério Público.
Art. 16~ A sentença civil fará coisa j.Jlgada erga omnes, exceio se _ação f~ julgada improcedeute por deílCiência de provas,
hipótese em que qualquei legitimado poderá imentar ootra ação
com idêntico fundãmento. valendo-se de nova prova.
Art. 17. O juiz condenará a associação autoiã. ã. pagar ao réu -os honorários advocatícios arbitrados na conformidade do § 4° do
art. 20 da Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Có:ligo de Processo Civil. quando reconhecer que a pretensão é manifestamente
infundada.
Parágiafo único. Em caso de litigancia ·de má-fé, a associa- -ção autora e os diretores responsáveis pelo propositura da a~ serão solidariamente condenados ao· décuplo das custas, sem prejuízo da respoDSabilidade por peidas e daDos.
Art. 18 Nas ações de que trata esta Lei Dão haverá adianta· ·
mento de custas, emolumentos honotários periciais e quaisquer

==•

ou-de~

·

Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta LeL o
Có:ligÕ de Processo Civil. aprovado pela Lei n• 5.8'69, de 11 de ja·
neiro de 1973, naquilo em que Dão conlr.!rie suas disposições.
Art. 20. O fuudo de que trata o art. 13 desta Lei será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 21. Esra Lei enlia em vigor Da data de soa publicação.
Art. 22. Revogam-se as disposições em ~trário.

B=ília, 24 dejulho de 1985; 164" da Independência e 97"
da República.- JOSE SARNEY- FerDando Lyra.

DECRETO-LEI N" 5.452, DE I• DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho

-·--·-··-··--------··.:-

TÍTULO II

----·---·--·

Das Normas Gerais de Tutela
do Tr-abalho
(De acmdoccim aLei6.514, de22-12-77)

Da segurança e da medicina do trabalho

__ SEÇÃQL
Disposições gernis
· Art. 154. A obsenrância, em todos os locais de trabalho, do
dispos!D neste Capímlo, Dão desobriga as empresas do cumprimento de outras disposiÇões. que, com relação à matéria. sejam incluídas em códigos de oh!:as ou regulamen!Ds sanitários dos Esta·

dos oo Municípios em que se siruem os respectivos estabelecime:Dt.os.
bem como daquelas oriundas de ronveDções coletivas de liahalho.
Art. 155. Incumbe ao 6Igão de âmbi!D naciODal competellle
em matéria ·de segurança e medicina do trabalho:
I- estabelecer, nos. limites de sua competência, n0Dll3S sobre a aplicação dos preceitos deste Capítulo, especialmenle os referidos no art. 200;
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II- coordenar, orientar, cohtrolar e supervisionar-a

fiscali~

zação e as demais atividades relacionadas coma s:egurança·e a medicina do trabalho em todo o território Dacional, inclusive a~Companha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho~
~
III - conhecer? em última instância, dos recursos, voluntários ou de ofício, das decisões proferidas pelos Delegados Regionais do Trabalbo, em matéria de segunmça e medicina do trabalho.
Art. 156. Compete espedalmenie às DelegaCias Regíonais
do Trabalho, nos limites de sua jurisdição:
- --I - promover a fiscalização do cumprimento das 11oxmas de
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§ 1° As autoiidades federais. estaduais e municipais darão
imediato apoio às niedidã.s" determinadas pelo Delegado Regional
· do Tral'l3.Iho.
§ 2° A interdição ou embargo podecl. ser requeridos pelo
_serviço competente da Delegacia Regional do Trabalho e, ainda,
por·ageo:te·da inspeção do trabalho ou por entidade sindical.
. § 3'_ Da decisão do Delegado Regional do Trabalho poderão
os-futeressados recorrer, ~_prazo de lO (d~z} ~ia_s, para o 6rgãQ de
âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina
do trabalho, ao qual sení fawltado dar efeito suspensivo ao recurso.
13 4' Responder.l por desobediência, além das medidas pe-

segurança e medicinado traba.Ibo:
II - adotar as medidas que se tornem exigíveiS, em virtride nais cabíveis, qileni aPós determinada a interdição ou embargo, or~
das disposições deste Capíllllo, determinando as obras é reparos denar ou permítir o funcionamento do estabelecimento ou de um
que; em qualquer local de trabalho, se façam necessárlãs; -- - - -- - dos seus Setores. a utilização de máquina ou equipamento, ou o
m- impor as penalidades cabíveis por descumprimento das prosse~imento de obra, se, em conseqüência, resUltarem dãnos a
n~ cons_tantes. deste Capítulo, nos tennos do art. 201.
teit:eiros.
Art. 157. Cabe às empresas:
§ 5° O Delegado Regional do Trabalho, independente de re· I - cumprir e fazer cumprii' as norinas de segurança e medi- curso, e ap6s laudo técnico do serviço competente. poderá levantar
cina ao trabalho; a interdição.
n - instruir os empregados, atraves- de ordens de serviço,
§ 6., Durante a paralisação dos serviços, em decorrência da
quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do tra- interdição ou embargo, os empregados receberão os salários como
balho ou doenças ocupacionais; ~
·se eSt:WesSeni em efetivo exercício.
m - adotar as medidas que lhes sejam detenninadas pelo
SEÇÃOID
órgão regional competente;
Dos órgãos de segurança e de medicina
IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade
do trabalho oas empresas
com~tente.
·
Art. 158. Cabe aos empregados:
I- observar as DOIInaS de segu~ça e mediciDa do trabalho,
Art. 1'62. As empresas, de acordo com normas a serem_ exinclusive as Instruções de que trata o item II do artigo anterior;
pedidas pi;lo Ministério do Trabalbo, estarão obrigadas â manter
n- colaborar com a empr-esa na aplicação dos dispositivos setViço,s esPecializados em segurança e em medicina do trabalho.
deste Capítulo.
_Parágrafo único. AS nonnas a que se refere Cste artigo esta~
Parágrafo único. Constin.ti ato faltoso do empregado a recu- belecerão:
sa injustificada:
a) classificação das empresas segundo o número de emprea) à pbservância das instruções expedidas pelo empregador gados e a natureza do risco de so:as atividades:
na follDA do item II do artigo anterior;
·
b) o número mínimo ·de profiSsionais especializados exigib) ao uso dos equipamentos de proteção individual forneci: do de cada empresa, segundo o grupo em que se classifique, na
dos pela empresa.
forma da alínea anterior;
Art. 159. Mediante convênio autorizado pelo Ministro do
c) a qualificação exigida para os proflssionais- em questão e
Trabalho. poderão ser delegados a outros órgãos federais. esta- ' o seu regime de trabalho;
duais ou municipais atribuições de fiscalização oU oíieiltação às
d) as demais características e atnl>uições dos serviços esempresas quanto ao cumprimento das disposições constantes· deste pecializados em segurança e em medicina do trabalho. nas emCapítulo.
presas.
_.
Art. 163. Selá obrigatória a éonstitnição de Comissão InterSEÇÃOJI
na de Prevenção de Acidentes (C!PA), de conformidade com insDa inspeção Prévia e do embargo ou interdição
truções expedidas pelo Mmistério do Trabalho~ nos estabelecimenArt. 160. Nenhum estabelecimento poderá iniCiar suas ativí-· tos ou locaiS de obra nelas especificadas.
dades sem prévia inspeção e aprovação das respectivos instalações
Parágrafo únioo. O Ministério do Trabalho regulamentará
pela autoridade regional competente em matéria de segurança e as atribuições, a composição e o funcionamento daS CIPA(s).
medicina-do trabalho.
Art. 164. Cada CIPA. sení composti de representantes da
§ ! 0 Nova inspeção deverá ser feita quando ocorrer modi- empresa e dos empregados, de acordo com critérios que vierem a
ficçaão substancial nas instalaçõeS, incluSive equipamentos, que a ser lidotados na regulamentação de que <rata o parágrafo únioo do
empresa fica obrigada a comunicar, prontamente. à Delegãcia Re- artigo anterior.
gional do Trabalho.
§ 1° Os representantes dos empregadores, titulares e suplen§ 2° É facultado às empresas solicitar prév_~ aprovação, tes, se~ pol" eles d~goados.
pela Delegacia Regional do Trabalho, dos projetes de construção C
§ 2° Os representalues dos empregados, titulares e suplen~
respectivas instalações.
tes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qUal participem, indeArt. 161. Q Delegado Regional do Trabalho, li vista do Jau. peodentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados
·
do técnico do serviçO competeote que demostre grave e. iminente interessados.
risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor
§ 3° O mandato dos lll~bros eleitos da CJPA terá a dura~
de sezv:iço, máquina ou equipamento, ou embargir-obra. indicando ção de I (um) ano, permitida uma reeleição.
na decisão tomada com a brevidade QUe a ocorrência exi~. as
§ 4° O dísposto no parágrafo anterior não se aplicalá ao
providências que deverão ser adotadas para prevenção de inforttí~ membro suplente que. durante o seu mandato, tenha participado de
nios de trabalho.
menos da metade do número de reuniões da CJPA.
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empregador desigllará. anualmente, debtre os seus ·

representantes. o Presidente da ClPA e os empregados elegerão,
dentre eles. o Vico-Presidente.
Art. 165. Os titulan:s da representaçi!D dos empregados DaS
CIPA(s) não podetão sofrer despedida arbilnlria, entendendo-se
como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, económico ou financeiro.
Parágrafo único. Ocarendo a despedida. eaberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabaib.o, comprovar a
nistência de qualquer dos motivos mencionados neste artigo, sob
pena de= condenado e reintt:graro empregado.
SEÇÃOIV
Do equipamento de pruteção individual
·Art. 166. A .mp.osa ó obrigada a fomecer aoo empregados,
gramitamente equipamento de proteção indiyidual adequado ao
risco e emperl"eito estadoâe Conservaçiope ftmcjonamenfo, sempre que as inedidas de ordem gora! não ofereçam completa proteção contra oo riscos de acidentt:s e danoo à saúde dos empregados.
Art. 167. o equipamento de prott:ção s6 podem= posto à
venda ou utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação
do Ministério do Tmbalho.

SEÇÃOV
Das medidas preventivas de medicina do trabalho
- • Art. 168. Seiá obrigatório o exame médicó do empregado,
por conta do empregador. ·
§ I • Por oeasiãõ da admissão, o exame módico obrigatório
compreendem investigação cliniea e, DaS localidades em que houver, abreugraf"m.
§ 2" Em deco!:r&!cia da investigação c!fniea oo da abreugrafm. outros exames complementares podeiio ser exigidos, a critério
médico, para apuração da capacidade ru aptidão f'ISica e mental do
empregado pata a função que deva ex =r.
§ 3° O exame rilédico será renovado, de seis em seis meses,
nas atividades e operações insalubres e, anualme~ nos demaís
casos. A ahreugraf~a seiá repetida a eada dois anos.
§ 4° O mesmo exame médico de que trata o § 1o será obrigatório por oeasião da cessação do contrato de trabalho, nas atividades, a serem discriminadas pelo Ministério do Tmbalho, desde
que oúllimo exame tenha sido Ieali7ado há mais de 90 (noV"enta) dias.
§ Todo estabelecimento deve estar equipado com n~ate
rial necessário à prestação de primeiros socorros médicos.
Art. !69. Sem obrigatória a COillllDicação das doenças profiSSionais e das produzidas em virtude de eondições especiais de
trabalho, comprovados ou objeto de snspeita, de conforntidade
. com as instruções expedidas pelo Ministério do Ttabalho.

s•

SEÇÃOVI

Das edi6cações
Art. 170. As edificaçõeS deverão obedecer aos requisitos
técniCos que garantam perfeita segurança aos que nelas 1:Iaba1hem.
Art. 171. Os Ioeais de trabalho devetão ter, no míiúmo, 3

(tres) metros de pó-direito, asshn coosidetados a a1tuta livre do
piso ao teto.
Parágrafo único. Poder.í s.,- reduzido esse míiúmo desde
que atendidas as condições de iluminação e conforto témrlco compatíveis com a natureza do trabalho. sujeitaD.do-se lal redução COD:Irole do 6xgão competente em matéria de segur.mça e medicina do
trabalho.
Art. 172. Os pisos dos 1oeais de trabalho não devemo apresentar saliências nem depressões que prepdiquem a circulação de

pessoas ou a movimentação de materiais.

-

-

Art. 173. As aberturas. nos pisos e paredes serão protegidas

de forn~a que impeçam a queda de pessoas ou de objetos.
Art. 174. As paredes, eseadas, ruppas de acesso, passarelas,
pisos, cottedores, coberturas e passagens dos loeais de trabalho
deverão obedecer às condições de segurança e de higiene do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e manter-se em perfeito estado de conservação e limpeza.

SEÇÃOVIT
Da üuminação
Art. 175. Em todos os 1oeais de trabalho devem haver iluminação adequada, natUia1 ou artificial, apropriada à uanneza da

atividade..
§ 1° A ilumÍDação deverá ser uuifcmnemente distribuída~
geral e -~ a fim de evitar ofuscamento, reflexos incômodos~
sombras e conttastes excessivos.
§ O Ministério do Ttabalho estabelecerá oo niveis núnimos de iluminamento a serem observados.

z•

SEÇÃOV!Il
Do conforto térmico
. Art. 176. Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural, compativel com o =viço realizado.
· ·
Parágrafo único. A ventilação artifiCial seiá obrigatória
sempre que a natural não preeodla as coodiçõe< de conforto téJ:mioo.
Art. 177. Se as condições de ambiente se tomarem desconfa:táveis, em virtude .de instalações gexadotas de frio ou de caloc,
será- obrigarório o usõ de vestimenta adequada para o trabalho em
tais ,condições ou de eapelas, anteparos, paredes duplas, isolamen- ·,
to térmico e recnrsos shnilares, de fonna que oo ~mpregados fiquem protegidos contra as radiações térmicas.
Art. 178. As coodições de conforto térmico dos Ioeais de
trabalho devem ser mantidos dentro dos Iimitt:s fixados pelo Ministério do Trabalho.

SEÇÃOJX
Daa instalações détrk:as
Art. 179. O Ministério do Tmbalho dispor.!. sobre as condições de segunmça e as medidas especiais a serem observadas relativamentt: a instalaçõe< elétrieas, em qualquer das fases de produção. tr.ms:missão; distnõuiçio ou consumo de energia.
Art. 180. Somentt: profissional qua!ifieado podeiá instalar,
operar, inspeciooar ou reparar instalações elétrieas.
Art. 181. Os que trabalharem em =viços de eletricidade oo
instalações elétrica.S devem estar familiariza.dos com. os métodos
de socorro a acidentados por cgoque elétri.co.
SEÇÃOX
_Da DlQVÍ_men_Ulção, armazeoagem e manuseio de materiais
Art. 182. O Ministério do Trnhalho estahe!eceri nonnas sol:re:
. I - as preeauções de segur.mça na movhnentação de n~ate
riais nos locais de trabalho. os equipamentos a serem obrigatcriamente utilizados e as condições especüi.is a que estão sujeitas a
operação e a manutenção desses eipiipámelitos. inclusive exigências de 'pessoal habilitado;

n- as exigências similares relativas ao manuseio e à anna-

zenagem de materiais. inclusive quanto às condições de segurança
e higiene telittivas aos recipientes e locais de annazeuagem. e os
equipamentos de proteção individual.
m - a obrigatoriedade de indiciação de carga máxin!a permitidà nos equipamentos de transporte, dos avisos de proibição de
fumar e de advertência quanto à natureza perigosa ou nociva à
saúde das substâncias em movhnentaçi!D ou em dep6sito, bém
ComO das recomendações de primeiros sOCOIIOS e de atendimento
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médlco e simbolo de perigo, segundo porlrollização intemaciooal, nos
:rótulos dos materiais cu substâncias anT'3ztmacbs oo transportados.
Parágrafo Wrlco. As disposições relativas ao transporte de
materiais aplicam-se também. no que coober, ao transporte de pessoas nos locais de tiabalho.
Art. 183. A:; pessoas que trnbalharem Da movimelll.aç.1o de
materiais deverão estar familiarizadas com os métodos tacionais
de levattamento de cargas.
SEÇÃOXI
Das máquinas e equipamentos
Art. 184. As máquinas e os equipamentos deverão ser dota:
dos de dispositivos de partida e parada e outros que se fiZereiD. ne-cessáOos pala a prêvenção de acidentes do trnbalho, especialmente
quanto' ao risco de acionam.ento apidental.
. Parãgrafo único. É proi6iCIO~a -ía!ifCação, a importação, a
venda. a locação .e o uso -de máquinas 'e ixjllipamentos que não
atendam~ disposto neste artigo.
• Art. 185. Os reparos. limpeza e ajustes somente poderão ser
exea.Itado.s com as máquinas parada.s. salvo se o movimento for
indispensável à realização do ajuste.
Art. !86. O Ministério do Trabalho estabeleceti pOimaS
adicionais sobre proteção e medidas de segurança na operação de
máquinas e equipamentos especialmente quanto à proteção das
partes móveis, distância entre estas vias de acesso àS máqumas e equipamenros de gr.mdes dimensões emprego de femmentas, SDa adequação e medidas de proleção el<igidas quando motorizadas oo elétricas.

SEÇÃOXll
Das caldeiras, fornos e recipientes sob pressão

Art. 187. A:; caldeiras, equipamentos e recipientes em geral
que operam sob pressão dever.io dispor de válvulas e outros dispositivos de segurança, que evitem seja ultrapassada a pressão interna de trabalho compativel com a sua resistência.
Parãgrafo único. O Ministério do Trabalho expedirá nonÍ!as
complementares quanto ã. segurança das caldeiras fomos e :recipientes sob pressão, especialmente quanto ao revestimento interno, à
localização, à ventilação dos locais e wtros melas de eliminação de
gases oo vapores prejudiciais à saúde e demais instalações ou equipamentos necessárioo à execução segum das tu'efas de cada empregado.
Art. !88. A:; caldeiras ser.io periodicamente submetidas a
inspeções de segnrança, por engenheiro
empresa especializada,
inscritos no Ministério do Trabalb.o. de conformidade com as instruções que, paiaessefím, forem expedidas.
~,
§ I' Toda caldeira será acompanhada de ''Prontuário", com
documentação original do fabricante? abr.mgendo. no mínimo: especificação técnica, deseDhos. detalhes, provas e testes realizados
durante a fabri.ca.ção e a montagem, caracterlsticaS funcioDa.is e a·
pressão mál<ima de trnbalho pennitida (PMI1'), esta 11ltima indicada, em local visfve~ na própria caldeira.
§ 2' o proprientário da caldeira deverá organizar,
atllalizado e apresentar, quando exigido pela autoridade competente. o Registro de Segurança. no qual serão anotadas, sistematicamente. as indicações das provas efetuadas, inspeções. reparos e
quaisquer outras ocorrências.
§ 3' Os projetos de instaíaçãci de caldeiras, fomos e i:ec;.
pientes sob pressão dever.io ser submetidos à aprovação prévia do
ótgão regional compétente em matéria de segurança do trnbalho.

oo

manter

SEÇÃOXIII
Das atividades insalubres ou perigosas

Art. 189. Ser.io COilSideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natuerza, condições ou métodos de tra-
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balbo. exponham os empregados a agentes nocivos à saúde. acima
dos limites de tolerância Ílx:ados em razão da natiureza e da inrensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos..
Art. 190. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das
ati.vida.des e operações iosalubres e ado4tl'á_uormas sobre os a;i.té...
rios de caiaCterização da in'salubridade, os limites de tole4ncia aos
agentes agressivos. meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.
Parágrafo único. As nmmas referidas neste artigo incluirão
medidas de proteção do organismo do trnbalbador DaS opernções
que produzem aerodispeisóides tóxicos, initantes, alergênicos oo
incômodos.
Art. 191. A diminação ou a neutr:alização de insalubridade
ocorrerá:
I:- C:Qm a adoção de medidas que conservem o ambiente de
trabaibo dentro dos limites de tolerância;
n - com a utilização de equipamentos de protcção individual ao trnbalbador, que diminuam a intensidade do agente agres.
sivo a limites"de tolerância.
Parãgrafo único. Caber.i às Delegacias Regioniis do Trabalho, comprovada a insalubridade, notificar as e~. estipuJan.
do pmzos para sua elbninaçiõ ou neuttal;zação, na forma deste artigo.
Art. !92. O exerofcio de trnbalho em condições insalulns,
acima dos limites de toler.incia estabelecidos pelo Ministério do
Trabalho, assegum a peteepção de adicional respectivamente de
40% (quarenta por cento), 20% (vinte poe cento) e IQ%.(dez por
cento) do salário mlnimo da região, segundo se classÍfiquem nos
-graus máximo, médio e mínimo.
.:.
.. AIL 193. São consideradas atividades ou opexações perigosas, na_fonna da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, poc sua na1Ureza oo ntétodoo de trabalho, impliquem o contat.o permanente com inflamáveis ou explosivos em
condições de risco acenlllado.
§ 1° O ttabalb.o em condições de periculosidade assegura ao
e'Dlpregado um adicional de 30% (trinta pol' cento) sObre o salário
sem os -acrescimos resultanteS- de gratificações; pt"êmios ou participações noo lucros da ""'Jl"'S'L
§ 2' O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que porventura lhe seja devido.
Art. 194. O direito do ~gado ao edicional de insalubridade ou de periculosidade cessaxá com a eliminação do risco à sua
saúde oo integridade fi_sica, nos tenoos desta Scção e das nOimaS
expedidas pelo Ministério do Trabalho.
Art. 195. A caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as notto.a.S do Ministério do
Tmbalho? far-se-ão ab:avés de perícia a cargo -de Médico do
Trabalho ou Engenheiro do Trabalho registrados no Ministério
d9 Trabalho.
§ 1' É facultado às e~ e aoo sindicatos das categorias
profiSSionais interessadas requererem ao Ministério do Tra.balbo a
realização de perícia eni estabelecimento oo setor deste, com o objetivo de caracterizar e classificar ou delimitar as atividades insalubresw~g~
_ __
_
_
§ 2' Aigilida. em juizo insalubridade ou periculosidade, seja
por empregado, seja por Sindicato em favor de gmpo de associados, o juiz designará perito habilitado Da fonna deste artigo, e,
onde não houver, requisitir.i pericia ao órgão competente do Ministério do Tmbalho.
§ 3° O dis!X)Sto nos parágl:agos anteriores não prejudica a
ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem a realização e:<
officio da pericia.
Art. 196." Os efe_~~s pecuniários ciecommtes do trabalho em
condições de insalubridade ou pericu]osidade serão devidos a con-
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tar da data de inclusão da respectiva atividade 1JOS quadros aprovados pelo Ministério do T!llbalho, respeitadas as llO!lD3S &>.artigo 11.

Art. 197. Os maleriais e "Ubstâncias empregados, manipulados ou tr.msportados nos)ocais de tiabalho, quando perigosos oo
nocivos à saúde, devem conter, no rótulo, sua composição, recomendações de socorro imediato e o simbolo de perigo comspondente, segundo a padronização ii!Iemaciooal.
Par.ígrafo IÍniCO~ Os estabelecimentos que mantenham as
atividades previstas neste artigo aftxm:ão, nos setoreS de trabalho
atingidos. avisos ou cartazes. com advertência quanto aos materiais a substâncias perigosas ou nocivos à saúde.
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controle permanente dos locais de tmbalho e das deonais exigências que se façam necessárias;
VII- higiene oos locais de trabalho, com discriminação daa
exigêucias, instalações sanitárias, com sepa!llção de sexos, chuveiros, lavatórios, vestiários e armários individuais, refeitórios cu
condições de eonforto por ocasião das refeições, fomecimento de
ágna potáveL condições de limpeza dos locais e tmbalho e mode
de sua execução, tratamento de resíduos industriais;
. VIff - emprego das cores DOS locais de trabalho, inclusive
nas sinalizações de perigo.
·
Palágrafo útdco. Tmtando-se de radiações ionizantes e ex-

plosivos, as na:mas a que ~ referem este artigo serão expedidas
de acotdo com as resoluções a respeito adotadas pelo 6rgãotécnico.

SEÇÃOXIV
- De prevenção de fadiga

SEÇÃOXVI
Das penalidades

o

Art. 198. É _de 60kg (sessenla qtii!ogramas) peso máximo
que Um empre~ IXJC!e ~moyer individualmente, ressalvadas as
disposições }:'e~vas ao trabalho do mellCI." e da mulher.
- Parágrafo único. N"ao está co~da na proibição deste
artigo a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagoneles sobre trillios, can-os de mão "' quaisqUer ootros aparelhos
- mecânicos, podendo o Ministério do Trabalho. em tais casos, fixar
limites diversos, que evitem sejam exigidos do empregadO serviços superiores ru. suas foxças.
Art. 199 Ser/i obrigatória a colocação de assetttos que asse- . pqstUia correta ao uabalhador, capazes de evitar posições
incômàdas ou forçadas, sempre que a execução da larefa exija que
trabalhe sentacjp.
•
·
~
Parágrafo úDico. Quando tmbalho deva soe executado de pé,
os empregados terão à sua disposição assentos para serem utilizados nas pausas que o serviço pennitir.
SEÇÃOX:V
Das outras medidas e.peclais de proteção

Art. 200. Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares ru; nOlillllS de que trata este CapÍIIlk>, tend<>
em vista as peculiaridades de cada atividade O;U setor de tmbalho,
especialmente sobre:
I - medidas de prevençio de acidentes e os "'l'';pa-ntos de
proteção individnal em ob!lls de CODStlUçio. demolição oo reparos;
II - depósitos, azmazenagem e manuseio de combustlveis,
iD.flamáveis e explosivos. ben:1 00100 trânsito e pennanê»cia nas
áreas respectivas;
..
m - trabalho em escavações, tóneis, galerias, minas e pedreiras, sobremdo quanto à prevenção de explosões, indndios,
desmoronamentos e soterzamentos, eliminação de poeims. gases
etc. e facilidades de clpida saída dos empregados;
IV - proteção contta incêndio em genU. e as medidas preventivas adequadas, com exigências ao especial revestimento de
portas e paredes, construção de paredes CODir.l-fogo, diques e outros anteparos, assim como garantia geral de fácil circulação, corredores de acesso e saidas amplas e protegidas, com suficiente sinalização;
V - proteção contm insolação. calor, frio, mnidade e veu,
tos, sobremdo no tmbalho a céu aberto, com provisão, quanto a
este, de água potável alojamento e profilaxia de endeJnias;
VI- proteção_do trahalhador exposto a substâncias quimicas nocivas. radiações ionizantes e não-ionizantes. ruídos. vibraçõ-es e trepidações ou pressões anonnais ao ambiente de trabalho,
com especificação .das medidas cabíveis pata eliminação 6u atenuação desses efeitos, limites máximos quimto ao tempo de exposição, ~ ii!Iensidade da ação ou de sens efeitos sobre o ~
do trabalhador, exames médicos obrigat6rios, limites de idade,

Art. 201. As infmções ao disposto neste Caplbilo relativas~
medicina do trabalho sexão punidas com multa de 3 (três) a 30
(trinta) vezes o valor-de-referência previsto no artigo 2°, paráglllfo único, da Lei n• 6.205, de 29 de abril de 1975, e as <Xl!lCmlentes à segorança do tmbalho com multa de 5 (cinco) a 50 (cillqilenta) vezes o mesmo valor. (A Lei n° 6.986, de 14-4-82., detemrina a
multiplicação do valor de multa por dez, a partir de 1°-$-82).
Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço oo resistência à fiscalização, -emprego de artif'lCio oo simulação com o
objetivo de fraudar a lei, a multa sexã aplicada em sru vala máxima.
Arts. 202e 223. (Revogado&pe!aLein•6.514, de22-12-n.) "

··--··-------------··----·-·--·

--~-..;.----------·-·-··~------------- ~
•

À Comissiio tk Constiruiçiio.IustiÇa e Cidadania.

PROJETO DE LEIDA CÂMARA N• 52, DE 1.995
(N" 4.343193, na Casa de origem)
Dá nova redação ao art. 1° da Lei D 0 8..669, de
30 de jnnbo de 1.993, que prorroga o termo final do
prazo previsto no art. 3° da Lei n° 8.352, de 28 de dezembro de 1991, e dá outras providências.

O Congresso Naciooal decreta:
Art. !•Fica prmrogado pan~31 de dezembro de 1994o termo final do prazo referido no art. 3• da Lei n• 8.352, de zg de dezembro de 1991, du!llnte o qual estão dispensados es trabalhadores demitidos sem jlstãcausa, paia fins de obtenção do ~
semprego, da comprovação do critério de habilitação de que trata
o inciso II doart. 3• da Lei n•7.998, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 2° Esta lei entm em vigor nadara. de sua publicação.
Ait. 3° Revogam-se as disposições em coo.tririo.

lEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 8.669, DE 30 DE JUNHO DE 1993

Dá nova redação ao art.l0 da Lei n° 8.561, de
29 de dezembro de 1992, que "prorrogil! o termo final
do pr-azo previsto ao art. 30 da Lei D 0 8.352, de 28 de
drze:mbnJ de 1991 e dá outras providências".
O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1• O art. 1• da Lei n• 8.561, de 29 de dezembro de
1992. passa a vigoou: com a segoiille redação:

"Art. 1• Fica pronogado pan1 31 de dezembro de
1993, o te:rD:lO liDa1 ao prazo referido ao ãrt. 3° da Lei 0°
8.352, de 28 de dezembro de 1991, durante o qual estão
dispensados os trabalhadores demitidos sem justa causa,
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para Íms de obtenção do seguro-desemprego, da comprovação do critériO de habilitação de que trata o inciso
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V .,.... ações necessárias para a prevenção da erosão e para a

conservação do solo na bacia hidrográfica a montaD.te da barragem. inchtindo proposta paxa o zoneamento eco16gico..econômico
da região.
---·-----··---·---··-··-··-··-··-··----·-··-··-----~ -·-· --Art. 3° A concessão do uso de recursos hídricos que impü---··-··-·-------··---·-·----------·-·-·-·-··-- quea oonstruçllo de banagens somente poderá ser outorgada após
LEI N" 8352. DE 28 DE DEZEMBRO DE 1991
a aprovação do estudo e a expediçllo da licença. nos letmos dos in·
cisos I e D do art. 1°.
Dispõe sobre as disponibilidades financeiras do
Art. 4° Os ~etários de bat:ragens em operação que não
Fundo de Amparo ao Trabalhador - F AT e dá ou- tenham sido objeto de estudo de impacto ou de licenciamento am-

Tido art. 3°da Lei n°7.998, de 11 de janeiro de 1990."

tras providências.

Art. 3° Em caráter eXcepcioriál e por prazo determinado, os
trabalhadores demitidos sem justa causa no período compreendido
emre'!o de janeiro
1992 e 30 de jmbo de 1992. ficam dispensados. ato do requerimento do seguro-desemprego. & comprovaçllo do critério de'habilitação de que 1rata o inciso II do art. 3" da
Lei~"7.998.delldejaneirode!990.- • ·
·

a.

oo

biental,. nos tem:J.os desta lei, submeterão à aprovação do órgão referido no art. 1o estudo suCÍDlo com o conteúdo mínimo descrito
nos inciso& I a V do Art. 2°.
Art. 5° os ~etários de bmagens ficam obrigados a realizar as obras necessárias para evitar o assoreameDto de seus reservatórioS, de acordo com as coD.cfusões dos estudos mencionados

nosarts.l 0 e4°.

Parágiafo óilico. Conerão à conta dos prOprietários referi·--·--·--··-··------------·-··---··---··------ do neste artigo todas as despesas e custos decorrentes das medidas
de pcevenção da erosão e proteçllo do solo.
·
LEI N" 7.998. DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Art. 6e Ficam dispensados dos estudos a que se referem os
0
Regula o Programa do seguro-Desemprego, o arts.l e ~:
I - os empreendimentos hidrelétricos com potênCia inferior
Abono salarial, institui o Fundo de Amparo ao TraaiO MW;
baJhador- FAT, e dá outras providências.
D- os empreendimentos cujos reservatórios Dão ei~ a
!Ohade área.
'
·"Art. 3" Terá direito. à percepção do se~cmprego o~
Art. 7" O Poder Executivo regulamentará esta lei .P., pxazo
trabalhador dispensadQ sem justa causa que comprove:
de 180 (cento e oitenta) dias, colllados da data de sua publicaçllo.
--·--·---··---··-··---··-··-··---··-··---·----·---··---·-

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

· · - - -........................ --·-··-··-·--··-·------------·- ~ ouvido o "Cooselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA.
II -Ter sido empregado de pessoa juridica ou pessoa física
_Art. 8" Esta lei entia em vigor na data de suailllblicação.
a ela equíparada ou ter exercido atividade legalmente reconhecida
_Art. go Revogam-se as disposições em contrário.
como autônoma, dur.mte pelo menos 15 (quinze)-irieses nos últiLEGISlAÇÃO CITADA
mos 24 (vinte e quatro) meses~
LEIN"6.938.DE31 DE AGOSTO DE 1991
~ sobre a Política Nacional de Meio Ambiente oos fins de mecanismos de formulação e aplicação e dá outras providêucias.

(A Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 53, DE 1995
(N" 2.369191, na Casa de Origem)

Institui normas e procedimentos get'l!i<; para a
prevençãO do assessoramento dos reservatórios criados pelo barramento dos cursos d'água.

O Congresso Naciooa.l decreta:
Art. 1° A construção de bamt.gens selá rea..lizada visando à
pre.venção do assoreamento de seu reservatório, observadas as seguintes exigências:
- I - estudo prévio de impacto ambiental do empreendimento, aprovado por 6rgãos competentes do Sistema Nacional do
Meio Ambiente- SISNAMA, criado pela Lei n" 6.938. de 31 de
agosto de !98!;
II - prévio licenciamemo ambiental do empreendimenro
pelo órgão referido no incíso anterior. .
-Art. Z' O estudo de impacto ambiental, além de outros requisitos em legislação específica. conterá:
I - =acterizaçllo do clima. da geomorfologia e dos solos
da bacia hidrogrãfica a montante da banagem;
II- estudo do <ransporte de material sedimentável pela corrente de água;
caraeterizàção da ocupação humana da baeia hidrográfica a mootante da barragem. com ênfase no usõ do solo;
N- estudos prospedivos sobre a evoluçllo da =pação hu'
mana e do uso do .solo na bacia hidrográfica a monta.nte da banagem;

m-

O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional deaeta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. I0 Esta Lei, com fundamento no art. 8°, item XVII. alínea c, h. e i da Constituição Federal. estabelece a Política Nacional
do Meio Ambiente~ seus fins de mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente. cria o
Conselho Nacional do Meio Ambiente e institui o Cadastro Técnico Federal de Ativida_des e Instrumentos de ~f~ An;t.biental.
Da Po~tica Nacional do Meio Ambiente

Art. ZO A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetiyo a preservação, melhoria e recupeiação da qualidade ambiental propicia à vida, visando assegurar. no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos intei'Csses da segurança nãcional
e-à pxôteção da dignidade da vida humana., atendidos os seguintes
principias:
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um palrimônio público

a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o
uso coletivo;

fi- racionaHzaçio do USO do solo, do subsolo. da água e do ar,
fiscalização do uso dos recursos am-

m- planejamento e
bientais:

IV- proteção dos ecossistemas. com a preservação de áreas
representativas;
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V- controle e z:oneamento."das atividades potencial ou efetivamente poluidores;
VI- incentivos- ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais; $
VII- acompanhamento do esOJ.do da qualidade ambiental;
VIII- recuperação de áreas degxadadas;
IX- proteÇão da áreas ameaçadas de degxadação;
X - educação ambiental a todos os níveis do ensino, incluSive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na Defesa do meio ambiente.

LEIN"-7.804-DE 18deNLHODE 1989

MENSAGEM N'300, DE 1993
(Do Poder Executivo)

Senbores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso Xll, C9mbinado como§ 1°
do artigo 223. da Coustilnição Federal, submeto à apreciação do
Congresso Nacional, acompanhado de ExpoSição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria n' 470. de 29 de abril de 1993, que "Outorga permissão à
Fundação Nossa Senhora das Dores, para executar, pelo prazo de
10 (dez) anos, sem direito de exclusividacle, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modula:da, com fms exclusivamente
educãtivos, na cidade de Limeira, Estado de São Paulo".
Brasília, 7 de junbo de 1993~ Itamar Franco.

lEGISlAÇÃO CITADA, ANEXADA PElA COORDENAÇÃO
·
DAS COMISSÕES PERMANENTES

Altera a Lei n' 6.938(1), de 31 de agosto de
1981, qir.e dispõe sobre a Política .Nacional do Meio
Ambielite, seus linS e meca.Disinos de formulação e
: aj)licãção~ a -Lei n°·7..735(•), de 22 de fevereiro de
1989, a Lei n' 6.8030, de 2 de julho de 1980, a Lei n'
6.902(4), 21 de abril de 1981, e dá outras providências-

CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

O Presidente da República.
,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguiDt.e Lei:
Art. 1° A Lei D.0 6.938, de 31 de agosto de 1981, passa a vi-

TÍ!1JLOIV
D~

ral. estabelece a Politica Nacional do Meio Ambiente,
seus fms e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, cria o Conselho Superior do Meio Ambiente e institui o Cadastro de Defesa Ambiental"

?:MA,

II- o artigo 3° passa a vigorar na forma segUinte:
"Art. 30 ---··--·-··------·----··--

V -recursos ambientais: at:mosf~ as águas interiores, superficiais e Sllbt.enâneas,-os -estuários, o mar
territorial, o solo. o subsolo, os elementos da biosfera. a
fauna e a flora.."

Organização dos ~oderes
CAPinJLOI
Do Poder Legislativo

gm;;rr'com as seguintes alterações:
I- O artigo 1° passa .a ter a seguinte redação:
"Art. 1° Esta Lei, com fundamento nos incisos VI
e Vll.do artigo 23 e no artigo 225 da Constituição Fede-
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___________________ =

------------~-------:sa;xõ_ii

Das Atribuições do Congresso Naciol)al

··----·-··--·-·----------··----··----Art. 49. É da competência do Congresso Nacional.
.

xn- apreciar os atos de concessão e renovação de conces-

são de emissoras de rãdio e televisão;

TÍl1JLO VIII
Da Ordem Social
CAPÍTULO V
Dã Comunica~o Social

--------- ·-----··-----·-··-·-·-··--····-·
Art. 223. Compete ao Poder ExecutiVo___Otitorgar e renovar

(À Comi.s.são de Serviços e lnfra-Estrunua.)

-~-·-··----.o:.-·-··-

concessão. permissão e autorização para o serviço de radiodifusão
__ sonota e de sons e imagens, observado o principio da complementaridade dos sistemas privados. público e estatal _
§ I 0 O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art.
Aprova o do que outorga permissãO à- Funda64, §§ 2° e 4°, a contar do recebimento da mensagem.
ção Nossa Senhora das Dores para aecutar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins aclusivamente educativos, na cidade de Li- EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 1143 - MB DE 29 DE ABRIL
meira, Estado de São Paulo.
DE 1993 DO SENHOR MlNISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICÁÇÕES
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado -o atO a que se refere a Portaria n° 470,
Excelentíssimo Senhor Preside:ãte -da RepÓblica,
da 29 de abril de 1.993, do Ministério das Colllllllicações, que ouEncaminho a Vossa Excelência, a inclusa Portaria n° 470,
torga pemrissão à Fundação Nossa Senbora das Dores para execu- de 29 de abril de 1993, pela qual outorguei pemrissão à Fundação
tar por 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço dera- Nossa Senhora das Dores, para explorar o serviçO de radiodifusão
diodifusão sonora em freqüência modulada, com fms exclusiva- sooora em freqüência modulada. na cidade de Limeira. Estado de
mente educativos, na cidade de Limeú:a. Estado de São Paulo.
São Paulo, com ÍUls exclusivamente educativo e culturaL
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de
O ato de outorga., confOime procedimentos estabelecidos
sua publicação.
--pelo novo texto Constitucional, dever>1. pra prorluzir efeitos le~
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 39, DE 1995
(N° 396194, na Câmara dos Deputados)
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gais. ser sÜbÔ:letido ao Congresso Naciooal. nos termos do .§ 3° do

seu artigo 223.

.-

Da orga.nização dos Poderes

Cabe-me informar que os 6rgãos competentes deste MiDistério manifestlraln-se sobre o pedido, achando-o regularmente ins-

truído. conforme a legislação específica em vigor.

CAPÍTIJLOI
Do Poder Legislativo

Assim. Senhor presidente, apresento a Vossa Exceléncia o

ato de permissão. solicitando o- seu evcaminhamento ao Congresso
Nacional. juntamente com o processo que lhe deu origem.
Respeitosamente. Hugo Napoleão

-----·AI!...--·-··-··-··-·-·-----··-··----------·---·-··49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

PORTARIA N" 470, DE 29 DE ABRIL DE 1993
O MiDistro de Estado das Comunicações, us:mdo das atribuições que lhe co.ofexe a Lei n• 8.490, de 19 de novembro de 1992. e
tendÓ-em vista o que ooostado processon•29100.000025/91, resolve:
I - Outagar P"""issiio à Fundação Nossa Sellha:a das Dores,
para executar. peloJllli7D de 10 (dez) anos, sem ctireilo de""chlsividade, secviço de radiodifusão sooora em freqUência: mcdnlada com fms
excluSivan>ente educativos. na cidade de ümei!a. Estado de Silo Paulo.
. ll- A permissão cmt outagP.da n:ger-se-á pelo Código Bmsileiro de Telecomunicações. leis subseqúentes e regulamentos.
m - Esta permissão somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, na fonna do artigo 22l, panigtafo terceiro, da Constituição.
IV- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

-Hugo Napoleão.

-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 40, DE 1995
(N° 31195, na Câmara dos Deputadoo)
Aprova o texto do Ac:ordo sobre. Comérà..o e
Cooperação Ewuômica, celebrado entre o Governo
da Repúblka Federativa do Brosll e o Governo da República Tdleca, em Brasilia, em 25 de abril de 1994-

0 Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o texto do Acordo soble Coméicio e
CoopernçW Econômica, celebrndo enlre o Govemo da Repóblica
Fedemtiva do Bmsil e o Govemo da Re!>\blica Tcheca, em Bmsilia, em 25 de abril de 1994.
Pacigmfo único. Ficam sujeitos à aprovaçãO do Congresso
Nacional quaisquer ates que possam ~ltar em revisão do referido Acon:lo. assim como quaisquer ajustes complementares que.
nos tennos do inciso I do art. 49 da ConstituiçW Fedeilil, a=tem encargos ou compromissos gravosos ao pa.trimônio nacional.
ArL 2° Este decreto legislativo eotra em vigor na data de
sua publicação.
MENSAGEM N• 466, DE 1!194
· (Do Poder Executivp)

Senhon:s Membros do Congresso Nacional,
De co.ofCJrnlidade com o disposto oo artigo 49, inciso I, da
Constituição Federal, submeto à elevada considemçW- de V =
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senbor
Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre Comércio e Coopernção Econômica. celebrado ~ o Governo da República Fedemtiva do BraSil e o Governo da Repóbfic;!.
Tcheca,emBiaSllia, em25 de abril de 1994.
Brasília,21 dejmbo de 1994.-Itamar Franco.

LEGISlAÇÃO CiTADA, ANEXADA PElA
COOKDENAÇAO DAS COMISSOESPERMANENTES
CONSTirUIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL
1988

SEÇÃOIT

Das_ Atribuições do Congresso Nacional

I - resolver defmiti.vamente sobre tratados. acordos ou atos
intemacionai~ _gue ~tem encargos oo compromissos gravosos

ao patrimônio naciOnal;

EXPOSIÇÃO.DE MOTIVOS N"2581MRE;DE 7 DE JUNHO DE
1994. DO SENHOR MINISTRO DE ESfADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Excelentíssimo Senbcr Presidente da República.
. Submeto à COD.Sidcração de Vossa Excelência o auexo texto
do Acordo sobre Comércio e CoopernçW celebrndo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Tcheca, em Bruília, em 25 de abril de 1994, poc oasiiío da visita
ao B=il do Primeiro-Ministto daquele pe!s, Senhcr Vacia,y_Igaus.
2. A assinaturn desse instrumento atende i· disposição de
ambos os Govemoo de desenvolver a cooperação ~mica e o
inlercâmbio comercial bilateml,. por meio da corx:essão recíproca do
hataiDenro de nação mais favorecida. segundo as regms do GATI.
S. Reconhecendo que o mtercâmbio oomercíal entre o Bra1
sil e a República Tcheca situa-se aquém de suas possibilidades, os
dois Governos convieram. ilo documento acima mencionado, em
fomentar a cooperação entre pessoas físicas e jurídicas de ambos
os países. inclusive. em atividades conjuntas em t.e:ta:iros mercados, bem como em. constitnir comissão mista que. reunindo-se periodicamente, assegure a implementação do Acado.
4. Além disso, cônscios de que a retomada do deseuvolvimento ecoo.ômica deriva necessariamente da inserção de ambos os
países na dinâmica do comércio internacionaL o Govem.o do Brasil e o Governo da República Tcheca dispuseram que os pagamentos dos contmtos concluidos ao amparo do instrumento em foco
sejam efetuados em moeda livremente conversível. com base nos
preçosmundiais •.
5. Em vista do exposto, submeto a Vossa Excelência o anexo projeto -de Mensagem para que, se assim hoover !XX" bem,. o eucaminhe ao Poder Legíslati.vo. par.l exame e eventual aprovação.
Respeitosamente,- Celso L. N. Amorim. Ministro de Estado das Relações Exteriores.
ACORDO SOBRE COMÉRCIO E COOPERAÇÃO
ECONÔMICA EN1RE O GOVERNO DA REPÚBUCA
FEDERAT)VA DO BRASll. E O GOVERNO DA
. REPÚBUCA TCHECA
O Govemo da República Federativa do Brasil
O Governo da República Tcbeca
(dcmtvante denominados ''Partes Contratantes''·
Desejando expandir e fortalecer os vínculos comerciais e a cooperação econômica entre os dois países. com
base nos princípios da igualdade soberana dos Estados e da
reciprocidade.
COm o objetivo mais amplo de intensificar as relações bila-

terais em bases JDIItuamente vantajosas,
~ Acordam o seguinte:
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Arügi>I
As Partes Contratantes fomentarão e fa.cilit.alâo o desenvolvimento do intercâmbio comercial e da coopera.çio econômica bilatetal em confcmnidade com suas IOSpOCtivas disposições legais
intemas.
Artigo R

As Partes

Contta.~es

conceder-se-io reciprocamente o

tratamento de Dação mais favorecida, se-do as regp~S do GATI,
em todos os assuntos concementes ao inten::âmbio comeicial

Artlgoill

d) donativos de caráter humanitário, educativo. cultural c
esportivo.
· 2. Os bens e os produtos acima mencionados não poderio
ser comercializados, nem aproveitados lX'f terceiros, paza fms lucnt.tivos.

Artigo IX
Cada Parte concedexá, em confomúdade com suas leis e regulamentos, facilidades de trânsito em seu tenitério às mercadorias originárilis do te!ritório do outro pals e destinadas a le!<:eiroo
paises, assim como às meteadorias originárias de t=:eiros paises
com destino à outra Paxte Conii3ta!lte.

n

_ O disposto ll9 artigo não será aplieado às vamagens, facilidades, privilégios e fianquias que uma das Partes Conii3ta!ltes
concede cu venha a conceder.:
·a) aos· paíseS limítrofes, com vi~ a façilitar o trinsito nas
frón~iras e/ou a coópet3.çãõ cofu aS zonaS fronteiriças;
• b) a térceiios países, em mzão de sua participação em accrdo de integração econõmica do qual seja membro, tais como zona
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Artigo X

L Com o propósito de assegurar a implementação do preAcordo, as Partes Contratantes conccrdam em estabeleoer
Comissão Mista bilateral, paza fomentar a coopetaÇão caneiCial e
econõmica dos dois paises.
2. Os representantes dos Ministéiios que se ocnpam das relações econômicaa extcmas seliio responsáveis pela O!efJa das desen~

de livre comércio ou união aduaneira;
legações paxa as reuniões da ('emissão Mista.
c) a le!<:eiroo países, com base em accrdos miltilatetais de
.1. As tarefas priDcipais da Comisoão Mista ~as seguiilles:
que a rutta Parte Contratante não participe, -como os· fumados ao
a) apresentar aos Govemos propostas referentes ao dedo artigo XX do GATI e os decaDentes de waiVers do senvolvimento das relações comerciais e econômicas bilateGATI como Sistema Global <le Prefaôncias Cometciais entre pairais;
ses em desenvolvimento (SGPC).
_ _ __
b) passar em revistas as atividades comerciais e econômicas
_Artigo IV
entre ambos Cis ~ levadas a efeito no âmbito do presente .
As Partes ConiiO.tames fomentarão a cooperação en!m pes- Acordo, e cennibmr paza a expansão das relações econômicaa e
soas jurídicas e físicas de ambos os países, inclusive em atividades com~iais. ~speciãlmente mediante a apresentação de novas for- _:
mas de cooperação;
·.
cmjmtas em teiceiros mercados, orientadas esp-ciaJmente para:
c) fomentar o inteicâmbio de infoanações sÓbre a situação :
a) o crescimento do volume anual o iD.terclmbio comercial
econllmica e comercial e sobre a legislação pertinente em ambos
bilatetale a diversificação da pauta comercializada;
b) empreendimentos e cooperação conjmla na produção de os países;
d) supervisionar o cumprimento do presente Accrdo.
máquinas e instalações, bem como ecoperação técnica e formação ·
4. A Comissão Mi.stra rellilir-sc--ã conforme as necessidades
profiSSional;
c) o inten:âmbio de infom>açães sobre os futuros programas das Partes Contratantes. em_ princípio uma vez a cada dois anos,
de investimentos e modificações Das disposições e xegnhnne:ntos rela- a!temadamente em Brasília e em Pmga.
einuados com o comércio exteria:e à formação dO joint ventnres.
Artigo XI
Artigo V
As controvérsias que possam surgir a "'speito da inteipiCta·
Os conttatos de importação e eXpot1ação conchJíd9s ao am- ção do presente Accrdo serão solucionadas no âmbito da Comisparo do presente Acordo serão negociados prefcreuclalmente com são Mlsta mencionada no artigo X do presente Accxdo.
base nos preçoS Diundjais
·
Artlgoxn
Artigo VI
Os pagamentos resultantes dos contratos c:onc1uidos ao amparo do presente Acordo serão efetuados em divisas livremente
·conversíveis e em conformidade com os regulamentos cambiais
vigentes em ambos os países.
Artigo Vil

Com o propósito de expandir as relações comerciais entre
os dois países, as Partes Ccntrat.antes incentivarão a participação
de empresas em feiias e exposições comerCiais, OIEanit.adas no
teiritório de ambos os países.
-

Artlgovm
L As Partes Contratantes, em conf(Tll'!idade com Sllas leis e
regulamentos intemos,. isentarão de ~tos ruhlaneiros os seguintes bens:
a) me=dorias. femmentas e produtos indispensáveis à organização de feiras e exposições comerciais;
- --b) malerlal paia testes ou pesquisas;
.
c) amostru sem· valor comercial e material publicitário;

.

As disposições do presente Accrdo também serão aplicá·

veJ.S aos conb::atantes concluídos durante sua vigência e aunpridos

após sua expiração~

ArtlgoXlll
O presente Acordo será válido por um perlodo de 5 (cinco)
anos e será automaticamente prorrogado sempre por um ano, a

menos que uma das Partes Contratantes conmnique, por escrito e
por via diplomática,. soa intenção de denunciá-lo, com antecedência de !80 (cento e oitenta) dias em "'lação à data prevista paza a
sua expiração.
Artigo XIV
O presente Accrdo deverá ser aprovado em confcmnidade
cem a legislação intema de cada Parte Contratante e entrará. em vigor 30 (trinta) dias após a data de recebimento da última notifica·
ção relativa à sua aprovação.
Artigo :XV
Na data da entrada em vigor do presente Acordo, cessaiá,
nas relações-entre a República Federativa do Brasil e a Repúbliea
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I - resolver deimitivamente Sobre tratados, acordos ou atos
Theca.. a validade do Acordo de Comércio assinado entre o Governo da República Fedeiativa do Brasil e o Governo eh República intemacionais que at:.anete:r:n encargoS w compromissos gravosos
Socialista da Tchecoslovãquia, em Brasília, em 19 de julho de ·· ao patrim.ônio naciona.I;
19n, e do Acordo sobre Coopexaçãó Econômica assinado entre o
.
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Socialista da Tchecoslováquia, em B~ilia, em 12 de maio·
EXPOSIÇÃO DE MOTNOS N" 537/MRE, DE 26 DE OU1Ude 1988.
. ....
BRO DE 1994, DO SENHOR MINIS1RO DE ESTADO,
FeiiD em Brasília, uo dia 25 de abril de 1994, em dois
INTERlNO, DAS RELAÇÕES EX'IERIORES.
exemplares originais, nas línguas pol1llguesa. e tcheca, sendo ambos os textos igualmente autênticos.- Pelo Govemo da República
Excelentlssinlo Senha: Presidente da República,
Federativa do Brasil, Celso L. N. Amorim, Ministro de Estado
Elevo à consideração de V.
o anexo projeto de mensadas Relações Exteriores- Pelo Governo de República Tchc=, Vá- gem pela qual se submete aô referendo do Congresso Naciooal o
. elav Klaus, Primeiro Ministro.
___texto do Protocolo sobre Integração Educativa e Reconhecimento
de Certificados, T"rtulos e Esbldos de Nível Primário e Médio N"ao
PR.ÓJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 41, DE 1995
-Técnico, concluído em Buenos Aires, no .unbito do M~ em
(N° ~5, na Câmara dos DqJutados)
5 de agoSto de 1994.
Aprova o .tex1o do Protocolo sobre integração
2. O presente instrumento foi rubricadO durante a VI ReuEducativa e Reconhecimento de Certificados, Títulos nião de Ministtos da Educação dos Países do Mercosul, realizada
·e Estudos
Nível Primário e Médio não Técnico, na capital azgentina, no dia 4 de agosiD de 1994.
concluído em Buenos Aires, no âmbito do Mercosul,.
3. O principal objetivo do Prctoc:olo COilSÍSte em criar um
e assinado pelo Brasil em 5 de agosto de 1994.
quadro jurldico que gaxanta aos estudantes dos Estados-Partes do
Tiatado de Assuução o reconhecimento dos estudos de nível priO Congresso Nacional decreta;
Art. 1° Fica aprovado o texto do Protocolo :sobre- Integração mário e médio não técnico. bem como a validação dos certificados
Educativa e Reconhecimento de Certificados. Títulos e Estudos de que comprovem e. no caso de estes estares incompletos. permissão
Nível Primário e Médio não Técoico, concluído em Buenps Aires, no para o seu prosseguimento.
4. Ao proporcionar aos estudantes da região o fifil.acesso
âml!ilodo Mercosul, e assinado pelo Brasil em Sdeagosto de 1994.
Par.lgr.l!o único. Ficam sujeitos à aprovação Cio Congresso aos sistemas educacionais e à continuidade de seus estuOOs, o ProNacional quaisquer atóS que possam resuhar em revisão do referi- tocolo representará uma contribuição significativa para o processo
,do protocolo. assim como quaisquer ajustes coinplem.entares que, de integraÇão do Men:osul
~espeitosamente,- Roberto Abdeuur, :Ministro de Estado,
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Fedetal, acarreinterino. das Relações Exteriores.
·
tem encargos ou compromissos gravosos ao patriniônio nacionaL
Art. 2° Este decreto legislativo entia em vigor na:- data de
PROTOCOLO SOBREINI'EGRAÇÃO EDUCATNA E
sua publicação.
RECONHECIMENTO DE CERTIFICADOS,lÍfULOS E

·-------·-··-··-··--··-··---·--··--·-·-·-··-----------

:ex•

de

MENSAGEM N- 966, DE 1994
(Do Poder Executivo)

Senhores Mel:nbros do Congresso Nacional,
De conformidede com o disposto DO artigo 49, inciso L da
Constituição Federal, submeto à elevade consideração de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado, Interino, das Relaç<ses Exteriores, o- texto do
Protocolo sobre Integração Educativa e Reconhecimento de Certi~
ficados, Títulos e Estudos de Nível Primário e Médio N'"ao Técnico, conch.údo em Buenos Aires. no âmbito do Mercosul, e aSsinado pelo Brasil em 5 de agosto de 1994.
Brasília, 7 de novembro de 1994.
LEGISLAÇÃO CITAD~, _
ANEXADÃ PELA COORDENAÇAO
DAS COMISSÕES PERMANENIES

CONSTiruiÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATNA DO BRASH..

·--·-··-.. -··-··-------------··-··-·-.. Da Organização dos Poderes
CAPÍTIJLO I
. Do Poder Legislativo

ESTUDOS DE NÍVEL PRIMÁRIO E MÉDIO NÃO 'ÍÉCNICO*
Os Governos da República Argentina~ da República
Federativa do Brasil. da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai. a seguir denominados "EstadosPartes".
Em virtude dos princípios e objetivos emmciados pelo Tratado de Assunção, assinado em 26 de maiÇO de 1991;
Cooscientes de que a EducaçãD é um fator fundamental DO
cenário dos processos de inlegxação regiorial;
Prevendo que os sistemas educativos devem dar resposta aos desafios suscitados pelas transformações produtivas. pelos avanços científicos e técilicos e· pela consolidação
__da democracia rio contexto -da crescente integração entre os
países da região;
Movidos pela convicção de que é fundamental promover o
desenvolvimento cultuzal mediante um processo de integração
harniõoico e dinâmico, destinado a facilitar a circulação do conhe-

cioieD.to entte oS -países-integrantes dO MeicõSui;

Inspilados pela vontade de consolidar os fatores comuns de

identidad~ de história e do patrimôniocultural dos povos~

Considerando a necessidade de se chegar a um acordo comum relativo ao reconhecimento e à equipatação dos estudos pri~s__e Iilédios r;Iâo técnicOs. cursados em qualquer dos quatro

···-----··----..··-·-··-------·-··--·----··-u-··-- países
integrantes do Mercosul. especificamente no que concerne a
sua validade acadêmica,
SEÇÃOJI
Das Atribuições do Congr=o Nacional

Acordem:
*No presente Protocolo, concorda-se em considel3l' que o
···-··-··-··----·-··-··-·---------·---·-··--··--·--- mesmo compreende os Níveis Primári~_ Médi9 :oão técnico ou
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Naci;ooal:
suas denominações eqwvalegt~ em Cada pais._
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ARTIGO!
1. Os Estados-Partes reconhecerão os estudos de educação
primária e média n.lt> técnica e volidar.lo os certificados que os
COO!pl'OVem. expedidos pelas instituições ofiCialmente recoDhecidas por cada um dos Estados-Partes, nas mesmas coodições estabelecidas pelo país de origem para os alunos ou ex-ahmos das referidas instituiçõeS2. O menciooado recODhecimento será. realiza.do com o objetivo de permitir o prosseguimento dos estudos. de acordo com a
Tabela de Equival.!ncias que figma como Auexo .1 e que é J>II!e
integrante do presente Protocolo_
·
.
3. Para garantir a implementação deste Protocolo, a Reunião.de Miuistros <l.e Ed!!cação do Meit:OSUl propenderá à ÍDCOipOraçãO de conteúdos cmriculares mínimos de História e Geogmf~a
de cada um dos Estados-Partes, organizados por meio de instrumeDl"" e procediiilentos a<:<JI:dados pela~ a1Jtotidades competentes
de
um _dos _P"íses Signãtáríos_

cada

ARTIG02
I. Os estudos em nível primário oo médio não técnico realizados de foana illcomplela em qualquer dos Estodo<-Partes sedio reco-.
Dhecidos DOS demais &lados a fim de pem1itir o seu prosseguimeDlo.
2. Este recoDhecimento será feito com base na Tabela de
Eqüivalência mencionada no parágrafo segundo do artigo primeiro, a qual poder.!. ser oportunamente complementada por uma tabela axlieional que petmitirá equiparar as diver.;as situações acadêmicas originadas da aplicaçi<> dos regimes de avaliação e progressão
de cada um dos Estado!o-Partes.

ARTIG03

1. Com o objetivo de estabelecer as denominações eqüiva-
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ARTIGO?
1. O presente Protocolo. parte inte~te do Tratado de Assunção. entrará em vigor. para os dois priméiros Estados que oratifiquem, 30 (trinta) dias após o depósito do segundo instrumento
de ratificação~
·
2. Paxa os demais signatáriOs entr:u:á em vigor nõ 300 (trigé- simo) dia após o depósito do Iespectivo ins1nlmeDlo de ratificação
enaordememque forem depositadas as ratificações.
ARTIGOS

I. O presente Protocolo poderá ser revisado de comnm
acordo por proposta de um dos Estados-Partes.
2. A adesão de um Estado ao Tratado de Asstmção implicará i~ jure a adesão ao presente Protocolo.

ARTIG09
1. O Govemo da República do Paxaguai será o depositário
do presente Protocolo bem como dos instrumentos de ratificação,
e enviará cópias devidamente autenticadas elos mesmos aos Go- __
vemos dos demais Estados-Partes.
2. O Governo da República do Paraguai notificará aos Governos dos demais Estados-Faltes a data de enttada em vigor no preseDle Protocolo e a data de depósito dos instrumentos de ratifo:;ação.
Feito na Cidade de Buenos Aires, em 5 de agosto de 1994,
em um original. nos idiomas português e espanhol. sendo ambos
os textos igualmente autênticos.- Pelo Govemo da Reptlblica Argentina, Guido Di TeDa - Pelo Governo da República do Paiã-'
guai, Luis Maria Ralnin!z Boettner - Pelo Govemo da República F.edera!iva do Brasil, Celso L. N. Amorim - Pelo Governo (li
Repúb)ica Oriental do Uruguai. Sergio Abreu_
'

ANEXO!

lentes dos níveis de educação de cada um dos Estados-Partes, de
Tabela Comparativa de Anos de Escolaridade
harmonizar os mecanÍqnry,; administrativos que facilitem o desen- .
volvimento do que foi estabelecido, de criar mecanismos que faParaguai
Uruguai
Brasil
;Ygentina
VC'JreÇ3Ill a adaptação dos estudantes no país receptor, de resolver
1°Fundamental 1o Primário
l 0 Primário
1°Primário
aquelas situações que não estiverem coD1empladas pelas Tabelas de
20
..
Eqüivalência e de velar pelo cumprimento do presente Protocolo, será
2"
criada mna ComisSão Regional Técnica que pocJerá reunir-se toda vez
3"
que pelo menoo dois dos Estodo<-Partes considetarem necessário.
40 "
4"
A Comissão Regional Té<:nica será integreda por delegações dos Ministérios da Educação de cada um dos Estados-Partes e
so "
5"
sna eootdenação caberá aos setores corilpetentes das respectivas
60 ..
OJ.ancelarias.. Os locais da :reunião serão estabelecidos de forma
70 "
rotativa nos territ6rios de cada um dos Estados-Partes.
··
l"BásicoMédio 1" C. Básico
Sec.
ARTIG04
1o Secundário go 11
zo"
2"
Cada Estado-Parte deverá infO<DJar aos demais Estados
2•
30"
3"
qualquer modificação verificada em seu sistema eduCativo.
ARTIGOS
20 "
3"
4°''Bachiller.Uo IO''BadiilJ.el310''
Em caso de existência. entre os Estados-Partes de convênios - 40 . ..
30 " "Bach." 5•
2"
ou acordos bilaterais com disposições mais favoráveis sobre a ma5"
6"
3"
téria. os referidos Estados-Partes poderá invocar a aplicação daqueles dispositivos que considerem mais vantajosos.
12anos
11 anos
12 anos
12anos
ARTIG06

.. .
.. .

..

1- As controvétsias que suigirem eb.tre osEstados-Partes
em decoJ:tencia da aplicação~ interpretação ou -do Dão cumprimento das disposições comidas no presente Protocolo serão resolvidas
mediante negociações diplomáticas direlaS-

2. Se mediante tais negociações não se chegar a um acordo
ou se a controvérsia for solucionada apenas paxcialmente, serão
aplicados os procedimeDlOS previstos no Sistema de Solução de Controv&Sias vigente eD1re os Estados-Partes do Ttatado de Assunção.

..
..

PARECERES

PARECER N"248,DE 1995
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 194,
de 1993 (n° 3.220, de 1993, oa Casa de origem), que
"Submete à apreàação do SeDado Federal a indica·
ção de diretores ou representantes brasileiros em or·
ganismo mtd61ateral".
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Relator: Senador Guilherine Palmeira
Nos termos das disposições regimentais pertineiites à tramitação da matéria objeto da presente proposição, encaminha-se a
esta Comissão de Relações Exteriores e- .Defesa Nacional o l'i-ojeto
de Lei da Câmam n• 194/93, que "Submete à apreciação do Senado Federal a indicação de diretores cu represeniantes brasileiros
em 0Ig3Jlismo multilateral".
Acompanha o texto original do projeto ora examinado justi' ficação do eminente autor da proposta, Deputado Eduardo Jorge,
na qual são .arroladas as razões que levaram a sua proposição. Desta manifestação, cabe destacar o seguin!e:
"A indicação de diretores ou representantes em
Oig3l1ism.os IIlUhilaterais pelo Governo brasileiro deve
constituir-se em ato de govemo cercado de Iodas as cautelas, pnSprias da natureza do cargo ou da representação

a ser exUcida.
. . Não pÕdetii esies cargos, a qualquer pretexto, ser. virem como prêmiô de consolação a quem quer que seja,
mesmo que o .indicado preencha, de certa forma.. os requisitos t6cn.icos para o desempezlho da função.
O projeto de lei atende ao disposto no art. 52, inciso m, alinea r, da Constituição Federal que estabeleoe,
ver bis:
"Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

m :.. '!J?IO"'ár prevÍaJI1ellle, por voto """"""'· após

argüição pública, a escolha de:

f) tibllares de outros cargos que a lei deteiPJ.inar."
As razões exaradas pelo eminente autor da proposta são
bastante e suficientes para evidenciarem a oportunidade e conveniência da matéria. Não há como justificarmos a ausência de outorga legjslativa nas indicações de diretores ou representantes brasileiros em organismos multilaterais.
Verifica-se, por de:o:adeiro, ser o projeto aqui considerado
oportuno e conveniente aos interesses nacionais, sendo ainda plenamente constitucional e compatível com o ordenamento jurídico
brasileiro, dotado portalllo de juridicidade e redigido em boa técnica legislativa..
Pelo exposto? somos pela aprovaÇão da presente proposição, nos termos da proposta originaL
·
··
Sala das Comissões, 20 de abril de 1995.- HumbertO Lucena. Presidente eventnal - Guilherme Palmeira, Relator- Lú-

dio Coelho - Joel de HoDanda - Pedro Piva- Edlson Lobão -

José Agripino -.Hugo Napoleão - Geraldo Melo - Beoedita da
Silva- Marluce Pinto- Artur da Távola- Sebastião Rocha.
PARE~RN°249,DE

1995

Da Comissão de Rdações Exteriores e Defesa
Naáonal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n°
53, de 1993 (n• 117-C de 1991, oa origem), que
"Aprova o texto da Conveção n° 170, da Organização IDternacional 4o Trabalho, relativa à- segurançã
na utilização de produtos químicos no trabalho, adofada pela 77" Reunião da Conferência Internacional
du Trabalho, em Genebra, 1990".
Relator: Seo.adol" Artur da Távola
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da Mensagem n° 298, de 1991, o texto da Convenção no 170 da
Organização Internacional do Trabalho, assinada pelo Brasil por
ocasião- da 77a Conferência Internacional do Trabalho, realizada
em Genebra, em 1990.
Trata a referida Convenção de procedimentos de segurança
na utilização de produtos químicos no tr.lbalho. Foi ela objeto ele
apreciação intenninfsierial no âmbito do Poder Executivo, tendo recebido parecer favorável paxa sua adoção em nosso sistema nOIIDat.ivo.
A Mensagem iniciou sua tramitação na Câmara dos Deputados, onde recebeu aprovação, consubstauciada no Projeto ele Decreto Lêgislativo que Ol."a vem ao Senado, após ser acolhida na íntegra em tres órgãos tóçnicos daquela Casa: Comissão de Relações
Exteriores; Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público; e Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
E,tcaminbada à Câmam dos Deputados em 20 de junho de
1991, o Projeto de Decreto Legislativo resultante foi aprovado naquela Casa, em redação Ímal, no dia 9 de novembro de 1993, tendo sido encamiobado ao Senado, através do Oficio PSGSE/397/93, em 18 de novembro de 1993. No Senado Federal, o
presente ProjetO foi distribuído à Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional em 22 de novembro de 1993, e a este Relator
em 8 ~março de 1995.
E o Relatório.

II- Voto
A Conveução n• 170 da OIT, relativa à segurança do.:lral>a-·
lho na utilização de produtos químicos, repreSenta uma atualiZação
e aprofundamento de nossa legislação interna sobre o aSsunto.
Coorem obrigações de proteção dos trabalhadores COillia os e!eitos
nocivo~ ~ ~os químicos, além de imposições correlatas
quanto ao usuário e ao meiO ambiente. Destaque-se, ain~ que o
texto convencional traz importante regulamentação :relativa à exportação de produtos químicos, obrigando o país exportador a
alertar o país importador quando o produto em IIlmsferência foi
6bjeto de proibição total ou parcial no território do primeiro, por
razões de segurança e saúde no trabalho, fato que se releva em vista de o Brasil constituir-se em grande importador de defensivos
agrícolas. muitas vezes agravados no país dé origem.
- Em face do ex:posto, somos de opinião favorável à aprova,
ção do presente Projeto de Decreto Legislativo, pela conveniência
e oportunidade da matéria de que trata e por enquadrnr-se em nos-

soS cânones _legais e constituCionais.
Sala da ComissãÕ 20 de abril de 1995 - Humberto Lucena,
Presideute eveutua!, Artur da Tiívola, Relator- Ludio Coelho- Geraldo Melo- Joe! de HoDanda- Pedro Piva- Edisuo Lobão- Pedro Simon - Hugo N-leão - Benedita da Silva - Guilherme
Palmeira ,-Sebastião Rod!a- Mariuce Pinto -José Agripino.
PARECERN• 250, DE 1995

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n°
59, de 1994 (o• 329-C, de 1993, na Câmara dos Dqm·
tados), que "Aprova o te:rto do Acordo sobre Serviço
Móvel Cdular entre o Governo da República Federativa dO Brasil, o Governo da Repúb6ca Argentina,
o Governo da República do Paraguai e o Governo da
Repúbtica Oriental do Uruguai, celebrado em Las

Leiias,em27-6·92" •
. Relator: Senador Guilherme Palmeira

I- Relatório

I- Relatório

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 49 da Constituição? o Poder Executivo enviau ao Congresso Nacional, por meio

Em atenção aO disposto no iriciso I do art.. 49 da Constituição, o Poder Executivo enviou ao Congresso Nacional, por meio
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da Mei!S3gem n• 39, de 1993, o fuxto do Acordo quadripartite em
epigrafe, -que estabelece os termos de operação do serviço de telefonia celular móvel entre os países integranteS do MexcosuL •
CUida o referido Acordo de procedimentos para compatibilização dos sistemas de conmnicações das Partes Sigoalárias, evitando interferêocias prejudiciais entre as telefonias celulares nacionais, o que pennítilá ó USO .da:s estã.çõe~f mDveis autorizadas nos
quatro países.. sem obstáculos e com melhor qualidade.
A Mensagem iniciou sua t:1'3.l:Jlitaçã na Câmara dos Deputados. ende recebeu aprovação. consubstanciada no Projeto de Decreto Legislativo que ora vem ao Senado. após ser acolli.ida na íntegra em .dois órgãos técnicos daquela Casa: ComissãO de Relações ExterioreS e Comissão de ConstituiçãO e JustiÇa e de Redação.
.. ErtcatiliDhada a Mei!S3gem l. Câmaia dos Deputados em 25
de janeiro de 1993. o Projeto de Decrete;> Legislativo resultante foi
aprovado naquela Casa, em redação ímal, no. dia 14 de junho c:;.
1994, tendo sido en9iado al> SenadO, ãtmvés do Oficio PSGSW185/94, em 21 de junho de 1994. No Senado Federal, o presente Projeto foi distn"buído à Comissão de RelaÇões Exteriores e
Defesa Nacional em 23 de junho de 199~, e a este Relator em 8 de
mazço de 1995.
.
É o Relat6rio.
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agosto de 1992, o texto do Aconlo-Quadro de Cooperação e de.
seu Anexo; celebrado-em Brasília, entre o Govemo da República
do Bmsil e a Comunidade Econômiça Ertropéis, aos 29 de junho
de 1992.
2. Quando da sua tramitação na Câmaia dos Deputados, a
'matéria obteve aprovação uoânime das suas Comissões de Relações ExterioreS, Ciéncia e Tecnologia, Comunicaç!o e IDfonnática, ·
Fmaoças e Tributação, Constituição e Justiça e de Redaç!o. Em
substituição à Comissão de Economia, ID<hlstria e Comércio, e por
solicitação da 'Ptesidência da Casa, o Sr. Deputado Amaldo Faria de Sá emitiu parecer verbal sobre o assunto (f!s. 4 e 5), concluindo
pelo voto favorável ao Acordo-Quadro em causa. Ainda na Câmara Baixa, o assunto foi discutido em Plenário, em turno único. com
o respectivo projeto aprovado. assim como aprovada foi a sua redação final (fls. 40), ebegando, então, a este Senado FedeJ:al, para
exame e emissão do competente parecer.
·
·
É o Relatório.

ll- Voto do Relator
3. O ato intencional trazido à colação tem como objetivo · ~
piimaz a estreita cooperação entte o-Btasil e a· Conmnidade &;o..
nômii::a Européia, nas áieas econô.micas, cieniÍÍlCa, técnica e fiitmceiia. com os seus respectivos desdobtamentos. Para atingir tal cJe...

sideralo, as Partes Contratantes a.cmdaram. uma extensa e variada

O acordo quadripartite em apreciação destina-se a aperfei- gama. de instrumentoS e regras destinados a impulsionar o seu iiJ..
çoar G sistema de conrunicações no Cone.SuL pela adoç!o de pa- tercllmbio comercial de uma fotma coordenada.
__ .
dt6es de compatibilidade no sistema de telefonia celular m6veL
4. O ~extenso texto substantivo do A~dro entre o
Telido em vista a relc!vância do processo de integração regional Brasil e a Qmmnjdade Econômica Européia (CEE) encemt~ y.m que so instala. a unifomllzação dós procedimentos técnioos--de xa- Oos··m.ais laQoriosos e completos atos intemacicmais já í~
dioco~ni~ção deverá trazer gnmdes benefícios às populações
pelo nosso Pai&. E Dão é para menos. pois a CEE é o maior bloco
destes países, com reflexos significativos nas relações econôm.icas econômico da aiUalidade, com uma populaç!o estimada em 325
da região.
milhões de habitantes. A força do seu men:ado é, pois, incon0- ACordo, que está acompanhado dos anexos que de:mons:- . testável, se emnnex::mnos os Estados-Membros que compõem a
tram a viabilidade técnica da almejada compatibilização, peiinite Çomunidade: Portugal, Espanha, Itália, Grécia, A!emaoba, Bélgiampla liberdade de II3nsito das estações móveis, estabelece regras ca, Holanda, Fr.mça, Inglat=a, Luxemburgo, Dinamaica e Irlaopara o sistema tarifário e det=ina a divulgação detalhada e faci- da. Tmta-se, pois, de um vetdadeiro Emobloco, nascido e criado
litada para todos os COOS1ll!lÍdores, aléx!t de ~ de outias medi- dentro de uma nova ótica para o cométt:io internacional.
das necessárias à sua execução.
S. A cooperação econômica pretendida no presente atO inEm face do exp:>Sto, somos de opinião favorável à aprova· temacional é de grande abr.mgência,embora ressalte áreas de e,P..:
ção do presente Projeto de Deere!D Legislativo, pela conveniência cial interesse (Art. 3,2): indústria,
naturais, propriedade
e oporru.nidade do asSUD.to sobre que versa e por estar1:0nÍOIDJe inrelectuaL regulamentação sanitária e írtossaoitária, tUrismo, ·
aos nossos cânones legais e constitucionais~
tr.msportes iDfonnátiCa, eletrônica, telecomunicações e técnicas
Sala da Comissão, 20 de abdl de 1995.- Humberto .Luce- espaciais.
na, Presidente eventual- Guilherme Palmeira, Relator - Lúdio
6. O Artigo 28 enfatiza. "•• .os meios adequados pam a realiCodho - Jod de H o Danda -Pedro Piva- Edison Lobão- José zação dos objetivos da cooperação IXevista", inclusive os recursos
Agripino- Hugo Napoleão- Geraldo Mdo- Benedita da Sava ímaoceiros, dentro de uma programação plurianuaL com definição - Marluce Pinto -Artur da Távola- Sebastião Rocha.
de prioridade. e ''tendo em conta as necessidades e o nível de desenvolvimento do Btasil..11 Por outro lado, o Artigo 30, parágxafo
PARECER N" 251, DE 1995
1°, traz.nos a segurança de que as medidas tomadas no âmbito do
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Aca:do ''Dão afetam as competências dos Estado.. membros da
0
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo D
Conrunidade para empreenderem ações bilaterais com o Brasil, no
83, de 1994 (Projeto de Decreto Legislativo n° 223, de ~to da cooperação ecooômica e para celebrarem, se for o
1992, na Câmara dos Deputados), que "Aprova os caso,novos acordos de cooperação econ&nica com este país", mas
textos do Acordo-Quadro de Cooperação e de ~ ressalva, no item 2;o que nos parece o óbvio:
Anexo, celebrado entre o Governo da Repú:b&ca Fe.
"2. Sem prejlizo das disposições do par.lgrafo anderativa do Brasil e a Comunidade Econômica Euroterior relativas à cooperação econômica, as disposições
péia, em 1992."
do presente Aca:do substituem as disposições idênticas
Relator: Senador Pedro Simon
ou com elas incompatfveis dos a.cotdos COilcluídos entre
o Brasa e os Estados-membros da Comunidade."
1-Rdatório

=

De confonnidade com o exposto no art. 49. inciso I, da
Constituição Federal, o Senhor Presideote da República submeteu
a exame dos Senhores Membros do Congresso Nacional, em 7 de

As partes adjetivas de Aca:do - aplicação reiritorial, anexos, entrada em vigor e prorrogação tácita, idiomas de xedação.
cláusnia evolutiva e propostas de ampliação de cooperação mútua
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- estão. a nosso ver, dentro dos ditames normais, proporcionados
pela teoria e pela prática na elaboração dos atos internacionais deste jaez.
8. Por outro lado, cabe-nos ressaltar que o presente AcordoQuadro. embora assmado pelo Governo Brasileiro e pelo Conse-.
Ibo das Comunidades Européias em 1992- vale diZer, na plena vigência do antigo General Agreemeut ou Tariffs and T:rn.dc
(GATO. guarda os princípios teóricos básiCos· funáaiDentais que
vieram a nortear a criação da novel Organização Mwidial do Çomércio (OMC), após sele anos de árduas negociações da clJamada
Rodada Untguai. e recentemente aprovada pelo nosso Çongresso
NacionaL. 'A citada Organização compete a pesada tarefa de supervisionar o comércio muri.dral-de bens e serviços de valores incalcalá.veis. oom a solene promessa de sua liberalização total.
9.Em face do até aqui ex{X>sto .. opinamos pela aprovação
dos~tos do Acordo-Quadro de Cooperação e de seu Anexo, oeIebrn.do entre o Govem.o .da Repúblíca• Federativa do Brasil e a
cOmunidade Econômica Européia, aos 29 de jtiiilio-de 1992, llOS
tetmõs dO Projeto de Decreto Legislativo aprovado pela Câmara
dos Deputados.
E o Parecer, s.m.j.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1995. - Humberto Lucena, Presidente eventual- Pedro Simon, Relator - LudiÕ Coe.

lho - Geraldo Melo - Joel de HoDanda -Pedro Piva - Edison
Lobão -José Agripino - Hugo Napoleão - Benedita da Silva Guilh.erme Palmeira -Sebastião Rocha- Marluce Pinto -Artur da Távola
PARECER N' 252,DE 1995
Da Comissão de R.dações Exteriores e Defesa
Naciona~ sobre o Projeto de Decreto Legislativo o'
88, de 1994, (n° 279, de 1993, na Câmara dos Deputados) que "Aprova o texto do Acordo de Cooperação
na Ares do Meio Ambiente, celebrado entre o Governo da Repúb6ca Federativa do Brasil e o Governo

dos Estados Unidos Mexicanos em Bra.Si1ia, em 10 d~
outubro de 1990".

Relator: Senador Humberto Lucena
Rdatório
Esta Comissão é cliãinada a opinar sobre o Projeto de De~
c:reto Legislativo n~ 8~ de 1994, que "Aprová o texto do Acordo
de Cooperação na Area do Meio Ambiente, celebrado entre 9 Governo da República Federativa do Brasil e o Govemo dos Estados
Unidos Mexicano~ em Brasília., em 10 de ootubro de 1990."
Em cumprimento ao _dispOsto no_ -artigo 49, inciso I,da ·
Constituição Federal, o Presidenle da República submete i apreciação do Congresso Nacional o texto desle ato internacional
O diploma legal em apreço foi aprovado pela Câmaza dos
Deputados em 22 de novembro de 1994, tendo, naquela Casa, passado pelo crivo das Comissões de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente c Minorias, e de Constituição e Justiça e Redação.
Segundo Exposição de Motivos do Ministério das Relações
Exteriores, encaminhada a esta Casa. os Govemos do Brasil e do
México COD.vieram. ao f:trmar o referido Acordo, em estabelecei:
instm:mentos de cooperação recíproca. no intuito de resOlver os
inúmeros problemas ambientais que põem em risco a saúde do
planeta, cabendo citai', cntte outros, o efeito estufa, a destruição da
camada de oz&io e a ameaça ii divetsidade biológica.
O Acordo prevê formas de cooperação oomo o desenvolvimento de tecnologias que _promovam a qualidade ambiental e ame-nizem a sua deteriOiação; monitoianieiitó e métodos de avaliação
da qualidade ambienta~ inteioâmbio de informaÇão ambiental e
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organização de bancos de dados sobre o meio ambiente; planejamento de conf:ingências ambientais e respostas a emergências; ordenamento ecol6gic9 ~ ava,_I,iação do impacto ambiental; identificação e tratamento dos aspectos ambientais que afetam ou podem
afelar as regiões onde se localizam as Partes. Os instrumentos de
coopecação incluem o intercâmbio de informações sobre políticas,
manejo, regulamentação, implicações s6cio-eoonômicas e estudos;
bem como projetes conjunto~ intercâmbio de peritos, técnicOs e
estudantes, rewllões bila!erais e s;mp6sios, e publicações oonjuntas.

Voto
O Acordo sob apreciação confirma importa.Iites diretrizes
da política externa brasileira. entre elas a valorização e o estreitamento das relações com os países da América Latina.
Ressalta ele, ademais. a importância que confere o Governo
brasUeiio à protcção e preservação ambiental, no contexto do esforço, ora empreendido, de desenvolvimento econômicõ _e mod-

emiZ.ação.
Ante o exposto, votamos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislalivo n' 88, de 1994 (n• 279, de 1993, na Casa de Origem).
Sala da ComissãO, 20 de abril de 1995. -.José Agripioo
Presidente eventual - Humberto Lucena, Relator - Ludio Coelho - Geraldo Melo - Joel de HoUanda - Pedro Piva - Edison

Lobão - Pedro Simon -Hugo Napoleão - Benedita da Silva Guilherme Palmeira - Sebastião Rocha - Marluce Pinto - ArturTávo1a.
PARECER N" 253, DE 1995

:.:::-

___ .. Da Comissão de Relações Exteriores i Defesa
Nacional, sobre o Projeto de Decreto ~aiivo n° 5,
de 1995 (n° 220.192, na Casa de origem), que "aprova
o Texto do Acordo. Internacional sobre utilização de
Çstações Terrenas de Bordo da IN?dARSAT em
Aguas Territorüüs e em Portos, concluído em Londres, em 16 de outubro de 1985, e assinado pelo Brasil em 29 de janeiro de 1987."

Relator: Senador Sebastião Rocha
Nos teimes da Constituição Fedetal, art. 49, !, e das disposições pert:in,entes à tramitação da matéria em apreço, encaminhase a esta ~o de Relações Exteriores e Defesa Nacional o
presente Projeto de Decreto Legislativo, que "Aprova o texto do
Acordo Internacional :!;.Obre ~ utilização de Estaçêes Terrenas de
Bordq da INMARSAT em Aguas Territoriais e em Portos, concluído em Loodres, em 16 de outubro de 1985, e assinado pelo
Brasil em 29 de janeiro de 1987"Acompanha o texto origioal do Acordo ora examinado Exposição de Motivos do Exm0 Sr. Ministro das Relações Exteriores,
na qual são anoladas as razões que levaram à sua negociaÇão e firma, no âmbito da Organização In~niacional de Telecomunicações
Maritimas por Sa<élite - INMARSAT. Pesta manifestação, cabe
destàcar o seguinte_:
"O Acordo, guiando-se pelos objelivos da INMARSAT,
busca melboxar as co.municações de socorro e aquelas relativas à
segurança da _vida humana no_ mar, assim como a eficiência e a
gestão das embarcações. O Acordo traz importante contribuição
para a segurança marltima.. para a eficácia das operações navais e,
conseqUentemente, para o comércio internacionaL
Nesse sentido, as Partes autorizarão a operação de estações
~de bordo comissionadas pela INMARSAT em suas águas
teo:itoria.is e portos. O Acordo estipula. ainda, uma série de condições às quais as referidas estações estarão sujeitas; pemúte que as
P~ proíbam ou suspendam as referidas operações nos portos ou
águas territoriais que elas especifiqUem; e estabelece que seus dis-
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positivos não são aplicáveis aos lla.vios de guetra, nem a outras

(-.)No âmbito nacionaL as Partes trocarão informações

embarcações govemamentais: operadas com fms n.ão-comerciais.
A Empresa BI3sileira de TelecollllliiÍcações SA. (EMBRATEL), designada sigDl!tária do Acordo pelo Governo biasileiro,

e desenvolverão programas sobre prevenção de acidentes e catástrofes, tratamento de dejetos, substâncias nocivas oo perigosas e resíduos sólidos, desertificação. meio ·
ambiente uxbano, educação e ·informação, entre cutros
temas. Quanto às questões de interesse global, Brasil e
Uruguai lrocalão infoxmações e cooperação na aplicação
de medidas relacionadas com os esforços intemac:ionais
para a proteção da camada de ozônio, conservação da diVCrsidade bi6I6giq.. aremmção da mudança do clima e COJJ:o
trole do movimento tr.msfronteiriço de resíduos perigosos".

considera que esse instrumento intemacional atende aos interesses
do Brasil no setor, tendo solicitado ao Ministério das Relações Exteriores providências necessárias à sua ratificação.
Para que entre em vigor, é preciso que 25 (vinte. e cinco)
Estados-Ml:mbros da INMARSAT se tomem Partes do Acordo.
Até a presente data. esse mínimo nãO foi alcançado, o que vem a
reforçar a relevância da 131ificação por parte do Govemi:> b!asileiro".
Trata-se de Acordo de grande interesse e oportunidade para
o Brasil, o que se pode auferir pela própria leitura da Exposição de
MotiVos do Exm.O "Sr. Ministro das Relações Exteriores. Outrossim, resta patente a importância para o Bwil em aderir a atos intemaçionais ,de natnreza multi ou plurilateral que, negociados e relebrados no âmbito de organizações in~. deStinam-se ao
aperfuiÇO!lJllento de setores específicos das relações entre Estados.
- Da mesma forma. as nítidas vantagens trazidas i navegação
pelos fms colimados pelo· pacto em apreço. com a otimização das
condições de segurança e eficiência dos tr.msportes marltimos jlstiflcal:n per sra.-adesão brasileira.
..
Pelo exposto, somos pela aprovação do piOSellte Projeto de
Decreto Legislativo nos tennos da proposta original.
Sala das Comissões, 20 de abril de 1995.- Humberto Lucena, '.Presidente evenblal - Sebastião Rodla, Rélator - Lúdio
Coelho - Geraldo Melo - Joel de Hollanda - Pedro Piva - Edison Lobão -José !\gripino -Hugo Napoleão - Benedita da
Silva- Gnilherme Palmeira- MarlucePinto -Artur da Távola.

A Mensagem foi apreciada e aprovada sob a fonna de Projeto de Decreto Legislativo, na Câmar.l. dos Deputados, pelas Comissões de Re);)ções Exteriores: de Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; e de Constituição e Justiça e de Redação.
Em Plenário daqnela Casa, o Projeto de Decreto Legislativo teve
aproV\lda sua redação fmal em 17 de janeiro de 1995. Em seguida
foi enviado ao Senado Federal,onde foi distribuída à Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional
20 de janeiro de I 995,
e esta Relalora, em 8 de março de I 995.

em

·

. É o Relatório.

lL Voto do Rei&tor.
Coída-se aqui de um ato inltlmacional bilateral de coopera- ção entre dois países limíftrofes, para a gestão da problemática
ambiental comum.. Este é um dos primeiros tratados decorrentes_

da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desen-· ·
vol~imento, realizada no Rio de Janeiro? em junho de 1992. onde.
se f1m1on o paradiglJla da globalidade no enfrentawento dos pro--l
1
PARECER N°2S4,DE 1995
blemai ambientais. E um instrumento singelo em·seus 11 (onze)
artigos.
mas
dotado
de
todos
os
aparatos
necessários
neste
tipo
de
Da Comissão de Relações ExterioreS e Defesa
Nadonal sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 6, . acordo. Alem do mais procura-se hierarquizar coiretamente o trade 1995 (n° 284, de 1993, na Câmara dos Deputados), tamento das questões, deade o âmbito local, da fronteira, até o naque "Aprova o texto do Awrdo sobre Cooperação cional e o intemacionaL
Cooclui-se, por f!lil, veríficados os aSpectos da Exposição
em Matéria Ambiental, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da de Motivos acima :Mencionados? serem inequívocas a oportunidaRepública Oriental do Uruguai, ein Montividéu, em de e conveniência para o Brasil em ratificar o presente Acordo sobre Cooperação em Malária Ambiental, entre BI3Sil e Uruguai,
28 de dezembro de 1992.
pelo que somos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo
Relatora: Senadora Marluce Pinto
que aqui se examina, nos termos da proposta original.
Sala das Comissão, 20 de abril de 1995. -Humberto Lu1. Relatório
cena, Presidente eventual - Marluce Pinto, Relatora - Ludio
Nos texmos da Constituição Federal, art. 49, I, e das dispo- Coelbo - Joel de Hotianda- Pedro Piva- Edison Lubão -José
sições regimentais pertinentes à preseDle matéria, eneamiilha-se a Agripino- Hugo Napoleão - Geraldo Melo - Benedita da Silva
esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional o Projeto -Guilherme Palmeira- Artur da Távola -Sebastião Rocha.
de Decreto Legislativo no 06/95, que "AP.Iriva o texto do Acordo
PARECER N" 255, DE 1995
sobre Cooperação em Matéria Ambiental. celelndo ~ntre o Goveroo da República Feder.ltiva do Brasil e o Govemo da República
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Oriental do Uruguai, em Mootividéu, em 28 de demnbro de 1992'~
Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 9,
Acompanha o texto original do Acordo ora examinado a
de 1995 (n° 433, de 1994, na origem), que "Aprova o
Mensagem Presidencial de 10 de fevereiro de 1993 e a EXposição
texto do Acodro sobre Previdência Social entre o Go-de Motivos do Ex.m0 Sr. Ministro das Relações Ex.tericxes, na qual
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
são arroladas que leva.rnm à sua negociação e fama.. Desta manida Repúbtica do Chile, asoiDado em Santiago em 16
festação, cabe destacar o seguinte:
de outubro de 1993 ".
"O Acordo cria um quadro jurldico pom a coopeRelator: Senador Geraldo Melo
r.lção bilal~al em três planos distintos: o da região
fronteirl.ça, õ nacional e o globaL
I- Relatório
Com respeito à região fronteiriça, entendida como
as faixas de 150 quilômettos dos dois lados da fronteita,
O BI3Sil e o Clile !IIlU1I&n acotdo sobre Previdência Social
uma Comissão de Coopemçilo em Mal&i.a ambiental celebrado em 10 de outubro de 1980, 131ificado pelo Brasil a 17 de
exantinará as questões em que a coopemção bilateral po- maio de 1982, nos tetmos do DecieiD Legislativo n• 27/82, e pelo
derá trazer beneficies diretos para as cmmnidades locais Cbile a 18 de março de 1991.
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Aditando e modificando os termos desse primeiro acordo,
um novo instrumento foi celebrado entre os dois Estados no dia 16
de ootubro de 1993, em Santiago.
Na fotma do que dispõe o art. 49, inciso I. da ConstituiçiD,
o Presidente da Câmm:a dos Deputados, no exetclcio da Presidência da República, através da Mensagem D0 37, de 17 de janeiro de
1994, submeteu à apreciação- âo Congresso NaciOnal o texto do
novo acordo.
Aprovado pela Câmara dos Deputados, p proeesso foi remetido ao Senado Federal DO dia 18 de janeiro de 1995.

n- Ante<:edentes
Ao celebrarem o seu primeirO acordo sobre PreVidência So-

da. já estavam. portanto, consumadas. V:ale dizer que, ao ratificar
o tratado, o Estado chileno já havia cria,do a necessidade juridica
de sua alteiação.
.
No Brasil, a mndança no sistema previdenciário é, oo mo.
meoto, apenas uma possibilidade. Portanto, o acordo de 1993 foi
fmnado pelo Brasil em plena vigência da legislação que amda vigora quando discutimos a sua aprovação pelo Congresso Naciooal•
. Se o cenário :intemó do país levar a uma deCiSão soberana
de modificar essa legislação, nada impede que, pela via diplomática normal, as condições conveniais sejam nOvamente revistas, se
necessário, tal como OCOireU quando a legislação previdenciária
chlleoa se alterru.
Por oulro lado,
olhada sob a 6tica dos trabalhadores dos
dois países que estejam vivendo no teu:it6rio do outro, ao se erguerem pendências ou iDcertezas no areabouço ,ju:ídico que alicerça hoje· a prestação a esses tabalhadores da assistêuçia JXeVidenciária, pode-se estar oferecendo pretextos à criação de embaraços
operacionais clarameme prejudiciais a bxasileiros residentes no
Otile e a chilenos residentes: no BrasiL

se

cial;O Brasil e o Chile :Procmaram oferecer aos nacionais de cada
um doi; dois Estados assistência previdenciária no terétório do ootro.
. A relativa proximidade entre os dois paises, facilitando a
mobilidade dos seus cidadãos, e a preseliça·uo 'Brasil, na década de
70, de um número significativo de chilenos, ensejoo o interesse do
Chilê em conttatar com o Brasil no campo da previdência sociaL
Bem recebida. pelo Brasil, a proposta deu lugar ao início das
ID-Voto
negociações bilaterais, que culminar.un com o aoordo de 1980.
·
.
O
voto
é
pela
aprovação
do Decreto Legislativo que "AproO instrumento convencional ftrmado pretendia 3$Cgur.tr
aos cidadãos chilenos em tenit6rio brasileiro e aos cidadãos br.lsi- va o texto do Acordo sobre Previdência Social entre o Govemo da
leiros em território chileno os me'smos direitos e deles exigir as Repíblíca Fedetativa do Brasil e o Govemo da República do Chi·
mesn;ms obrigações aplicáveis aos ri.acionais do país em que resi- !e, celebiado em Santiago no dia 16 de outubro de 1993".
Sala das Comissões, 20 de abril de 1995.- HuMbcrto Lu~~~
A reforma no sistema de previdência do OJ.ile, realizada na ~ Presidente eventual- Geraldo Mdo, Relator- Lúdio Coedécada passada. detenninou a necessidade de um novo pacto que lho - Joe! de HoDanda - Pedro Piva - Edison LObão - José
harmonize as disposições contratúais com as novas D.óimas
vi- AgJ:ipino·- Hugo Napoleão - Ben<!iita da Silva - Guilherme
gor naquele país, aperfeiçoando a sua relação, também. com o sis- Palmeira- Marlu<e Pinto- Artur da Távo!a -Seb,astião Rocl!a.

em

tema brasileiro.
Assim. o novo acordo, além da remissão ao regime geral da
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previdência social brasileira e chilena. estabelece mecanismos es- .
Sobre o Projeto de Lei do Senado rfJ 22, de
ped_ficos de conciliação da legislação e nrn:ma.s previdenciárias
1995, que "dispõe sobre o resgate de quotas da União
entre eis Estados contiataDtespelo Fundo Nacional de Desenvolvimento - -FND, e
O Acordo, cuja aprovação aqui se discute, cada mais é, pordá outras providêuc:ias•.
Relator: Senador Fernando Bezerra
tanto, do que um aditamento CODtratual, que se tomou necessário
em virtude de alterações verificadas no sistema previdenciário de
1 _Relatório
uma das partes.
~
É um instrumeiifo- Compatível, em sua essência. tanto oom
O Projeto de Lei n° 22, de 1995, de autoria do ilustre Senaos esfetços de integração regiooal na América Latina, qnanto com dor Beni V eras tem por objetivo aumentar o capital do Banco do
o compromisso- cuja consciência se universaliza- de que os Es- Nordeste, no montantf1 de R$280.000.000~00 (duzentos e oitenta
tados assumam as suas obrigações com a pessoa humana. mesmo milhões de reais), adequando dessa forma a Instituição aos novos
que a nacionalidade da pessoa não seja a dos nascidos em slm ter- padrões do Sistema Financeiro delineado a partir do Acordo de
rit6rio.
- - Brasiléia..
Diante desse conjunto de motivos, paiece lD.discUtível a neAtendendo a exigências do referido acordo, o Bãncq Cen, cessidadeeconveniênciadaaprovaçãodo-acordoorasobexame.
tral do Brasil impôs às Instituições Financeiras a obsetvância do
EntreEanto, pode-se axgumentarque, assim como uma refor· limite mínimo do patrimônio líquido ajustado. que deve corresma no sistema preVidenciário do Chile term.i.noo por impor alteia- pender a 8% dos seus ativos, ponderados, estes. por fatores de risções no acOido original sobre Previdência celebrado com o Brasil. co estabelecidos pela autoridade monetária.
a possibilidade de reforma iminenteno sm.ema-previdenciário bra-.
A medida busca enquadrar o mercado fmanceiro nacional
sileiro terá idêntico efeito. Em vista dessa possibilidade, há os que. aos padrões intemacionaiS, conlribuindo para a isenção do País na
entendem que o Brasil não deveria comprometer-se intemacional· globalização dos mercados fmanceiros m.undiais, especialmente
mente em um campo cujos contamos futuros podexão ser fOI'U;·- ~spaísesintegrantesdoMen:osuL·
mente alterados.
Embom recaohecendo a inevitabilidade da medida, entenObservando-se a própria história desse acordo sobre
demos que, caso não haja alguns ajustes, a referida decisão irá predência entre os dois países, verifica-se que nãO procedem os re- judicar o desempenho do Banco do Nordeste na região. vez que o
ceios de nos colocaimos em siblação desconfortável perante os mesmo se defrontará com sérias limitações à expansão de suas
L·

Previ-

parceiros chilenos.

.aplicações.

Veja-se, por exemplo, que o Chile, emb:ml autor da primeiIa proposta de estabelecimento do acotdo celebrado em outubro de
1980, somente o ratificou em 18 de março de 1991, quando as reformas no seu sistema previderi.Ciárió. ·õCoiridas na década. passa~

A preocupação. pOrtanto, é a de evitar que o desenvolvimenta do Nordeste venha a ser prejudicado por essa medida do
Banco Central, haja vista a importância do papel que o Banco do
Nordeste desempenha na região, especialmente como agente indu-
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44,6%. Cresceu muito o número de mini e pequenos produtores
mos anos. Essa constatação mostxa-se irrefutável quando tomamos que usam em suas explorações equipamentos de tração mecânica
por referência as estatísticas econõmicas, sociais e de negócios di- (ttatores), bem como dobrou o consumo de 11ensiladeiras", que é
retamente associadas à essa Instituição.
um equipamento utilizado para o preparo de fon:agens.
Do ponto de vista econôm.ico, verifica-se _qtie o Banco do
Por outro lado, sabemos também que o Banco do Nordeste
Nordeste, ao longo de sua existência, vem-se destacando pela polí- vem dando forte apoio à elevação do padrão de vida das populaçõ-• tica de fmanciainento a empreendimentos relevantes para o desen- es mais carentes do Nordeste, através do programa de Fomemo à
volvimento xegional. envolvendo, principa.Jmente, ope:tações de Geração de Empregos e Renda do Nordeste PROGER. Cõin esse
longo prazo (86% dos créditos concedidos). Essa ação de fomento programa. o BNB fmancia a pequena agroindústria. mk:roempresa
é reforçada pelos serviços de assistência técnica e capacitação que industrial e artesanal, infra-estrumra, míiUma, agricultura irrigada
(especialmente nas margens dos rios perenes e peretrizaclos e das
o Banco presta aos empreendimenOOs por ele apoiados.
No crédito rural, o Banco do Nordeste é principal fonte >11· bacias hidráulicas dos açudes públicos), )XOmoção da capacitapridora de recursos na região e sua ablação tem sido :marcada pela ção/treinamento dos produtores beneficiados e estímulo a emestrarégia de·estÍD:llllo ao· associativismo, que envolve o tratamento preendimenlo sob a fOIIO.a de pequenas cooperativas e assooiações.
diferenciado na concessão de créditos, bem como a capacita.ção
Uma peculiaridade desse Programa consiste em sua fomwtécniça e g~ de associações e coopeta.tivas de pequenos pro.. lação a jmtir da pr6pria oormmidade, atrn.vés dos diversos Comidutores rurais, visando- a tHria. geslãO atrtônoiiia e eficaz dos seus tês _Municipais criados pelo BNB. Até o fmal de 1994, já estavam
projetes. ,As ações de capa.citação e gestão emptesariãl das Asso- em funcionamento mais de 300 Comitê$ Municipais e contr.a.tadas
ciaçôes têm sido desenvolvidas por esse Banco~ em articulação 1.047 operações de crédito. envolvendo recursos da ordem de
com o Progruna das Nações Unidas para o Desenvolvimento JU37,4 milhões, que contemplaram projetas agropecuários,
PNUD, o INCRAJMAA.RA, EMBRAPA e ICA.
agroindustriais, industriais e ariesaDais, gerando 14.837 empregos
Também nos setores de credito Industrial e de lilfi:(-Estru· dlretos.
tura tem sido expressiva sua participação, e, neSse sentido, destaO Banco exexce também atividades que o diferenciam dqs
camos o incentivo que a Instituição vem dando para a modem- demais estabelecimentos de crédito. Uma delas é a de estudos e
ização do paique industrial nordestino, com vista a assegurar às pesquisas realizados pelo seu Eseritório Técnico de E>llldos Eeoe~ da região condiçÕes de se integrarem de foiiDa competi·
nôndeos do Nordeste - ETENE. O Etene já produziu 767 esllldos
tiva a~ mercados interno e.extemo.
_
.
e monografias. além de algumas publicações peri6dicas, tais:
E importante, também, evidenciar o papel estratégico do -ccirno: "Revista Econõmica do Nordeste- REN", a partir de julho.
Banco do Nordeste na promoção do desenvolvimento econôndeo - de 1969; •'Nordeste -·Análise Conjuntural", a partir de 1972; e:.i
e social da região~ quando se sabe que mais da metade da área ''Nordeste- Conjuntura Industrial". a pa.rtk de 1968, com impor- I
alr.angida por sua ação é localizada no semi-ári.do. assolado peri- tan.te Ccntribuição, assim. para o conhecimento dós problemas e
odicamente pelas secas.
realidades regionais.
O Banco do Noroeste é, ainda, o gestor do principal insnu·
O apoio técnico-fmanceiro a projetas de pesquias para ol>m.ento iovemamental de apoio ao desenvolvimento da região, o tenção de altemativas tecnológicas para- o Nordeste~ sobretudo no
Fundo ConstiiUcional de Financiamento do Nordeste-FNE. De segmento rural e no semi-árido, é desenvolvido pelo Banco atia·
acordo com os relatórios da Instituição, o FNE. desde sua efetiva vés do Fundo de Desenvolvimento CientíflCO e Tecnológico operacionalização (1989), já viabilizoo cerca de R$ 2,2 bilhões de FUNDECI. do Fundo de Apoio às Atividades S6cio-Econômicas
recursos para financiamento de projetas produtivos, sendo mais da · do Nordeste- FASE. e do Fundo de Desenvolv~to Regionalmetade deles destinada ao semi-árido.
FDR. Por conta desses instrumentos. o nome do BNB está indissoWao podemos olvidar o fato de que o Banco, atmvés do Iuvelmente associado a culturas hoje comuns na regiã9? antes ine.FNE, tem sido responsável por impactos significativos na dinâmi- xistentes. como 0 sorgo e a soja.. - ca económica da região, especialmente no semi-arido~ que absOlVe
A política de negócios do Banco envolve medidas de natomais da metade dos recursos do Fundo e vem registrando expressi- reza operacional, objetivando ampliar suas fontes de recursos~ exvo crescimento econômico. notadaniente em aiividades ligã:âas à pandir o volume de operações e intensificar suas relações com iDsagricultura irrig;tda e à pecuária.
tituições fmanceiras nacionais e internacionais. Esse esforço do
Segundo dados de pesquisa recente, realizada pelo Banco, Banco vem a ser materializado pela perspectiva de expansão de
envolvendo todos os beneficiários do Fundo~ tanto no seror rural, suas aplicações. nos próximos quatro anos, em R$4 bilhões, mequanto no industrial, já faun alcançados signiftcativos resultados diante negociações- com organismos nacionais e internacionais,
através desse instrumento govermmenral Segundo o BNB, na como iiüonna a justifl.cação da proposta do ilustre Senador Beni
agricultu.Ia inigada., por exemplo, o FNE já permitiu a implantação V~ Esses recursos deverão ser alocados em projetos de relede aproximadamente 54 mil novos hectares no Nordeste, 15% de vante interesse econômico e social para a região, e. para tanto,
toda área irrigada da região, bem como viabilizou a produção em conta com a participação de importantes instituições internacionais
80 mil hectares já existentes. Além disso, vem contribuindo para a como 0 BID, Banco Mundial, nCA e EXIMBANK.
melhoria no perfil da produÇão dessas áreas. com o aumento da
Emlxn esses recursos sejam ímprescindíveis pan a região,
explotação de eulturas nobres e de alta densidade econômica.. ·
o BNB se encontia )X'Iicalnente illljlOSSibilitado de aplicá-los, por
A pesquisa mostrou também que o FNE contnbui para o disJxrr de pequena margem de expansão das suas aplicações (e
processo de m~ âas empresas nordestinas. As uansfor- conseqüente crescimento dos ati.vos). ~m confronto com o baixo
mações OCOIIidas nas tmidades produtiVas illigadas, no semi-árl- índice de capitalização e de patrimônio líquido.
do~ foram notáveis; antes do FNE. 37,4% dessas unidades utiliuAssim, não há como fugir à solução desse impasse, cuja saívam bruxo nível tecnol6gi.::o, sendo reduzido esse percentual para da consiste no aumento de capital do BNB.
9,1 %, ap6s os fmanciamentos. Os empreendimentos que utilizaGostariamos de_chamar a atenção para o destaque dado pela
vam alta tecnológia aumentaram de 25.2 para 46,3% e os que os- Constiwiçáo Federal sobre o papel do Estado como responsável
tentavam padrão tecnológlco intermediário evoluírãm de 37,4 para pelo desenvolvimento nacional, atnOuindo-lhe, ainda, a responsat.oc das inúmeras tra.IlSformações

por que vem passando nos últi-
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bilidade pelo ímanciamento e a.chn.i.nistração do desenvolvimento
d) fmalmente, cun:rpn:; ~.ssaltar que o ~to de capital do
regional (arts. 21. 23, 43 e 159, I "c'~. Assim, legitima-se a impor- Banco do Noroeste do Btasil S/A, na forma proposta, não lesultará
tância da ação do BNB como órgão govemamental de apoio ã exe- em pressões adiciODais sobre o Tesouro Nacional, nem afetaxá a
cução das políticas de desenvolvimento regionaL
,. . politica de estabilidade ecooômica almejada pelo Gavemo Feder.ll.
Éoparecer.
·
Por ootro lado, sabemos que a retomada do aescimento
e<;onômico deverá ensCjar-um.il-aceleraçãO no :riti:nõ daS atiV1dades
Sala das Sessões, 25 de abril de I 995.- Gilberto Mirnnda,
econômica.S- regionais, mas esse increrilento s6 estará .aS.Segt':u:ado Presidente- Fernando Bezerra, Relator- Valmir Campelose houver uma correspondente expansão da mobilização _de recur
Romero Jucá - Fmlas Neto - Sebastião Rocba - Geraldo
sos ímanceirõs paxa a viabilização das inúmeras opxtunidades de Melo - Esperidião Amin - Joel de Holanda - Leomar Qulntanegócios. Sob esse aspecto, a proposta de aumento de capital do nllha - João Rocba - Carlos Patroánio - Edlsou Lobão - JefBanco consitui. sem dúvida,. condição essencial para gar.mtir a ferso" Peres - Sérgio Machado - Franceliuo Pereira - Lauro
susteotabilidade do novo modelo de desenvolvimento que se pro- Climp<>S (abstenção) -- Ademir Andrade (abstenção) - Beni
põe par.o o Noroeste_
V eras (sem voto).
· ·· Sob o· ponto-de vista das fmauças públicas, a proposta não
VOTO EM SEPARADO VENCIDO, DO SEN.
terá repercussão alguma sobre o equih'brio.do erário naciooal. uma
. EDUARDO SUPUCY, NA CAE, SOBRE OPLS N"
vez que se trata de mera modificação no peiÍ:Ü. de ativos da União,
22, DE 1995 QUE, ..:
.
acionista majoritária do BNB, sem qual<juer iriterfetfulcia nos fluxos de cajxa:: do Tesouro NacionaL
Dispõe sobre o resgate de quotas da União peJo
~ Pela Propos~ uma parcela dos ativos do Fundo NacioD3l
Fundo
Nacioual de Desenvolvimento- FND, e dá oude DesenvolvimeDto - FND, representada por um volume de
tras providências."
R$312,6 milhões (pOsição de 31-10-94) em aplicàçõeSfD:ianceira.s
do BB-Extramercado, será pon:ialmente convertida em ações do
"No projetO de lei-n°2:2/95 o Senador Beni Veras propõe que
BNB. Essa operação não implicará em desmobilização ou moneti- o Senado Federal autorize o Fundo Nacional de Desenvolvimento
zação, nem sofrerá a iricidência das diSJX>Sições contidas no Decre- - FND a adquirir ações ordinárias e preferenciais do Banco do
to n° t.06&'94, que defennina a alienação das participações acionárias Notdeste do BDlSi! - BNB alé o montaute de R$280.000.000,00
minoritárias da União e da Administração Pública Feder.ll.
(duzentos e oiteuta milhões de reais). O FND também !Êa..UtoriMais imponiril~ ainila é o fato dessa aplicação fmanceira zado a resgatar quotas da UDião neste mesmo valor :memame a
.::.
do FND representar uma pequena pon:ela do BB-Extramen:ado, tr.msferênciá das ações por ele subscritas.
·_· Na }lstificativa de seu projeto o Senador Belli Veiãs aponta
enquanto no BNB essa mesma aplicação pennitirá alavancagem
de recw:sos fmanceiroS de outras fontes, equivalente a até 12,5 ve- o BNR como o impulsimador do desenvolvimento.: sustentável do
zes o aumento de capital cm proposto. Com esses R$280 milhões Nordeste, mediante o suprimento de recursos financeiros e de suinCC!IpOI'3.dos ao seu capital, o Banco do Nonleste poderá viabili- porte técnico aos empreendbnentos da região. O BNB fmancia
zar as aplicações previstas, de R$4 bilhões, em apoio a projetas de • operações de médio e loogo pxazos, e também procma atender ãs
geração de emprego e renda, bem como promover o aproveita- necessidades de giro comercial das empresas. Neste momento em
mento das excelentes oportunidades de negócios que o Nordeste <iue a economia brasileira inicia um novo surto de desenvolvimento faz-se necessário gar.intir recursos que proporcionem um crescitem a oferecer.
•
Finalmente, para complementação da proposta em referên- memo da economia nordestina em ritmo igual ou superior àquele a
cia, faz-se necessária providência de úiCIUSáo de operação nó ser alcançado pela economia nacional
O Banco Central visando enquadrar o mercado financeiro
OGU, mediante Crédito Suplementar, para que o Bauco possa dar
prosseguimento normal às negociações previstas para o presente nacional nos padrões do Acordo da Basiléia, expediu um ato normativo estabelecendo, dentre outras medidas, que o limite mínimO
exercício.
do patrim.ônio de uma entidade financeira deve cm:resp:mder a 8%
do total de seus ativos. Como de acordo com o PLS 22195 o patriII- Voto do Relafor
mônió líquido do BNB é de R$ 269 milhões, existe apenas uma
Em face do exame aprofundado da proposta colllida no Pro- folga de R$52 milhões par.< expansão da suas aplicações. O Banco
jeto de Lei do Senado n° 22, de 1995, quero manifestar aos ilustres está prevendo um aumento de suas operaçõe~ nos próximos quaSenadores o meu Parecer favocl.vel à sua ·aprovação, baseado nas tro anos, em R$ 4 biDÍões, o que RqUer o aumento de seu patri:môseguintes razões:
·
nio liquido em cerca de R$28o milhõeSa) o aumento do capital do Banco do Nordeste do Brasil
Como o aumento de capital do BNB não pode interferir
SIA, na fom:ta aqui apresentada. constitui a única alternativa parn. com. o "equihôrio" das contas nacionais, o projeto de lei n° 22/95
superar-se o estrangulamento operacional dessa instituição fma.n.- propõe a utilização das aplicações fmiriceiras do FND? que não es-ceira, -que, até por impef.ltivo constirucional. deve continuar a ad- tejam incluídas no programa de desmobilização ou monetização
de ativos? de modo que o aperte de recursos proposto não acarretaministru o Fundo Constitucional de FmanciameD.tcfdo Nordeste;
h) a eficácia da política de desenvolvimento do Governo rá repercussão sobre as COD.las do Tesouro Nacional, pois a ~
Federal paza a Região está diretameute condicionada à ampliação ção resti:iilge-se a apenas uma troca na posição dos ativos da
do capital do citado Banco;
Parcela dos recursos do FND eDCODlJ:am..se atualmente aplic) relevantes ~gra.mas do interesse de todos os Estados do
Notdeste, ora em andamento, como é o caso do Programa de De- cados no Banco do Brasil em sua carteira BB-Extramercado. Tais
senvolvimento do Turismo "- Prodetur, dependem dessa providén- aplicações estão em Tílulos do Tesouro Nacional (15%) e 25% em
cia. devendo ressaltar-se que o empcéstimo do Banco Interameri- CDB do Banco do Bxasil sendo que 70% dessa pon:ela devem ser
cano da -Desenvolvimen~BID w--Gov=o-lmlsileiro; para ser destinados "o crédito ·rural;· A -mlr.!da- do-montante· proposlzf pelo
aplicado em imfa-estrutura do turismo no Nordeste, deVe ser ope- PLS 22195 pode resultar na pertia da lastro da recursos já empresrado por esse banco regional; e
tados pelo Banco.
4
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Considelalldo serem-as duás instituições ImanceiraS....: Banco do Brasil e Banco do Nordeste do Brasil- subordinadas ao MinistériO da Fazenda;
Consider.mdo ser o Ministério da Fazenda um dos responsáveis pelo equilíbrio das contas nacionais, bem como pelas aplicações dos recw:sos do FND;
Requeiro de forma regimental seja colocado em diligência o
presente projeto com vistas a que o MinistériO -da Fazenda informe a esta Casa do Congresso Nacional: (1) a posição do ativo e do passivo do FND, confmD.alldo ou não Se a operação
proposta restringe-se a apenas uma troca contábil dos ativos da
União, sem que haja impacto financeiro; (2) a forma pela qual

as instituições fmanceiras citadas irão enquadrar-se nos termos
do Ãcordo da Baslléia; · (3) a comparação de como serão destinados os ·recursos do FND pelo Banco ·do Nordeste do Brasil
em relação a como são hoje aplicados_ pelo Banco do Brasil e

Banco Central do Brasil, -sobretudo em vista de oportunidades
de I~i.amentO a pequenos:· e médios produtores; (4) qual a
posição do Poder Executivo, representado pelo Ministério da
Fazenda, quanto à proposição objeto do PL n• '12/95.
Sala das Sessões, 25 de abril de I995. - Senador Eduardo
Matarazzo SupHcy.
PARECERN°287,DE 1995

Da Comissão de Assuntos Eoonômicos, sobre o
Projeto de Lei do Senado n° 34, de 1995, que "Altera
inciso do art. 11 da Lei o• 8.383, de 30 de dezembro
de 1991, induindo as despesas com medicamentos e
materiais; médico·hospitalares entre as deduções ad·
mitidas na declaração do Imposto de Renda das peosoas tísicas".

Relator: Senador Geraldo Melo
1. Relatório
Trata o presente processo do Projeto de Lei do Secado n•
34, de I995, de autoria do nobre Senador João França. oom o quãl
pretendeu o autor~ conforme coosta. da JustiftcaÇão do Projeto, "a
simples OOI1"eÇ3o de uma falha clara existente na lei que disciplina a
mootação pelo Imposto de Renda no que cooceme às pessoas físicas".

2.ADá6se
A situação que o Senador João França p:etende catigir
cem o Projeto de Lei sob exame parece, realmente, uma omissão
da lei. É inro!Ilj)).Unsível a distinção oonceilllal entre despesas
com a aquisição de medicamentos e materiais mécfic:o..hospitalares,
cuja dedução da renda pessoal para efeito de tributação não é admitida, e aqueles gastos com saúde legalniente dedutíveis.
Do ponto de vista do coruribuinte, qilal é a dilerença entre
uma despesa oom o pagamento dos hO!lOiários médicos e a despesana farmácia para adquirir o medicamento que o médico prescre-
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ultrapassado os limites inferiores de rendimento para fins de isenção ÍlScal. contiooam com um nível baixo de remunCia.Ção. Preju- -dicar a esses contnàuintes em nada ajudará àqueles cujo rendimento seja menor ainda.
As novas e desafiadorns caracterlsticas que a economia começa a assumir em todo o mundo cada vez mais desqualificam o
tributo como instnnD.ento de política econômica ou de promoção
.da justiça social. Cada dia é mais evidente que o tributo tende a ser
um simples instrumento de ímanciamento do Estado. A política
econômica, a redistribuição de renda, a justiça social serão intentadas através da composição e do formato dos gastos, dos investi·
memos do Poder Público.
Essas reflexões, evidentemente. não excluem - enquanto
persistirem as cm:acteiísticas alUais da nossa estruiUra tributária- a
conveni,ência de serem examinadas outtas medidas, fora do âmbito
do presente Projeto de Lei.. que favoreçam a redução dos custos
absunlos dos medicamentos no Brasil.
Enlre essas medidas poderia ser examiDada, por exemplo, a
redução ou eliminação da =ga de impostOs índiretos que onera
fortemente os custos dos remédios, e que é facilmente repassada
ao consumidor. A redução ou a completa isenção ~ses impostos
indiretos deveria ser compensada fX'l' uma forte elevação no imposto de renda devido pelos fabricantes e distriboidores de remédios.
Mas como se vê, essa é uma discussão que transcende o
campo de interesse deste processo.
3. Voto

o voto é pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n• 3i,.i
de 1995, considerando principalmen;te que nada jqstifica a exclu- '
são das despesas commerficaiDP...ntos e materiais médico-hospitalares das deduções pemlitidas na renda bruta das pessoas f!Sicas
para fins de pagamento do imposto de renda, já que são conceitualmente equivalentes aos gastos cuja dedução é pemlitida.
Sala da Comissão, 25 de abril de I995. - Güberto Mil'llllda, Presidente - G«aldo Melo, Relator - Esperidião Amin Mauro Miranda -Fernando Bezerra- Beni Veras -Sebastião
Rocha - Joei de Holanda -Jefferson Peres - Lauro Campos Carlos Patrocínio - Ademir Andrade (sem voto) - Leomar
Quintanilha - Vilson Kleinübing - Freitas Neto - Romero
Jucá -Eduardo SupHcy- João Rocha.

veu? Qual 9 conceito que_justifl.Ca a inclusão de uma e a exclusão
da ootra nas deduções da renda bruta?
Pode-se argumeDtar contra a proposição, que não beneficiará a grande maioria da população. Sendo os níveis de rendimento
anual da maioria dos brasileiros inferiores ao limite da isenção fiScal,. o beneficio que chega ao contnbuinte não alcança- a essamaioria de não contribuintes.
Sob essa ótica, qualquer tipo de dedução sobre a renda pessoal tributável deveria ser revogada, pois padeceria do mesmo defeito daquela que está sendo proposta pelo Projeto de Lei em discussão: não beneficia os que não são contnõuintes.
Ora, é ressabido que a grande massa de oontribointes do im-

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O expediente lido
vai !>lblicação.
· Do expediente lido consta o Projeto de Decreto Legislativo
n"s 39, de I995, que tramitanl COOl prazo deteiiDinado de 45 dias,
nos tenoos dos arts. 223, § I•, e 64, § I•, da Constituição, combi·
nados cóm o art. 375 do Regimento Interilo.
De acordo com o art. 122. ll, "b", do Regimento Intemo, a
matéria poderá receber emendas, pelo prazo de cinco dias, perante
a Comissão de Educação.
-_
Os Projetes de Decreto Legislativo n• 40 e 4I, de I995, li·
dos anteriotmente, terão, nos tennos do art.. 376, "c'\ do Regimento lntemo, perante. a Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento de emendas, fm.
âo o qual a referida Comissão terá I5 dias, prorrogáveis por igual período, para opinar sobre as proposições.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Foi encamiDhado
à publicação parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional. que conclui: favomvelmente ao Projeto de Lei da Câmara n• I94, de I993 (n• 3.220/92, na Casa de origem), que submete
à apreciação do Senado Fedetal a indicação de diretores ou repre-

posto de renda é constituída por assalariados que, embora tendo

sentantes brasileiros em organismo multilateral.

a
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A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fnn de receber emendas, nos termos do art.. 235, U. "d", do
Regimento Interno.
-0 SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, ofic
cios que serão lidos pelo Sr. 1o Secretário em exercício, Senador
Jefferson Péres.
São lidos os seguintes

Of. Lid. PP n• 524195

Brasilia, 25 de abril de 1995

Senhor Presidente,
Tenho a grata satisfação de dirigir-me a Vossa Excelência
para indicar o DeF"tado José LiDbares, em substituição ao ~ta
do Mãrio de·O!iveüa, cómo represemante do Partido Progressista
junto à' Comissão Mista destinada a proferir Parecer sobre a MedidaProvisória.n"%7/95, na qualidade de Tttulsr.
:sirvo-me do ensejo par.t nmovar a·'Võssã Excelência, protestos de COflSÍderação e apreço:- Deputado Odelmo Leão, Líder do
Partido Progressista- PP. ·
·

Ofício n• 967-L-BL.PARLJ95

Brasília, 25 de abril de 1995

Senhor Presidente,
cOJIIllilico a V. Ex.a que o Deputado Osvaldo Coefuo deixa
de fazer parte, na condição de Membro Titulsr, da Medida Provisáian•%7, dé 12 de abril de 1995 que "Alt= dispositivos da Lein•
4.o24,'de 20 de dezeonbro de 1%1, e dá ootr.JS providências".
Outrossim indico pãra a referida vaga o Deputado Paulo
Lima.
•
Valho-me da oportunidade panl renovar a V. Ex.. os protestos do meu elevado apreço e distinta consideração. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar.
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de com o empresário Blairo Maggi e a minha estranheza com a
reação do M"mistro José Serra.
O empresário Blairo :M:a.ggi. em sua entrevista, fez um relato da cdtica situação que vêm enfrentando os agricultores da Região Centro-Oeste e, sobrew.do., das enormes incoerências e omi,s...
sões do Governo Federal, onde, em última análise, residem as origens da atual crise da agricultura.
Na realidade, foi um desabafo de quem vem dedicando seu
esforço e sua vida em ~fOIIDar os cerrados brasileiros e implantar, nessa região. uma agricultma forte. sustentada, com alto
padrão tecnológico, capaz de competir com as niais avançadas do
mundo. Um desabafo de quem semeou, este ano, cerca de 30 mil
hectares de soja e espera collier 1,5 milhão de sacos. ou seja. o
eqtiivalente a US$13 milhões, além de ser responsável pela comercialização de 10% da prodnção mato-grossense desses grãos.
.' Sr. Presideme e Srs. Senadores, o empresário Blairo Maggi,
com sua família, está à frente de um grupo empresarial dos mais
competentes, dinâmicos e respeitados do Centro-Oeste, implementando iniciativas que vêm ttansformando o cenário do Estado de
Mato Grosso e da região.
A título de exemplo, vale mencionar a transfonnação que
vem promovendo no ex-distrito de Sapezal. antes Município de
Campo Novo do Pareeis- e emancipado recentemente, onde vem
praticamente construindo um pólo agroindustrial com toda a infraesttub.U'a necessária em termos de energia. hospit.ais. escolas, comUDi<:ação; estrtldas, etc. Além do mais, investe ceroi,de. US$70
milhões na implamação da hidrovia Madeiia-Amawnàs; para viabilizar o esooamento da prodnção dessa região para OiO mercados

inte:Qlacionais.

?

Portanto, o suplente do Senador Blairo Maggi não é um
neófllÕ ou um aventureiro, que se vem envolvendo ·em empreendimentos amad.orlsticos e que desccohece a dinâmica da agricultura
O SR.. PRESIDENTE (Júlio Campos) - SerãO- feitas as-. e da Região Centro-Oeste. Pela sua ampla experiência e seu profundo conhecimento, suas palavras merecem. aédito oo., no mínisubstituições solicitadas.
mo, me:rec:em ser 2rtgl;sadas com mais seriedade e profissionalismo..
Sobre· a mesâ. comunicação que será lida pelo Sr. 1° SecreA resposta do Ministro José Serra, classificando as declar.!.tário em ex.erclCio, Senador Jefferson Peres.
çõe• de Blairo Maggi como um resumo de ''tolices, desinformação
É lida a seguinte
e preconceitos" ~ no mínimo, primária e pissional. incompatível
com o mvel de formação e a postura que sempre adotou, ao longo
COMUNICAÇÃO
de sua vida proflSSional e pública.. Optcu o Sr. Ministro por adotar
Senhor Presidente:
_
uma postura de defesa, desqualificando as declarações feitas, simCoiDllD.Íco a Vossa Excelência, nos tennos do art. 39, alínea plesmente classificando-as como "pieguice regionalista, incompaa, do Regimento Interno. que me ausentarei do País nos dias 26, tível com a ~jança económica da Região Centro-Oeste, que é
27 e 28 do corrente mês, para breve viagem aos Estados Unidos da prioritária na política do Governo FHC'.
~
América. acompanhando o Governador do meu Estado e o PrefeiPrefu:o acreditar que o Sr. Ministro não analisou, com isento de Maceió,. atendendo a ·compromissos 'em Washington..DC, ção e profiSsionalismo, as declar.!.ções do empresário, pois, se tionde serão tratados importantes projetas d~ i.o.vestimentt?s no turis- vesse feito,. ce.1:1a.mente não enritiria esse parecer e essa nota à im.mo do Nordeste e, particularmente, do Estado de A lagoas.
prensa, que, na prática, em nada coottibuiu para o aprofundamen.ro
Sala das Sessões, 25 de abril de 1995.- Senador Teotônio do debate e para a busca de soluções para a grave crise que vem
Vilela Filho.
atingindo a agricultura do Centro-Oeste brasileiro e comprometenO SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O expediente lido do 6 seu desenvolvimento.
Seria mais produtivo se o Ministro José Sem. procurasse,
vai à publicação.
com mais bnmildade, analisá-las e, julgando que haja desinformaHá oxadores inscritos.
ção, piocurasse, com sua competência e amplo conhecimento,
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL-Mf. Pronnncia o seguin- mostiar de maneirá mais clara quais são efetivam.ente as priorida~
te discurso.)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o jornal Folha des que o Governo Fernando Henrique Cartioso vem dedicando à
de S.Paulo F"bliC<>U_. em sna edição do dia 24 de abril. entrevista Região Centro-Oeste e de que maneira elas vêm se ma.terializ1.ndo.
com o empresário e suplente de Senadcr Blairo Maggi. tadíca.do ao longo do arual Governo, para promover o desenvolvimento
em :Mato Grosso e, ao mesmo tempo, nota da assessoria do ~ dessa região.
tro do Planejamento, José S~ em resposta a referências a ele
Agindo assim. cumpriria niellior o seu papel e poderia confeitas pelo empresário, em sua entrevista.
tnbuir de maneira mais efetiVa para- promover mais estreita inteSr. Presidente, não poderia deixar de ocupar a tribuna desta gração entre o Governo e a iniciativa privada em beneficio da agriCasa paxa manifestar-me a respeito e registrar a minha solidarieda- cultura e da poJnla.ção dessa importante região brasileira.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavta
ao nobre Senador Ll!dio Coelho. (Pausa)
Concedo a palavxa ao nobre Senador Freitas Neto. (Pausa)Concedo a palavta ao nobre Senador Sebastião Rocha.
(Pausa)
Concedo a palavra ao nobre Senador Autonio Carlos V aladares. (Pausa)
.
.
Concedo a palavta ao nobre Senador Ney SUIISSUlllL (Pausa)
Concedo a palavra à nobre Senadora Bettedita da Silva.
(Pausa)
Concedo a palavta ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa)
Convido o nobre Senador Nabor Júnior a assumir a Pn:si-

dê~

--

-

O Sr. Júlio Campos, 2 11 Vice-Presidente, ekixa a
ctideira.da presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor
Jtnior.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavta
ao nobre Senador Júlio Campos.

O SR- JÚLIO CAMPOS (PFL-Mr. Prommcia o seguime

dis=o.)- Sr. Presidente. SI's e Srs. Senadores. nos últimlos dias.
com tristeza. temos assistido à comprovação de que o relacionamento entre os produtores rotais e o Governo chegou a um impasse. A·falta de diálogo e a truculência- vetda.deiras antíteses da ati-

vidâde política - resultaram no CODfronto e na diminuição da racionalidade e do bom sensO. o que é OOnium acOntecerem Situações desse tipo.
•
__
Ennetanto. não podemos. nem sequer· por um minuto. pensar em deixar o tratamento da questão agrícola brasileira ao livre
curso das reações intempestivas das duas partes em cooflito. reações que incluem ameaças. acusações e retaliações. Além de !X'>"
duzir alimentos de que todos necessitamos para sobreviver e de
constituir um setor econômico cujo declínio resulta na expulsão de
grandes cootingeDles populacionais para as cidades já totalmente
satmadas, a agri01ltura também represenla fõnte principol de renda para a maioria dos Estados br:asil.eiros. em especial o meu. o
Estado do Mato Grosso.
RecentemeDle. um grande jornal do Brasil, em editorial, referiu-se a um estudo encãminhado ao Presidente Femando Hemique CaJ:doso. que indicava qual deveria. ser o aumento Íla produção nacional de alguns alimentos para que o Pals lograsse atingir o
padrão mínimO" iD.temacfonal de nuttientes necessários ao conjunto
da sua popolação.
De acordo com a pesquisa, a produção de leite leria de ser
incrementada em 25 bilhões de litros. Quanto ao a.uoz. requerer~ -.se-iam 9 bilhões de toneladas adicionais. Quantó ao feijãO, mais 4
bilhões de toneladas. Segundo o mesmo estudo, o aumento da produção de tais itens e de outros demandaria a ocupação de uma área
superior a 13 milhões de hectares e geraria mais de um milhão de.
novos empregos.
Portanto, em razão da importância da agropecuária pau o
bem-estar de nossa gente, cabe a nós, homens públicos, biscar soluções para o impasse e restaurar a serenidade e a·ra.cionalidade
nesse debate.
Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, a agricultu.Ia br-asileira
tem-se ressentido de um tratamenlo inadequado das politicas públicas que a ela dizem respeito. As medidas voltadas ao seta:. bem
como os pacotes agricolas, sucedem-se ao sabor dos caprichos e
das veleidades dos governantes do momento, mma longa série de
iniciativas provisóriaS, iniprOVisadaS e desarticuladas.
Certamente, essa falta de consistência e de planejamento de
médio e de loo.go prazo p:xieria ser estendida a várias OOtrilS áreas
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da economia. Parece-nos. entretanto, que; no caso da agricultuta.
esse vicio da. Administraçio"""Pública é particularmente daci.Dho.

Isso porque, a cada nova safra, o agricultor, ao lado de não saber o
que o clima reservará à sua lavOUia, também fica totalmem.e no escuro a respeito dos termos dos mecaxrismos que estarão em vigência quanto ao Ciédito pa13. plantio, para com.en:ialização, bem
cano quanto às condições da politica de preços minimos. Naturalmente, não estamos levando em cac.ta as elevadísSimas e erráticas
taxas de juros, verdadeiro flagelo da economia produtiva nacional
-juros. que :rea.Imeote envergonham qualquer cidadão brasileiro.
Em suma, se ~ verdade que o maior benei:tcio que a estabilidade da moeda carreia ao setor econõmico produtivo é a previsibilidade, pelo menos para a agricultura, em razão du que dissemos,
essa benesse ainda Dão deu o ar da sua szaça, o ar da sua presença.
Assim. o que falta à agri011tura brnsileixa é uma politica
agricola que não seja elaborada para durar uma ou duas safras apenas, mas para que permaneça em vigência pelo menos por alguns
anos, p:>r uma década. Temos que nos acostumar, no Brasil, a, pensar no médio e no longo p:azo. O incentivo a investimentos pi"odu.tivos de longa msturação depende de regras fiXaS que Dão mndem
da noite para o dia. Antes, a superin.flação desb:UÍa qualquer tentativa nesse sentido, pois não há planejamento que resista a preços
relativos desotdenados, variando enormemente de uma fonna imprevista. Cem o Plano Real e a estabilidade da moeda, tomoU-se
possível um planejamento. Resta-nos agon. substituir a nossa
mentalidade viciada oo curto prazo, por conta de décadas de inflação alta e absurda. por uma nova maneira. de pensar, coerente com
o novo ~gilne monetário implantado no Govemo passado e seqüenciado pelo atual Governo, de Fernando Hemique Caiduso.
~O Sr. OsmarDias-Permite-m.e V.Ex.. um!J.parte?
O SR- JÚLIO CAMPOS - Ouço o nobre Senador Osmar
Dias.
O Sr. Osmar Dias- Muito obrigado. Aproveito a oportuní~ do discurso de V. Ex• para louvar a iniciativa do Uder do
Governo, Senador Elcio Alvare~ de convocar-nos ontem para iniciar discussões sobre o tema. Espero que tais debates resultem em
soluções para os problemas que angusdam o campo. Ainda boje,
ão meio-dia, mmimo--nos novamente e defmimos os pontos que
pretendemos abordar na reunião que será realizada boje, às l7h,
com o Ministro da Fazenda, com o Ministro da AgriOJitura. com o
Governo enfim. ~os estabelecer um cronogmma segundo o qual dividiremos_ em. etapas os assuntos a serem abordados.
· Primeiramente. queremos tratar dos problemas em.ergenciais. mais
m-gentes. porque, sem a solução desses problemas, não dá para falar em elaboração de um plano para a agricultura.; e, sem isso, ficaremos sempre tentando apagar incêndios cada vez maiores e iDapagáveis, como será esse se o Governo não adotar uma postura
imediata em relação aos problemas do setor IUia! que ora apresentamos. O grupo de trabalho é canposto pelos Senadores Jonas Pinheir9, !ris Re..,nde, Wilson Kleinübing, Ramez Tebe~ que també:tn esteve nessa reunião, e o Senador Lúdio Coelho. Iremos? a
partir de boje. juntamente com os Srs. Dep.11ados; iniciar uma série de reuniões. Queremos não apenas questionar as aç.?es do Governo, mas principalmente oferecer altemativas, que, esperamos.
sejam oovidas e aplicadas prontamente. Nesse Governo- concordo -há gente que pensa que sabe tudo, mas não sabe qu~ o campo
está vivendo uma situação dramática. Se o Govemo Dão tomar medidas urgentes, milhares de agricultores vão se transformar em fu-.
toros sem-ten:a. engrossando, assim. a ma daqueles que hoje querem terra em nosso País. Agradeço a V. Ex•.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Obrigado, nobre Senador Osmar Dias. InCOipOI'31'Ci. com muita hoora.. o aparte ~ V. Ex• ao
meu pronunciamento. dada a experiência que V. Er tem como
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brilhante ex-Secretário de Agricultura do Paraná, Estado -Uder em

termos de produção rural do nosso Pais. Nesses 90 dias de trabalho nesta Casa, V. Ex• tem colaborado para que a agricultUia esteja
realmente bem representada no Senado FederaL
O Sr. Jonas Pi.Db.eiro -Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JÚLIO CAMPOS - Pois não,nolm: Senador.
O Sr. Jonas Pinheiro- Senador Júlio Campos, -v. Ex•, que
já foi Prefeito de Várzea Grande, Deputado Federal por duas vezes, Governador doEstado do Mato Grosso e que tem em seu CUI·
riculo a importante profiSsão de eng<llheiro agrônomo, ê, além de
tudo isso, um profundo conhecedor do Estado do Mato Grosso e
do Brasil Por isso, qUero pa:raber:iiZ.á-10 por esse pronuD.ci.amento.
Concordo com .as palavras do Senador Osmar Dias qUanto à nossa
unic:Jade de propósitos, que hoje levaremos ao Governo Fedexal,
devidamente protegidos pe!J! Uderança do Govemo nas duas Casas do Congresso, bem como pelos Líderes dos Partidos que
apóiam o Govemo Federal: O que quere'mõS é sõluçãá;·jirineipalm~ de problemas do passado. Sei que esse tema já foi laigamem.e debatido, mas ainda vale a pena comentar a respeito do pagamento do PROAGRO nOVo e velho e do "descasamento" do
Plano Col!or, que está paza ser discutido. Em= queremos solução, como disse o Senador Osmar Dias, paia o p8ssãdo e.. para o
presente, para depois, Senador Júlio Campos, também com a parti- ·
cipação de todos, estabelecçrmos a política agôcola que V. Ex_• rec~. uma política duradoura. permanente e com toda a credibilidade para o meio rural. Agindo dessa fOIIna, poderemos obter a
safra a que V. Ex• tão bem se referiu, ao nos informar a respeito
do levantamento feito f)elo jomal. Queremos, JXn1anto, somar esforços nesse sentido, ru seja, paza que se adote mna poHtica agrlcola
permanente, duradoura e com total aediliilidade. MW!o obrig;lrlo.
.
O SR. JÚLIO CAMPOS -Agradeço-lhe pelO aparte, Senador Jqnas Pinheiro.
-·
Acredito que. com esse Governo s:ério, cottipetenle e justo
do Presidente Fernando Henrique Caxdoso, teremos:, no Brasil.
uma politica agrlcola definida para as ptól<imaS décadas.
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o início de uma conversação que resolva os problemas emergenciais da agricultura e daqueles devedores agonizantes junto ao
Banco do Brasil! Citarei o exemplo de um humilde proprietário
rural da cidade de Glória de Douiados, proprietário de dois alqueires de terra. que me dizia do seu infortúnio, da sua luta e do desespero em que ele_ e sua família se encontram. mergulhados em vul~
tosa dívida, e com seus produtos sem preço no mercado nacional.
Acho qae vamos encontrar, sim, a solução emergencial. Por quê?
Porque está havendo vontade política por parte do Legislativo. e já
não tenho nenhuma dúvida também da vontade política do Executivo. Senador Júlio Campõs, em nossos discursos sempre falamos
que a agricultura é prioridade para a economia nacional. Por isso,
estamos certos de que encontr.u:emos uma feliz solução. Co!lgratuIa.ções a V. Ex• por estar txatando deste assunto no mesmo dia em
que teremos um encontro qu~. esperamos, seja promissor para
agrieultura e~ a economia do Brasil. Muito obrigado a V. Ex•.
O SR. JÚLIO CAMPOS- Assiro espero. Deus queira que
isso seja rima realidade!
De fato, Sr. Presidente, sn: e Srs. Senadores.. são muitas as
mudanças de mentalidade que se fazem necessárias para a C?nvivência com o regime monetário e econômico estável,: realidade à
qual não estamos acostumados· Na presente questão de que nos
estamos ocopando. devem inudar os produtores rurais e deve mudaroGoyemo.
Por um lado, os produtores rurais devem compreenjie.r._ que
acabou o tempo do erédito rural ilimitado, fmanciado peJas emissões de moeda. sem qualquer preocupação com o equili!>rio das

CODtas públiCas. Eõt.e.ndem.os isso. Aliás, não somente a aglicultura
se benefiêiou dessa era generosa: a.cont.eceu o mesmo com outros
~- Se quisermos preservar a estabilidade da ~. que boje
percebemos ser imprescindível ao crescimento e ao desenvolvimeDto do B~a devemo,s estancar a sangria de recursos públicos
que se expandem sem a conttapartida nas receitas arrecadadas pelo
Governo. For.t dessa equação, ou se imprú::ne dinheiro, o que resUlta em inflação, ou se aumenta o endividamento público. o que
OSr.RamezTebet- V.Ex•mepermiteumaparte?
• significa o aumento ainda maior~ ~a de juros.
Por ootro lado, o Govemo deve entender que_é necessário,
O SR. JÚLIO CAMPOS - Ouço, com atençãO, nolm:
- em primeiro lugar, tJ:açar uma política agrícola de longo prazo. Os
Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet - Se:o.ador Júlio Campos. quero cum- investimentos na agropealária não podem sofrer a incerteza de,
primentá-lo efuSivameDte. Era isso mesmo que eu esperava e que como dissemos, a cada safra.: assistir às mudanças das regras para o
os seus coestaduanos esperam de V. Ex•. Aliás,. outro dia. disse- ctédito nnal e pai3. a política de comercialização e aunazenamento.
ram que nós, do Centro-Oeste --e Se referiraln ao Mato Grosso,
O Sr. ValmirCtunpelo -Permite-me V. Ex•um.aparte?
O SR. JÚLIO CAMPOS - Com muito prazer, Senador
representado por V. Ex* e pelos Senadores Jonas PiD.heiroe Çarl9s
Bezerra; ao Mato Grosso do Sul. que eu represento; ao Estado de ValmirCampelo.
Goiás., de his Rezende, além do Paraná do extraordinário Se.riador
O Sr. Valmir Campelo - Nolm: Senador Júlio Campos,
Osmar Dias; pois bem. di-seram que nós só falamos pelas oossas parabenizo V. Ex" pela importância do tema que lr.lZ a esta Casa.
regiões. Esquecem-se de q.e a vida do CeiJ1ro-Oeste é a agricultu- A agric:uJtura, em qualquer pais do lliWldo, sempre foi, é e será
ra e a pecuária:. Respondi. então, ao meu interlocutor que falamos prioridade, seja ele desenvolvido ou subdesenvolvido. Nós aqui.
também pelo Brasil na medida_ em que nós do Centr()-Oeste, do no nosso País, precisamos, antes de mais nada~ ter uma política
Paraná. de Santa Catarina e de -outras Unidades da Federação cla- agríÇola que venha a atender a esse grande teiritório que temos de
mamos por uma politica agrícola definida que ajlde o produtor ru- terras férteis, onde falta, acima de tudo, o apoio governamental.
ral, como V. Ex" está solicitando dessa triruna; esramos falando Ouvi aqui quando se disse que uma Bancada aguenida, que defenpelos 30 milhões de brasileil:Os que estão subnU.tiidos; estamos fa- de com entusiasmo a agri,cultuxa., é a Bancada do Centro-Oeste.
lando de uma contribuição que a agricultura e a pecuáfia__~ ponJUe é aqui que se localiZam principalmente os grãÕs, suas grandar, trazendo divisas para nosso País. Vejo, com alegria. que esta- des plantações. Mas não é só isso. Quarido Juscelino Kubitschek
mos avançando, que realmente estamos vivendo um momento di- criou Bra.sllia foi com o intníto também de fazer do centro-Oeste
ferente neste País. O aparte do nobre Senador pelo Estado do Para- o pólo irradiador do desenvolvimento e do progresso pata todo o
ná é verdadeiro. O POder Legislativo. convocado pelo nosso Líder nosso País. Então, _não é apcilas a agrlrultúra. não é apenas a peElcio Alvares., consciente desse sentimento nacional e sabendo que cuária. mas é acima de tudo o desenvolvimento tecnológico. cienentre os seus companheiros estão as voze~; representativas daque- tíficO, enfim. de um modo geral, o desenvolvimento de que o nosles por quem V. Ex" está pediudo dessa triruna, está mediaudo so País tanto precisa. Eu não poderia deixar de aparteá-lo, nobre
esse encontro que se iniciará hoje. Tomara qUe esla data seja histó- Senador Júlio Campos, para pazabenizar v. Ex" pela oportunidade
rica! Oxalá. Senador Júlio Campos, este 26 de abril seja realmente do tema e dizer que. particularmente, sou um defensor ferrenho da
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agriculmra, porque entendo que uin País cOmo o nosso -~veria têla como uma de suas prioridades básicas. Meus parnbétJ.S a V. Ex.a!
O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. Incmporó
com muita honra o seu ll.parte.
Em segundo lugar, o Governo não pede deixar de apresentar uma solução emergencial para o problema do endividamento
dos produt0res rurais. Deve reconhecer que é impossível a atividade agrícola sobreviyer, tendo suas dívidas conigidas pelas atuais
taxas de juros vigentes no mercado, que andam na estratosfera. Estabilidade da moeda e de preços, Sr. Presidente. não combina com

taxas de juros de mais de 60% ao ano. Para os b~eiros. pode
sér até que combine, mas para o setor produtivo não;

Em terceiro lugar, á Governo tem de adequar sua política
de iili.portação de produtOs agrícolas ao fato de que os subsídios à
agricultura nacional foram brutalmente .redu1idos nos últimos
anos... Assim,.não faz o menor sentido o Governo praticamente eliminar as alíquotas de importação para Certos· produtos agricolas.
Esse·coD;lportamento trai uma visão muito curta, cujo objetivo é
asseiurar preços baixos para os alimentos boje, como um auxílio
ao êxito do Plano Real, mas ao custo de, na próxima safra, assistir
ao aumento dos preços. uma vez que os agricultores estão sendo
desincentivados a plantar. Ou seja, pensa·se no agora, esquecen·
do-se do amanhã.
Ora. todos sabemos que a produção agrícola, tanto na Europa e ~os Estados Unidos quanto em outros exportadores do TeiCeiro Mundo, é altamente subsidiada. Dessa f~ no minimo, as
alíquotas brasileiras de importação deveriam ser semelhaDtes à diferença entre os subsídios embutidos nas importações e os subsídios de que gozam os produtos agricolas nacionais. Caso cootr.írio, estaremos praticando uma política suicida e inviabilizando o
desenvolvimento da nossa agropecuária.
---- Feitos tais comentários, Sr. Presidente, gostarlamos de reservar o fmal do nosso-discurso para abordar uma questão que é
paralela à do endividamento rural. por nós há pouco apresentada.
Referimo:-nos aodebate sobre os mecanismos que passarão a vigorar para a correção -dos empréstimos agrlcolas nesta e nas futuras
safras. Esse é o Palito central que motivou o impasse entre agricultores e o Govemo.
Nesse particular, temos de encontrar uma saída que venha,
por efeito, incentivar o plantio, evitando que, amanhã, os produtores rurais vejam-se na situação em que muitos estãO boje: endividados e inadimplentes, em razão dos jurOs assassinos que incidem
sobre o que devem aos bancos. Em relação a esse ponto, sugerimos ao Governo utilizar os depósitos compulsórios dos bancOs, recolhidos ao Banco Central, para financiar a agricultura a custos
baixíssimos. Sobre tais depósitos incidiriam taxas de juros fiXaS,
de forma a permitir ao agricultor controlar·a evolução de suas dívidas. -As taxas p:xieriam ser até maíores para oS- grandes produtores,
um pouco menores para os médios e muito baixas p:ua os pequenos produtores. Essa nova sistemática de correção dos créditos
agrlco!as substituiria a famigeraOa. TR. Vale ressaltar que o Governo, o sistema fmanéeiro e_ os- pi'odutores rurais ganhariam com tal
proposta, uma vez que os depósitos compulsórios, recentemente
elevados, são recolhidos como uma petcentagem dos depósitos ~
vista nas agências, os quaiS-praticamente nada custam aos bai,tcos.
Acrescentarlamos ainda que defendemos sejam esses recmsos empregados em todas as etapas da produção, inclusive no annazenameuto.
Por isso, Sr. Presidente, S:r-s e Sr. Senadores, pensamoS
ser essa proposta bastante sensata, uma espécie de meio termo,
que pode vir a resolver o antagonismo existente hoje entre o
Govemo, a área econômica e os produtores rurais, confronto a
cuja evolução não podemõs jamais-::.: "o CongriSSo:.... -assistir çie
bry.Ç('IS Ç'fl.)?";tfn::.
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O que os agricuhores defendiam. desde o começo. eta que o
Governo cuwPrlsse a palavra empenhada num acordo costmado
em maio do ano passado. no qual o então Presidente da República
Itamar Franco e a mesma equipe econõmica que boje está no comando do País - entre os quais o próprio Presidente da República,
que era um dos seus Ministros de Estado- concordatam em assegurar a equivalência da correção entre o crédito agrlcola e os preços mítrimos. O acotdo fo~ mais !aJ:de, desconhecido pelo Gove<·
no, sob o argumento de que a correção dos preços mínimos signi~
ficaria â. deJrocada do Plano ReaL Caso o Govemo se digne levar em
conta essa sugestão, temos certeza de que o impasse setá resolvido.
Quanto ãs duas proposms do Governo de correção dos Cléditos rurais e de fontes de fmanciamento à agrirultura, elas são
iDadequadas e insuficientes.
A, correção pela Taxa de Juros de Longo Prazo- a TJLPnão resolve o problema, não passando de um paliativo.
O Sr. Carlos Bezerra- Permite-me V. &•um aparte, nobre Senador Júlio Campos1
O SR. JÚLIO CAMPOS - Ouço o aparte do nobre Sena·
dor Carlos Bezem.
·
O Sr. Carlos Bezerra - Senador Júlio Campos, estru
acompanhando o discurso muito apropriado de V. Ex• sobre uma
das questões mais cruciais deste País, que é a questão agrlcola.
Não devemos ter qualquer ilusão: se o setor não se mobil.i7M -p:>liticamente, se o setor não lutar com todas as armas, essa situação
que _está aí não vai se' modificar. A área econômica do Govemo.,.
cujo tmbaho estamos acompanhando, está cuidando bem de outros
set.ores - parece--me até que estamos no Govemo do Geneml fi;..
gueiredo: "os banqueiros estão aí, com os mesmos lucros
Ibosos;. a politica econômica está-se desenvolvendo no sentido de
beneficiar os maiores, os poderosos, quase que· sem neDhuma
p=pação social - inexiste preocupação social. Por sua vez, a
agricultura, que é um setor fundamental da economia para a estabilidade do País, é vista como o ''primo pobre" da República, e é
tOrpedeada da fcxma como está sendo agora. Os danos que o Real
ocasiOD.OU e está ocasionando à agricultura são semelhantes aos do
Plano Cullor. Não há diferença alguma dos danos que o Plano
Collor ocasionou aos agricultores. Há toda uma mobiliz:a.ção em
cima da questão, mas ela é tratada pelas auiOridades que devem
- decidir o assunto como uma questão meramente tecnocrática. Portanto. o alerta de V. Ex•, no plenário do Senado, é de profunda importância -para chamar_a atenção do Govemo para essa questão.
Penso, no entanto, nobre Senador Júlio Campos, que não devemos
ficar apenas no discurso. Todos nós que sal::emos da importância
da agricultnra - principalmente nós do Centro-Oeste. que estamos
nos tOmando um dos maiores produtores de grãos do País - devemos somar forças. Sendo a agricultura fundamental para nós, temos que usar toda a garra, toda a força para modificar esse quadro
caótico que aí está; caso contrário, oconetá a falência não só da
nossa Região, o Centro-Oeste, mas de todo o BraSiL Parabéns a V.

nw:aviti

Ex• Pelo discurso!
O SR. JÚLIO CAMPOS - Muito obrigado. lncoxporo,
com muita honra, o aparte de V. Ex_•, Senador Carlos Bezerra.
Continuando. Sr. Presidente:
A correção pela Taxa de Juros de Longo Prazo- a mPnão resolve o probl~ não passando de um paliativo. Nessa opção, os juros siru.ar-se-iam.-ila faixa de 25% ao ano, enquanto os
preços- mínimos, que representam a receita dos agricultotes. continuariam .congelados; aliás, como efetivamente estão desde julho
de 1994.
J"â O repasse de- dinheiro captàdo no exterior pelos bancos
para o setor agropecuário não pode ser levado a sério na atuai conjuntura. Com a pOsSibilidade de uma crise t:arribial aviziohando-se,
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o que levaria a novas desvalorizaÇões da moeda. o risco cambial
embutido nessas operações seria enoane. A médio prazo, a depender do desenvolvimento desse risco, a agricultura poderia ver-se
numa situação ainda pior do que a de hoje.
O Sr. Vi!son Kleinübing - Senador Júlio Campos, pemll·
te-me V. Exa um aparte?
O SR. JÚLIO CAMPOS- Peço a petmissão da Mesa para
ouvir o aparte do Senador Vdson Kleinübing.
O Sr. Vilson Kleinübing - SeiJador Júlio Campos, V. Ex'
está nos dando a grande oportunidade de aqui, no Senado, fazer •
uma grande reflexão, coireta,--sem. sobre esse problema da agriculnna e abastecimem.o do nosso País. Em primeiro lugar, estamos
denubando, com. essa safra, um velho discurso que se fazia DO
passado: se a agriéUitma produzir bastante vai malar a fome do
povo brasileiro. Neste momento, o Pais está com uma ellOl'IllC safra, cpm preços nunca antes tão battos, e há brasileiros passando
fome. Portanto, o problema-desses brasileiros riunca será resolvido
pelo JXO<!utor rw:aL O problema desses brasileiros é salário, salário
para"poder comprar mn produto que está com grande oferta e com
preços muitos baixos. Em segundo lugar, existe a questão dos ju·
ros, depeudendo do Senado Fedei>l para resolvê-la. Até podemos
criar aqui a seguinte lei: emprestamos para a agri.citltura seçn juros
e quem emprestar para o Govemo também o fará sem juros.. Isso é
impossível de se fazer. A exemplo dos fundos de desenvolvimento
que se criaiam neste País.. para a exportaç:ão, para a indústria btasileinl, Congresso Nacional, além de fornmlar denúncias mecfiame
discursos como o de V. fu.\ tem que criar, de uma vez por todas, o
fundo de sustentação <le safra agricola. Esse fundo tem que ser
criado pelo Govemo. Quando o nosso produtor IUial penler dinheiro, poder.l sacar do fundo e, quando ganhar dinbeiro. terá que
devolvê--lo par.t. o fundo. Em detenniaados: anos, ganha-se IDDito
dinheiro com a agricultura. e esse diDheiro f:tca com o produtor.
Seria um fundo de equalização de safra. E, de uma vez por todas,
o Senado tem que acabar com a autorização de empréstimoS púbJi.
cos. Os juros estão altos, todos os administradotes píblicos gastaram mais do que tiDham. endividando prefeinuas, Estados e, inclu.sive,. a União. Para fmanciar essa dívida, hoje temos que pegar dinheiro no men::ado com taxas elevadas, criando esse problema
para a nossa agriculnua. O discurso é a demínci~ mas Í;-6 o discurso, como disse o Senador Carlos Bezerra, não vai resolver o pro-blema. O Senado Federal está vivendo um mo~to :pmito bom,
pois conta com p:>siçõeS como a de V. EX•, para dar um fim nisso.
V amos, de uma vez por todas, equalizar essa questão de juros alia·
v és da proibição de novas dividas e da criação do fundo di agricultura, a exemplo do que tem a indústria.. Até o turisino já tem um
fmanciamemo do BID: o Nordeste agora tem um grande projeto
de financiamento a taxas subsidiadas. Mas:, em relação ao colono,
ao agricultor, até hoje não criamos um fundo para suportar a agricultura.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - Nobre Senador Júlio Campos. embora considerando a importância do tema, a
Presidência lembra a V. Ex• que o seu tempo já está esgotado em
cerca de onze minutos.

o

O SR. JÚLIO CAMPOS - Sr. Presidente, solicito apenas
um minuto para concluir o meu proDllnciamento.

É lamentável o que vem ocorrendo.
Por flm. feitas. todas as cónsiderações, resta ã Cei:teza de que
essa proposta- a de utilizar o depósito compulsório na criaçãO de
um fundo para a agricultura - é factível e constitui um-avanço
ponderável para as negociações que estão em curso. Enquanto não
dispomos de uma política agricola consistente voltada paza o longo prazo. tal solução é a melhor com que podemos contar no mo-

mento. Empreguemos, pois. os

ICCUI'SOS

do depósito

comp.~ls6rio

para fmanciar a agricuiona.
Em o que tínhamos a dizer, Sr. Ptesi.denle.

Duranu o discurso do Sr. Júlio Campos, o Sr.
Nahor Júnior, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Cosi/do Malda11<r.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) - Concedo a pa·
lavxa ao nobre Senador Gilvam Borges. (Pausa)
-- A SRA. JÚNIA MARISE -Sr. Presidenle, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner)- Tem V. Ex" a

palavra.
A SRA. JÚNIA MARJSE (PDT-MG. Como Líder, prollUDGia o seguinte discurso. Sem revisão da cradora.) - Sr. Presidente, sr-se Sr. Sena.dores, gostaria apenas de registar a extraordinária homenagem que recebeu o ex ..Senador João Caimon. no último sábado, ao ter o seu nome dado a uma escola IDllnicipal. construída mediante convênio com o Ministério" aa Educação e do Desporto, no bairro de Mmdacazu, por justa iniciativa da rnfeitura
Municipal de Jequié, Estado da Babia.
Essa homenagem prestada ao nosso ex-compaiJh.eiro, Senador João Cabnon, certamente deve ter calado fundo no coração
desse grande homem público.
.
Assim. Sr. Presidente. nesta oportunidade, desejo ~-re
gistradã. nos Anais desta Casa. a importante iniciativa do Prefeito

Lomanto Júnior ao conceder essa homenagem ao ex-Senadoi João
Calmon. <iue sempre se destacou como um dos homens públicos
mais di_gnos deste Pais, tendo devotado toda a sua .,..ida política em
favor da educação, atuando sempre na trincheira. Para que os alicerces do desenvolvimento de nosso País posSam, sem dúvida alguma, ""'"'fmcados na educação e tia foanação de nossas crlanças.
E com prazer, portall10, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, que registro a inauguração dessa escola com o nome do ex..Senador João Calmon, por considerá-la uma justa e importante iniciativa, porque homenageia, em vida, um homem público que
sempre foi um Senador sério e um grande defensor da educação
em nosso País.
Muito obrigada.

Duranu o discurso do Sr. Júnia Marise, o Sr. Ca.
südo Malda~r. tki:xa a cadeira da presidência, que é
oaqxz;1a pelo Sr. Júlio Campos, z:' Viu-Presidente.
O SR. GERALDO MELO -Sr. Presidente, peço a

via. como Uder, para uma comunicação inadiáveL

pata.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Tem V. Ex" a pa-

lavra.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para uma COID!ltli-

c3çã0. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidenle, Sr"s e Sr. Senadores, quero apenas iDfocnar à Mesa que foi encami.Dhado ao Minis-tro da Fazenda, no dia 23 de março, um requerimento pedindo infa:7li.1ÇÕeS ao Banco Central, já tendo decorrido o prazo legal de
30 dias para a resposta. Trata·se de assunto de extrema importância e qu~ seguramente, por alguma deficiência de controle na área
do MinistériO da Fazenda, deixou-se que expixasse o prazo dentro
do qual é devida uma resposta ao Senado Federal
Estou fazendo esta comunicação para solicitar à Mesa providências no sentido de dirigir um apelo ao Ministro da Fazenda
para que mande acelerar as providências, que certamente já tomou.
para atender ãquele pedido de iDformações que lhe foi dirigido.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENfE (Júlio Campos)- Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador José Eduanlo Dutra.

É lida a seguinte

Brasília, 25 de abril de 1995.
SeDhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência do cancelamento de minha
viagem para Miami- Flórida, cujo o requerimento de licença, encaminhei para aprovação em pleuãrio, em 17-3-95.
Assuntos Pme:rgencia:is ligados ao nosso Estado, Amapá.
me impossibilitaram de participar naquela país do XVI Congresso
HemisféricO de Câmazas de Cométrio e Indústria Latinas.
·· Eta o·que

Art. 1° Os serviços de radiodifusão de sons e imagens padronizarão seus sinais' de áudio~ de modo a que não haja. no mo-mento da recepção, elevação injJstificável de volume nos intervalos cometciais.
·
·
Parágrafo único. O Poder Executivo criará, no periodo de
120 (cento e vinte) dias, a canrarda publicação desta !e~ os mecanismos necessãrios à normalização técuica da matéria. bem como
à fiscalização da seu cinnprimento, lixada a pena de suspensão da
atividade pelo prazo de trinta dias, triplicado em caso de reincidência. havendo inobservância do disposto nesta lei.
Art. 2° Esta lei entra em vigcr na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justillc:açiio

tiDha a· comunicar a Vossa Excelência, aprovei-

tando a oporrunidade para nmovar protestos de elevada estima e
cousideração.
'Coxdialmente, Senador sebastião Rõchá, PDT- Amapã.
• O 'SR. PRESIDENfE (Júlio Campos) - A oormmicaç!o
lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Senador José Eduanlo Dutta.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 620, DE 1!195'
• ·SeDhor. Presidente
Requeiro à respeilável Mesa do Senado Federal, oos tennos
do Art. 50, Parágrafo"! •, da Constiblição Federal ,dirija-se esta
Casa ao Exm0 Sr. Ministro do Planejamento, Dr. José Serra, solicitando sejam prestadas, pelo BNDES, informações sobre os 5 (cinco) últimos Balancetes do Fundo Nacional de Desenvolvimento
(FND), attaVés do envio da cópias de tais documentos ao Senado
Fedeial

Requeiro, ain~ sejam detalbados, por escrito, em acompaDhamento aos referidos balancete&, os seguintes tópicos:
- Investimentos, attavés daquele Fundo, em Ações Otdinárias e Preferenciais (nominaudo as empresas benefJ.Ciadas);

- Os prejuízos registtados oo Seu último balancete (acumuJados) e os investimentos que os ocasionaram;
- Minudenciar em que sedio investidos os recursos registrados como disponíveis? no último balancete, e quais os critériOs a
serem utilizados para tanto;
- Qual a obrigação de aplicar recurso do FND em n~ do
Tesouro Nacional.
Peticiono sejam tais infOIID.ações prestads simultaneamente,
em Real e em Dólar.
Respeitosamente, Senador João Rolilia.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1995.

. Ep1bota tenha passado, a princípio, po< defeito dos recepto-·
res, a coosistência do fenômeno já fOlllece indícios de que tem outra oriiem e intenção: a exploraçio come:rciaJ. de um su.til artificio
sublimmar, destinado a ampliar o poder de mobilização das mensagens veiculadas no rádio e na televisão.
Referi:m.O-nos à constatação de que, cada vez mais freqüentemente, emissoras e anunciantes elevam o volume de sua
mensagem, colocando-a_ em patamar consistentemente acima
das demais. Feito de forma sutil, o artificio funciona como um
reforçador de atenção, uma vez que o volume daquela propaganda fica mais alto que a programação normal e mesmo que as
outtas jlUblicidades.
E certo que não se pode padronizar os volumes no sentidc>-de achatá,.!Ol: po< completo, mesmo pcnque na vida real os níveis
dos ruídoS à nossa volta são diferenciados e mn§micos. No en~
· to, pexpebe-se, jã, que o mecanismo póde ser e é utilizado de fcxma a privilegiar esta ou aquela mensagem cometcial.
Buscou-se, como providência prelimmar, junto ao Ministé· rio das Connmicações a norma técuica que disciplinasse a questão,
chegando-se à conclusão que esta não existe, ou Dão é do CODbeciIi:lento dos técnicos mais especializados na área. Diante de tal
"""':tatação, decidimos provocar a· ação e inteivenção das áioas
técuicas do Poder Executivo, ligadas à r.tdiodifusão de sous e imageos? no sentido de eliminar no nascedouro a prática que ora começa a proliferar.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1995. - Senador Lauro
Campos.
(À Comissão de Educaçiio- tkci.ofio terminativa)
- - O SR. PRESIDE.."ff'E (Júlio Campos)- O projeto serãpublicado e remetido à comissão competente.

Sobre a mesa,. oficies que serão lidos pelo Sr. 1° Secretário
em exercício, Senador José Eduardo Outra.
São lidos os seguintes

(À Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENfE (Júlio Campos)'- O requerimento
lido serã despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso m
do art. 216 do Regimento Jntemo.
Sobre a mesa, projeto que serã lido pelo Sr. 1• Secretárip

em exercício, Senador José Eduaido DutrL
É !ido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 127, DE 1995
Padroniza o volume de áudio das tnmSJDissões
de rádio e televisão nos espaços dedicados à propa·
ganda e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
OfJCAE17/95

Brasília, 25 de abril de 1995

SeDhor Presidente,
Nos termos-do§ 2• do artigo 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Er que esta Comissão aprovou o PlS n° 34~ de
1995, de autoria do Senador João França que "altera o inciso I
do Art. 11 da Lei n• 8.383, de 30 de dezembro de 1991, incluindo as despesas com medicamentos e materiais médicohospitalares entre as dedoções admitidas na declamção do Imposto de Renda de Pessoas Físicas". em reunião realizada em
25 de abril de 1995.
Atenciosamente, Senador Gilberto Miranda Batista, Pre-

sidente.
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OfJCAE/19195

Senhor Presidente,
Nos termos do§
do artigo 91 do Regiri:umiO Interno, comunico a V. Ex• que esta Comissão aprovou oPLSn°22, de 1995,
de autoria do Senador Beni Beras que "dispõe sobre o resgate de
quotas da União pelo 'Fundo Nacional de Desenvolvimento_ FND. e dá outras providências", em reui:rião :fealizada em 25 ~
abril de 1995.
·
Atenciosamente, Senador Gilberto Miranda Batista, Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) _ Com referêucia
aos o fi cios que acabam-de ser liC!os, a Presidência comnnica ao
Plenário qne, nos tennos do art. 91, §§ 3~ e 5", do Regimento lntemo, abrir-se-á prazo de cinco dias úteis para iDterposição de recursoS por décimo da composição da easa. para qne os Projetes
de Lei do Senado n'> 22 e 34195 sejam apl'ciados pelo Plenário.
- O "SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Solm: a mesa, re- ·
querimentos que seria lidos pelo Sr. 1° Secretário em exercicio,
Senador José Edoatdo Dntra.
São lidos e aprovados os seguintes

ble Television Association (NTCA)" cm Dallas, Texas-EUA, conforme documento anexo.
·
Saladas Sessões, 26-4-95. -Senador João Rocha.

z•

um

REQUERIMENTO N" 621, DE 1995
Senhor Presidente, requeiro nos tennos do art. 13. § 1", do
Regi.Iilento Inremo, seja considerada licença autorizada, os ~ 6 e
!3 de maiÇO de 1995, em .azão da participação de debates politi·
co..partidários em Minas Gerais.
Brasília, 26 de- abril de 1995.- senadoia Júnia Marise.
REQUERIMENTO N" 622, DE 1995

Sr. Presidente,
.
Requeiro, nos termos do Art. 43, II. conj.Igado com Art.13,
II, do Regimento Interno do Senado Federal, licença pata !ralar de
assuntos particulares, nos dias 27 e 28 do COireD.te, quando estarei
acompanhando o tratamento médico de meu pai na Santa Casa d.e
Misericórdia de Maceió-AL.
Con:lialmeJlle,

Brasília, 26 de abril de 1995.- Senador Renau Calheiros.
REQUERIMENTO N" 623, DE 1995

Senhor Presidente,
Reqneiro, nos termos do artigo 13, § J•, do Regimento lntemo do Senado Federal, seja considetada como licença meu afastamento dos trabalhos desta Casa. os dias 17 e 24deabril de 1995,
por estar ausente de Biasil:ia.. cm compromisso partidário, na condição de Presidente do PSDB.
Sala das Sessões, 24 de abril de 1995.- Senado.- Artur da
Távola..
REQUERIMENTO N" 624, DE 1995

Para fins do disposto no § 1° do artigo 13 do Requerimento
Interno, requeiro sejam considerados como licença autorizada, os
dias 3, 17. 20 e 24 do conente mês, quando estive ausente dos trabalhos desta. Casa para tratar assuntos político-partidários. - Senador Sérgio Machado.
REQUERIMENTO N" 625, DE 1995
Requeiro, nós.termos do§ 1°, do Art. 13, Alínea a, do Regimettt.o Intemo do Senado Federal, seja considerada como licença
autorizada minha ausência aos tlabalhos desta. Casa nos dias 6 a 14
de maio de 1995, tendo em vista qne, naqnele periodo, iri:tegrare~
como parlamentar, Delegação do Brasil, cujo desiderato será participar do "Cable 95 - 44th. Anuual Convention. of the National Ca-

Brasília, 4 de Abril de 1995.

Dmo Sr.

Senador João Rocha
__ Brasília- DF

Prezado Senhor,
A Associação Brasileinl de Televisão por Assinatura ABTA, está fotmando uma Delegação do Brasil pata participar do
"Cable 95- 44b. Aiurua1 Conveution of lhe National Cable Television Asscx::iation (NCfA)" em Danas, TexaS -EUA.
Este evento é o maia: acontrcimento de 1V a Cabo em todo
mundo, com dur.lção de quatro dias, de 7 a 10 de maio do c:amJle
A ABTA participa tradicionalmente da Convenção da
NCTA, integtalldo uma Delegação de empresários, parlamentares,

técnicos e :funci6náriOS govema.mentais..
-A Diretoria da ABTA está, oficialmente, convidando V. s•
para integrar a Delegação deste ano de 1995, de acordo com o
Prográma. anexo à presente. O convite inclui a passagem e a respectiva estada em o.Jlas e Washington, onde estamos pretendendo
ter um dia de trabalho jlnto à Federal Communications Comission
- FCC do Govemo dos Estados Unidos da América.
...
De maneira a racionalizar os procedimentos ~ à
formalização das reservas e dos COlllfllOm.issos em Dallas.e Washington ~ imprescindível dispor da sua confinnação "!ô o dia
124-95. Solicitamos a V. s• infonnar, também, qnaisqnei ootros
procedimentos e ruidados especiais a serem obset:Vados em relação à saúde e eventuais dietas. Formalidades com Passaporte e visto de viagem são de sua iDI.eira responsabilidade e devem ser providenciados imediatamente à decisão de aceitar o convite fommladopelaABTA.
·
Desnecessário reafmnar a nossa honra e satisfação em pc..
der contar com a presença de V. s• na Delegação de representante
ao CABIE'95.
Atenciosamente - P!Diretoria Associação Brãsileira de
Televisão por Assinatura.

CABLE'95
NA TIONAL CAB~ TELEVISION ASSOCIATION (NCTA)

44th. Annual Conventi.on
_ 6-13 may, !995

Programa
Dia 6-5 - Encontro da delegação no Aeroporto de Cumbica
. emGuarulhos,SP. Apresentação para o voo da Vasp !Wlcompar. tida.às 22h40min, Guarulhos- Miami
Dia 7-5 - Cbegada às 6h no Aeroporto Internacional de
Miami, com conexão pata Dal!as às 9h no voo da American 841.
·
Chegada a Da!las às llh04min..
Apresentação no hotel.
13b- Welcome brunch
14b30min- Seminário Especial solxe Tecnologia das Telecomuriicações e Mercado.
16h30min- International Welcome Reception.
17h30min - National Academy of Cable Progrunming
(evento especial)
Dia S.5 - 7b30m.in :... Inten:iational Deie8ates Welcome
Breakfast, com Lany Ilving, Secretário da National Teleoommunications and Infonnation Administr.Uion (NTIA).
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9h- Sessão Geia! de Abertrira com representantes da iiad6s~
tria de TV a cabo americana.
Visita à Feira
13b30min - Palestta sobre legislação de TV a cabo nos
EUA
"
!Sh!Sm.in - Palestra sobre o uso de diferentes tecnologias
de distribnição de programação de TV em ontros países.
17b30min- Cable'95 Welcome Reception.
Dia 9-5 - 9h -Sessão Geral com presidentes de operadoras
de TV a cabo sobre programação, muhimídia e dislril:uição.
12h- Palesttas sobre regulamentação da TV a cabn, super·
rodovias da infOimação e DBS.
·
14h- Palestra sobre serviços interativos como home banvideo·gameS e acesso a bancos de dados.
Encontro com membros do Conselho da NCfA.
• VISita. à Feint.
Dia 10.S -·9h ~ Pa!estn sobre jómt ventun:s intem:u:ic>-

kiuie

nais em TV a cabo.
• 13h - Almoço de encelr.llllOllto com Lany King entrevistando Jolm Malone, Presidente da TCL
13h15min - Paleslla sobre DBS e aspectos regulat6rios da
FCC.
V1Sita às operações da TCI Dallas.
Apresentação no Ae>oporto de Dallas para embarque no
võoAmerican 834às 20b07minpara Washington com chegada às
23h54min.
Dia 11-5 - 8b30min- Breakfast em Washington.

14h- Visita à FCC.
Dia 12-5 - Visita ao Congresso Americano para contatos
com membros das Comissões de CC!Dlmicação da Câmara e do
Senado. Possível encontro com o Deputado Newt Gingriál, Presi-

dente da.câmar.t.
Paleslla sobre legislação de TV a cabo com Robert ComRevere, do escritório Hogan & Hartson.
Dia !J...S - Reunião de avaliação da viagem entre os mem~
bros da delegação.
Dia 14-5- Apresentação no aeropcxto de Washington pata
embarque no vôo da American 1193 para Mia:i:ni às 8h5Smin com
cbegada às 12h15min.
Apresentação no Aeroporto Intemacioruil de Miami pan
embarqne no võo da Vasp 841 para São Paulo às 19h5Gmin com
cbegada às 5b.
REQUE~NTO N" 626,
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Senhor Presidente~
Nos tennos do clispr_ro no§ 1° do art. 13 do RegimeDto In-

temo do Senado Fedetal. requeiro seja considerada como licença
autorizada os dias 27 e 28 de abril de 1995, quando deverei afastar-me dos tzaba.Ibos da Casa. em virtude de compromissos assu-

midos em meu Estado.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1995.- Senadoia Emilia
Fernandes, PTB-RS.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Aprovados os re-

querimentos. ficain concedidas as licenças solicitadas.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário em exerclcio, Senador José Eduardo Outra.

É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N" 627, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, na fonna do art. 255, item II. letra c, número 12.
do Regimento Interno, a remessa à Comissão de Educação do Pro-

jeto de Lei da Câmara n• 115, de 1993, sem pre}lf= de despacho
anterior que detem:J.inou o exame da matéria pelas Comissões de
Constituição, Justiça e Cidadania e de Assuntos EconômlCos.
Justificação
O projeto em epígrafe trata dos direitos e ohtigações relativos à propriedade intelectuaL Esta matéria está jnrjm"amente relacionada à capacidade inventiva, ao processo de criação científica e -tecnológica, ao apoio e estinrulo à pesquisa, Ia2ão pela qual tomase imprescindível o- seU exame pela Comissão de Educação, competente que é este Colegiado pua opinar sobre os tópicos mencionados, nos termos do art. 102, item V, do Regimento Interno. Não
bastasse isso, encoritra-se em tramit,ação, no Congresso Nacional,
projeto de deereto legislativo, já aprovado pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos I;leputados, que tem por escopo ratificar o texto do Pto:tPcolo celebtado entre o Govemo da -~epública Federativa do Brasil e o Governo dos Estadoa Unidos da América, firmado em Btasí!ia, em 21 de março de 1994, para Emenda e
Pron-ogação do Aoordo de Coopetação em Ciência e Tecnologia
entre os dois países, de 6 de fevereiro de !984. Como bem relata a
jomalista Maria Helena Tacbinardi, em seu livro "A Guerra das
Patentes" (São Paulo, Paz & Te:aa, 1993), a :r;enovação deste acor•
do ~está condicionada, por pressão dos EUA, à adoção pelo Brasil
de legislação de propriedade induslrial que atenda aos interesses
de segmentos empresariais IlOrte-am.ericanos. Logo ~ vê, portanto, que não há como desvenci1har a apreciação da lei patentária de
aspectos relacionados ao desenvolvimento científico-tecnolôgiru
brasileiro, rilotivo Por que advogamos deva a Comissão de EQucação ~eStar-se sobre a maléria em apreço.
.-t
Sala das Sessões, 26 de abril de 1995. - Senadora Mlmna
Süva.-

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O requerimento
lido será incluído na Ordem do Dia.
A Presidência recebeu do Banco Centnll do BraSil o Ofici(:i
rio S/15, de 1995 (n• 880/95, na origem), relativo a aditamentos
•realizados ao cOOttãtõ referente à operação de ctédito contratada
entre a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e o Banco de Crédito Real de Minas Getais S.A, attavés do Conllato de Empréstimo n• 01192, ele 30/06192. realizando quatro aditamentos, sem que
fossem submetidos previamente ao Banco Centrnl. e autorizados
por esta Casa.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. JOEL DE HOLLANDA - Sr. Presidente, peço a

palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)-'- Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao nobre Senador Joel de
Hollanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE- Pa:ra uma comuJJicação. Sem revisão âo orador.)-Sr.Presiclente, Sn e Srs.Senadmes, quero registar o grave acidente que oconeu hoje Da cidade _
do Cabo, localidade d.e Pontez:inha, em Pernambuco, quando uma
fábrica de pólvora explcxiiu, ceifando a vida de seis trabalhadores
e fazendo com que toda a família pemambucana esteja, por essa
mzão, enlutada.
Ao lamentar esse trágico acontecimento no meu Estado,
góstaiÍam.os de cbamar a atenção das autoridades para a necessidacle de uma maior fJSCalização em relação à segurança do trabalho
nes~ fábricas de pólvora, 'lara evitar que famílias percam os seus
filhos, como aconteceu nes~e grave acidente. No mom.ento da explosão, trabalhavam trinta e seis operários, sendo que seis mortos
já foram identificados. dez desapareceram e existem mais de vinte
feridos.
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Portanto. Sr. PreSidente. é cbm DlllÍto pesar que registramos
esse acidente. Da trib.loa do Senado, queremos extetnar nosso pesar às famílias desses trabalhadoxes e pedir que as autoridades da
área de fiScalização do trabalho atuem para evitar que outf<?S aci- dentes como esse se repitam. A fábrica Elefante, que trabalha com
pólvora. é extremamente perigosa. Trata-Sé de uma empresa que
tem mais de um século de existência, mas, freqa:entemente, têm
ocorrido acidentes como esse, ceifando vidas de trabalhadores.
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Essa. iillciativa, que até pouco tempo mUitos apostavam es-

tar destinada ao fracasso, é hoje uma realidade palpáve1 a qoal, já
em 1994, viabilizoo um volume de comé!cio entre os quatro países da ordem de dez bilhões de dólares.
Mas os benef"J.cios dO Mexcosul para as ecooomias de seus
quatro sócios vão muito além da enorme intensificação do comércio que, entre eles, já se verifica.
O potencial desse mercado de duzentos e vinte milhões de
Por isso é que nós~ ao Iament:umos o acii:leDte, a_o_ nos soli- habitantes, detentor de um Produto Intemo Bruto conjmto de quidarizarmos com as famílias enlutadas, pedimos também providênnhentos bilhões de dólares, já desperta interesse no mnndo todo.
ç:ias para evitar que o fato se repita..
Muitas são as provas de credibilidade Ultemacional de nosso MerEra o que tinha a dizer, Sr Presidente.
cado Comum: a__UDilo Européia já manifestou interesse na negoO SR. PRESIDENTE (Júlio CamPos)- A Mesa Diretora ciação de um acordo de livre comén:io; o Cbile deve chegar, ainda
Iameiita o trágico ãcidente OCOirido em Pemamhlco registra o este ano. a um acordo com os quatro sécios para incorporar-se à
seu pesar com a notícia que o Senador Joel de Hol..lattda acaba de entidade; com os demais países da Associação Latino.Americana
dar a ~ta~ auavés de uma comunicação.
de Integração (Aladi) oconerá, lambém no transamo do corrente
Há oradores inscritcig..
ano, a negociação de novos accmJos comerciais visando o estabe• Aç1e$ de·conceder a palaVIlt ao Senador Casildo Maldaner, lecimento de uma zona de liyre comércio em dez anos; as negociado bstado de Santa Citarina.- 2 PresidênCia prOiroga O exPediente ções com os Estados Unidos terão prioridade, a fim de avançar
por vinte minutos.
para a ansiada zona de livre cométcio hemisférica. a qual. Da avaliação de Henry Kissinger, podem ser realidade até o ano dois mil;
Concedo a palaVIa ao nobre Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASIT.DO MALDANER (PMDB-SC.I'l1:iil\mcia o também com o Japão buscar-se-á uma aproximação, ainda este
seguinte disauso.) - Sr. Presidente, Sr"s SeDadoms, Srn. SeiJBdo.. ano. estando já man:ado pua setembro. em Tóquio, um sem:inário
res, veDho a esta tri1:nna requerer o registro, nos Anais da Casa, da com essa Ímalidade; o reingresso da Cbina no ACOido Geral de
ediçã~ especial que o Diário da Manhã publicou nos dias 16 e I 7
Tarifas e Comércio, bem como sua particiPação na A.ladi, com
do sommte mês, em comemoração à visita do Presidente Fernando stalus de membro observador, reduodará, com certeza, no estreitaHenrique Cardoso aos Estados Unides.
mento de suas ~Iações com Mercosu4 a primeira aproxi:D;taçio
A Empresa Jorna&tica Diário da Manhã - qoe publica com a Austiália e a Nova Zelândia ocorreu no_ ímal do ano passajomais com o mesmó lítulo em quatro muniájnõS ~gaúchos e em do, aqoi ein Bras!lia. Quer dizer, a principal vantagem qoe <T_Mercosul ~ paxa seus sócios é- a possibilidade de uma inserçãO-mais
Chapec6~ no meu Estado - rea1izoo. notável esforço editorial para
produzir a volumosa edição especial, que foi entregue pessoal- ' privilegiada numa economia mnndial em franco processo de glomente a autoridades norte-americanas e do NAFfA por diretores balização.
De resto, não poderlamos deixar de ressaltar qoe o processo
da empresa que acompanharam o Excelemíssimo SeDhor Presidente da República em sua visita aos Estados Unidos.
de :integração representa o ingresso de cada um dos países em um
A publicação, qoe setá também distribolda nos países do ambiente de mai<X' competitividade. o que. como se sabe, provoca.
MeiCOSU4 vem repleta de iofOimações variadas. Além de artigos fatalmente, ganhos de produtividade e eficiência.
Por todos esse motivos, o oeste catarinense e toda a Região
que ret:rn.tam o promissor momento político e econômico vivido
hoje pelo Brasil, o jomal dedica várias páginaS para uaçir os per- Sul vêem com gr.mde otimismo a -implamação do Men:osul, qoe
tiS biográficos dos dois Presidentes - Femando Henrique Cardoso representará enorme ampliação do mercado coosumider para uma
e Bill Clinton.. Mais do que isso. porém, a edição tiaz retrato de região que trabalha e produz em abundincia. No contexto desse
esforço de integração, a edição especial do Diário da Manhã repCOlpO iDteiroda pujanle ecmcrnia dascidadesondeciiculaejomal.
Para Cbapecó- grande pólo agroiridustrial do Sul do Brasil, resenta COD.tribuição de vulto. Esse ~ o motivo pelo qU:af requeiro
cidade de maior crescimento da Região Sul. principal centro eco- sua transcrição nos Aiiàis da Casa..
Moito obrigado!
nômico, político e cultural de uma vasta região fccma.da. por OitenO SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- V. Ex• será atendido.
ta municípios do oeste de Santa Catarina, Sudoeste do Panmá. e
Concedo a palavm ao nobre Senador José Eduardo Dulra.
Noroeste do Rio Grande do SUl-. essa oportunidade de divulgar
seu potencial econômico junto a nossos &6ciõS do- Mercosul e a
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (PT-SE. Pronnncia o
possíveis parceiros COiriercia..iS no Hemisfério Norte tem uma im- seguinte di>=.) - Sr. Presidente, Sr"s SeDadoms, Srs. Senadoportância inestimável.
res, gostaria de infonnar esta Casa sobre o I Seminário de Politicas
Afmal, Sr. Presidente, Sr"s Senadoru e Srs. Senadores, os Públicas e Desenvolvimento Regional do Nordeste, promovido
fenômenos de formação de blocos de países, visando um maior pelo Partido dos Trabalhadores, no último final de semana, na lodesenvolvimento econômico pela via da integração e da globaliza- calidade de Aldeia, Monicipio de Camazagibe, em Pernambuco.
ção- de mercados, são, sem dúvida, uma das caracte:dsticas mais
O evento contou com a participaçãO ae lodos os parlamenmarcaotes desla quadra da História.
O exeroplo dado pelo Velho Continente, qoe caminha cél.,:. tares federais do PT pela Região Nordeste, de diversos deputados
re para a concretização de uma unidade de caráter muito ampla, estaduais. de diversos vereadores e prefeitos do nosso Partido na~
extrap:>lando a mera integração econômica, foi :mpidam.ente imita- qoela Região. Estiver.un pre5entes também o Presidente Nacional
do pelos chamados Trgres do Sudeste Asiático e lambém pela do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e a ex-prefeita de São Panlo,
nordestina da Par.uõa, companbeita Luíza Erundina.
América do Norte, qoe formalizou o Acordo de NAFTA.

e

Felizmente, as lidenmças do Brasil, Argentina, Uruguai e

Perder

Paraguai tiveram a clarividência de não
o lxmde da História
e partil:am decididamente para a concretização de nosso MeiCOSU.!

- Mercado Comum.do Cone Sul.

O eVento abOidou -uma série de' questões relaciomdas às políticas Públicas pata a Região Nordeste e aprovou. ao seu fmal. um
documento intitulado Carta_de Aldeia- já qoe Aldeia é a localidade onde foi realizado esse seminário.
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Passo a ler o referido documento neste instante, Sr. Presidente:
Num momento de extrema importância paxa nOsso País,

onde o projeto neoliberal formulado pelo Govemo Fernando Henrique Cardoso ameaça repetir no Brasil o receimário já fracassado
no México e na ArgeiJtina. o Partido dos Trabalhadores reúne seus
parlamentaies. prefeitos, dirigentes e militantes na Região Nordeste para realização do I Seminário de Polílicas Públicas e Desenvolvimento Regioual do Noroeste, na cidade de Camaragibe, Pernambuco, com o objetivo de refletir sobre nossa Região, produzir pr~
postas e unificar a ação política. Com ampla participaçâo, representando todos os Estados da Região, esse evento revela a vitalidade do PT e afirma o significativo crescimento de nossa :representã-ção institucional nas assembléias, câmaras muDicipais e prefeituras da Região, além do eo<pressivo aumento da representação
n~tina D!1 Bancada do PT no Congresso NacioDal.
Durante os ti:ês .dJas. em que estiVemoS reunidos, constatamos ·a ~éreia do Govemo Fernando Henrique Cardoso, que até
agof.l foi incapaz de produzir prapost:as :reil.OVadOI3S para a nossa
Região, preso que está aos compromissos de campanha fumados
com as oligarquias locais, boje ocupando hnportantes cargos da
República. Principais responsáveis pela miséria e pela e~clusão
social que vitimam. gillllde parte de nossa população, os setores
conservadores têm dado a m.an::a da atuação do Governo Fedem!
na Região, preservando seus interesses.. mantendo a dominação e
desmOntando as agências públicas que amam no Nordeste.
Entendemos que a questão das desigualdades regionais e da
sua superação não podem ser co:nf!.m_d,idos com as visões paroquiais e regionalistas até hoje conduzidas pelas elites, cuja principal caxactenstica é a apropriação do aparato estatal, instrumentalizados para a obtenção de recursos que, longe de .serem empregados na sopexação de nossos problemas, fmanciam os projetes excludentes e individualistas das oligaiquias locais. Queremos ccmpreender o problema do Noxdeste como parte do problema nacional. aflilllaD.do que soa singularidade deve merecer os tratamentos:
específicos que demandam, sem j:etder de vista as tarefas pertinentes ao desenvolvimento nacional e a COilSb:Ução de um projeto
nacional que reafmne a nossa in.dependência: econômica. e nossa
soberulia política, com objetivos de distn1lllição de renda, riqueza

e poder.
Desfazer os equívocos e coinbater os preconceitos daqueles
que teimam em confundir po.Jítica regiona.I_ com o repasse de poder
e diDheiro ãs decadentes oligarquias na Região é uma tarefa prioritária para cuja: -ConseaiÇãOf~se necessário romper com:O disCUISO tradicional dos poderosos que tentam legitimar os seus interesses pessoais e excludentes através da retórica regionalista. fazendo de nosso povo refém de seus mais mesquinhos propósitos.
· Para isso buscamos construir as linhas básicas de um projeto alternativo que inverta o eixó da intervenção do Estado na Região, colocando-a a serviço das maiorias e do resgate das injustiças sOciais
perpetuadas pelos seguidos modelos de desenvolvimento aqui
aplicados.
Reesb:Utnrar o Estado e redesenhar seus instrumentos de intervenção e formulação de politicas j>Íblicas, para nós, siguif"u;a
também que ele cumpre um papel fundamental para combater a
excludência., formu1ar políticas e fmanciarum novo modelo de desenvolvimento com justiça social e distribuição de renda. Por isso,
combatemos o modelo neoliberal e seu "Estado Mínimo'\ pois sabemos que essa concqção agrava ainda mais a miséria.- consolidando o status quo. até mesmo porque o que maiS falta na vida do
povo nordestino é a presença do Estado, produzindo uma crise de
propmções trágicas na saúde. m educação, nos tnmsportes, no estimulo à pequena e média produção, na refonna da estrutura agrária.
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Por essa razão, qualquer política de mudança para o Nordeste exige uma ruptllr.l das fonnas tradicionais, com o que a oligarquia regional controla o poder em nfvel nacional estadual e.
especialmente, local, exigindo, portanto, uma atuação partidária e
o forta1ecimento da sociedade civil nessa disputa. Sabemos que
para cumprir tais tarefas é necessária uma reforma do Estado, fazendo-o efetivamente democrático e aransformador. aberto à participação e ao controle da sociedade e da cidadania.
Acompanhamos com extrema atenção os gilllldes projetas
execut.adõs-oo eri:t planejamento para nossa Região, exigindo uma
discussão marcada pela transparência e pela profundidade. de
modo a afastar as soluções políticas de cunho fiSiológico. O aporte
de recursos da ordem dos que serão investidos na ref'maria da PETROBRÁS deverá ter por referência o interesse nacional e os ob-jetivos de alavancagem da economia regioDal. e last:rear-se em estudos qÚe demcnstrem a viabilidade técnica da opção escolhida,
sendo inaceitável que dêem motivos para barEanhas políticas e leilões de incentivos, desagregando a Região e inaugurando competições cujos resultados nefastos são fmanciãdos pelo povo. Da mesma forma, oão aceitamos que grandes projetes de elevado teor impactant.e ao meio ambiente e às populações locais, como o PRODETUR e de Transposição do Rio Sãó Francisco. sejam implantados sem a participação das comunidades atingidas e sem uma ampla discussão COIIl a sociedade.
_ Rep1d.iamos a tentativa de centralizar, outra vez. a política
l;ributária, rebaixando o pacto federativo e restabelecendo o modelo de dependência que submeteu, ao longo dos tempos, os EstadoS
aos caprichos dos governantes centrais. Queremos uma refODDa
tn'ôt,ltária -que preserve os avanços consignados na Constinliç)P,
redesenhe o sistema tributário nacional, reaparelhe a máquina~
cadadÕta, combata a sonegação e introduza. na prática. os princí-pios da justiça fiscal e progressividade. A toaremos no sentido de
impedir que o NOideste coil1inue apenado, sofrendo, além dos preconceitos, os impactDs negativos das reformas produzidas pela in- ·
sensibilidade dos tecnocratas.
Berço da civilização brasileira, o Nordeste não aceita mais a
posição defensiva das oligarquias locais. viciadas nas políticas
compensatórias que lhes permitem a perpetuação do poder. Utilizaremos o peso da nossa representação política e a respeitabilidade
da nossa legenda para avalizarmos ahemativas que potencializem
o talento do nosso povo. a grandeza da nossa história e a criatividade e beleza de nossa cultura popular. Lutaremos para. de uma
vez por todas, emdicãr ·o analfabetismo. qualifiCando os nossos
recursos humançs e preparando a base tecnológica, sem a qual é
ingenuidade pensar em desenvolvimemo.

Enfllil, traçaremos a nossa ação politica e unificaremos a
ação dó nosso Partido na Região. num processo de intensa discussão. debatendo com a sociedade civil, com o movimeil1o sindical e
popular e com as· organizações não-govern.amen:tais. cuja ablação
criativa tem propiciado a cobertu:m dos ~ negligenciados
pelo Govemo, de modo a consolidar um projeto alternativo de desenvolvimento regional capaz de roorientar a ação do Estado na
Região e contribuir para a redução das desigualdades regionais, integrado a um projeto de consolidação nacional com redistribuição
de renda, _de riqueza e de poder, de modo a qualificar a nossa. inserção à rioVa õi:deni intemaciõnal.
---- -

Sr. Presidente. comunico que também, além dessa nota produzida nesse Seminário, ficou deh"betado que o Partido dos Trabalhadores iiá cria:nim instrumento necessário, na sua estrutm:a orgânica e partidária, para viabilizar o uabalho de implementação de
todas as deliberações políticas.
Muito obrigado, Sr. Presideme.
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O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presideute, peço a pa·
Eu gostaria de trazer ao conhecimento desta Casa que, no
lavra, para uma breve cormmicação.
biênio 96/97, o Biasil estar.i indicando,
Presidente Interna·
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- Concedo a palavra cional do Lyons Club, Augustinho Soliva. Pela segunda vez, um
a V. Ex• que~ como Líder, dispõe de cinco minutos. Em seguida~ brasileiro ocupará a posição de Presidente do Lyous Club Intema·
concederei a palavra, para uma breve comunicação? ao vice-Lfder cional
do PDT, Sebastião Rocha.
Registro também as presenças em Brasília e nesta Casa, no
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP; Coma Líder. Pata Senado da República, do Govemador do Estado do Amapá, João
l.!ma breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Alberto Capiberibe, do Presidente da Assembléia Legislativa do
srs Senadoras, Srs. Senadores, encaminhei hoje ao Exm0 Sr. Se- Estàdo do Amapá, Júlio Mirnnda, e de mais 14 Deputados Esta·
cret&io de Assuntos Estcuégicos, Rona.ldo_MOtlSardenhex:g, o se- duais. com o objetivo de ajudaem nas articillações para que posguinte oficio:
samos encontt3r uma solução satisfatória para o problema dos serSr. Ministro,
vidores públicos federais, que estão à disposição do Estado do
•• As resolu~ aprovadas pelo Senado em 21 de dezembro Amapli e que pertenciam ao quadro do ex-tettitório- o Presidente
de 1994, relàtivas ao pro}eto SNAM, denotam que as declarações do Senado Fedezal, José Samey, também esti atuando 'nesse sentido.
de V. Ex' publ.ieadas nos jamais de hoje, 26 de abril, contêm in·
. FavOiavelmente, estamos cooseguiodo avançar para que
formações que podem não coxrespondec à v~ e que deman· cada· caso seja reexaminado em separado. a rliD. de que não haja
dam esclarecimentos. P'ois a1i:mla V. Ex-:· •
mais úma demissão em massa como estava proposto.
~ ! 0 ..... Casó o Brasil. não assine os contratos do PIO.ieto SIQoero dar as boas-vindas aos Parlamentares do nosso Esta·

coma

V AM com as empt<SaS ESCA S.A. e Raytheon Company até o
mês de junho, o Governo Fedexal ser.i obrigado a pagar multa
equivalente a USS 600 mil;
zo - os problemas .da ESCA com a Previdêlw::ia llio impe..
dem a assinatura do ccmtJ:ato, desde que a empresa regularize sua
situação.
- - - -. Consi&Ialldo que as Resoluções do Senado ·Fedexal n"s 91,
93, ~5; 96 e 97, todas em seu artigo 3°, dispõem que "os contratos
de financiamento do projeto SNAM somente podetão ser assina·
dos ap6s a ÍQ!'IDa ljzaçJo do competente contrato c:omcreial en.tie
CCSNAM - Comissão de Coordenação de Implantação do SI·
VAM- e o consóit:io constituído pelas empresas ESCA S.A (em-·
presa integradora brasileira) eRaytheonCompany (empresa fomecedora estcmgeira)", como pode o Govemo estar sujeito a uma
multa contratual sem ter assinado os contratos: de fmanciam.Cnto?
A não ser que o .Governo tenha assinado os xeferidos conttatos
sem a autorização legislativa que. conforme o explicitado acima,.
só permite a celebração do COiltratO fmanceiro ap6s a formalizaçãt>
· do contrato comercial
.
_ __ _
Consideialldo que a regularização da inadimplência da
ESCA S.A junto à Previdência não a exime do crime e na hip6tese
de se confirmar que ehi teria frnudado documentos públicos, o que
a tomaria inidônea, caso em que de acoido com o art. 97-da Lei~
8.666193 (lei de licitações e contratos administratiVos) o adminis·
trador público e a empresa flcam impossibilitados de celebrar, con·
trato sob pena de detenção de 06 {seis) meses a 02 (dois) anos;
como então s:e dará a assinanua dos coJJtiatos?
Na oportunidade, aproveito para reiterar protestos de consideração.
-Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Júlio CampQs;-2° Vice-Presidetm!, deixa a cadeira da
presidincia, que é ocupada ~k:J Sr. Rena». Caliu!:iTos, 2°
Secretário.
-

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a pa·
lavra ao nobre Senador Sebastião Rocha, cano Uder, por cinoo
minutos:.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT·AP. Cano Li'der.
Para uma breve oomnnjNição. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr's Senadoras, Srs. Senadores, nesta opoo:tunjdade, quero
me referir à Convenção do Lyous Club, Distrito L-26, do qual partici.
r-ei. reaE7ado :0:01~1tirnofm<"J de s~ana
· ~ Luís do Manmhão.

do e ao Govetil:ldo< Capiberibe, que aqui se encontram. Com certeza, S. ExS:; poderão comribuir significativamente para o alcance
de uma solução satisfatória desse prnblema.
~·o ~nosso Estado enfrenta sérias dificuldades, como já foi
meoci~. E o meu discurso seria a respeito da questão energé-tica do Estado e sobre um documento que vamos encaminhar ao
Presidente da República, mas vou transferir meu pronunciamento
para uma outra oporttmidade. em razão da presença dos nossos.. vi..
sitanles, pois temos uma agenda a cumprir.
·- Em o (Jue tinha a dizer.
::
·· Muito obrigado, Sr. Presidente.
()SR. PRESIDENTE (Renan Calheiroo)- Faço um apelo
aos Srs. Senadores que se encontram em Seus gabinf:tes ou em reuniio de comissões no sentido de que compareçãm ao plenário,
porque teremos votação IlOillinaL
Sobre a mesa, prnjeto de resolução que ser.i lido pelo Sr. I 0
secretário em exexcício, Senador José Eduardo Outra.

É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 54, DE 1995
Aite:ta o instin.Jto da Tnclkaçio de que trata a Seção IV do
Capitulo I do Trtnlo VIU do Regimento Intemo do Senado Fedem!.
Faço saber que o Senado Federal aprovru e eu promulgo a
seguinte Resolução: - Art. 1o A Seção N do Capftulo I do Titulo VII!, do Regi·
mento Interno do Senado Fedexal, aprovado pela Resolução n° 93
de 1970, com as alterações posteriores,. passa a vigorar com a se~
guinte redação:

"SEÇÃON
Das Jndicaçiies
Art. 224. Indicação é a proposição através da qual
oSenadorou.Comissãosugere:
- -- I- a outro Poder, a adoção de providência, a reali.z:a.ção de ato administrativo ou o envio, ao LegislAtivo,
dC projetO sobre matéria da iniciativa exclusivã daquele
Podei;
II- a outra Comissão oompetente da Casa, providência ou estudo Sobre ass:u.nto nela focalizado, com a
fmalidade de seu esclarecimento ou formulação de proposição legislativa.
Art. 225. Na hip6tese do inciso I do artigo anterior, a Indicação seiá objeto de Requerimento, encami- iiliado nos temJ.os do inciso I do art. 215, e publicado no
Diário do CongieSSO NacionaL
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Arl: 226~ Na bip(Siese do incis? II, do art. 224, a

!ndk:J.ção receberá o seguinte tratamento:
I - recebida pela Mesa, será lida em súmula, man~
dacl..<". El. publicação no Diário do Congresso Nacional e
encr>mi.J:!hada à Comissão competente;
II- os pareceres a ela referentes serão proferidos,
no pra7.o de vinte sessões;
Jll - concJuindo pelo oferecimen~ de proposição,
a Comissão que sobre ela tiver que opinar seguirá os trâTnít~s regimentais;
IV - não ocorrendo oferecimento de projeto, a
ro;Iesa dete:rn;tinará seu arquivamento e certificará o autor
para que, se o desejar, ofereça projeto próprio.
· · § í o Seri.do a Indicação encamiobada a mais de
uma Comissão, e os pareceres· discordantes nas suas
co:a.clusões, será votado o que t;ver Iqa.ior pertinência regimental pará se-probl.lflciar sbbie a matéria. Sendo a
.coÍnpéfência concOITeDte, será ~ propõSiçao arquivada,
salvo se o PlenáriO--decidir diferentemente, a requerimento de qualquer Senador ou Comissão.
§ 2° A Indicação não poderá conter _consulta a
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Findo esse prazo, será despachado ·à comissão temporátia,
criada ao ser aprovado o Requerimento D0 201, de 1995, destinada
a propor alterações DO Regimento Interno desta Casa.
A Presidência convoca sessão Conjunta ã realizar-se hoje.
às 19h. no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação de vetos presidenciais.
Passa-se ã:

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Item I:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 63, DE 1993
(Em regime de urgência DOS termos do art. 375, VDJ, do

Regimento Interno)
Discussão. em tumo único, do Projeto de Decreto Legislativo D-o 63, de 1993 (n° 274/93, na Câmaia dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO W ANDER. DE ANDRADE LTOA. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada,. Cidade de Bambui. Estado de Miruls Gerais.

tendo

.

Parecer favorável sob n"201. de 1995, da Comissão
qualquer Comissão sobre interpretação ou aplicação de
·- de Educação.
lei ou sobre ato de outro Poder.
A matéria constou da pauta da sessão ordinária de ontem.
Art.
Esta Resolução entra em vigor na data de
quando teve sua apreciação sobrestada. em virnlde do término do
sua publicação.
tempo regimental da sessão.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
·
Passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pau~ O SR. EDUARDO SUPLICY - Sr. Presidente. peço a pa·
justificação
lavra para.dfsculir.
.
.
~
O processo legislativo coDSagrado pela Constituição Fede·· O SR. PRESIDENTE (Renan Calhezros)- Concede; J pa·
ral de !. 988, se· bem tenha aJ;O.pliado enormemente o campo de lavra ae no~ Senador Eduardo Sllplicy, para discutir.
al:<JRÇ~o do Poder Legislativo, em relação_! ~iwação vigente sob a
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf·SP, Para discutir.)- Sr.
c~-.ta ~Jl.terior, mantém limitação no que resPeita ã.Spossibilidades
Presidente. Srs. Semdores. m Comissão de Educação o projeto foi rede cooperação múw.a entre os Poderes constituídos.
latado pelo SeDador Frnncelino Perein1, que emitiu parecer favorável.
Assim. naquelas matérias de iniciativa privativa ao·"Pi:esi.
O projeto foi aprovado pela Comissão de Ciênci.ã e Tecnodente da República(§ 1° do art. 61 da Constin.lição Federal), fica o logia, Comunicação e Informática e pela Comissão de ConstituiLegi.s[ativo priv.ad.o de opina.:r a respeito. a menos que provoca® ção. Justiça. e de Redação, ambas da Câmara dos Deputados. En!l:f')(.) "Executivo.
·
_.
- tretantó, o Partido do.s Trabalhadores tQJ;llOU a posição de não vo·
Ora, ~ste é um fator limitativo do proceSso de cooperaç,ão e tar qualquer nova conceSSão enquanto o :Ministério das Comunicaentendimento que deve vigorar enb:e os Poderes e que o momento ções não tomar puôlica a n~va sistemática de concessões e en--- -·-·-(IOJalaconseihaerecomenda.
quanto o Congresso Nacional não dispuser dos nomes que compõX:m:port.a,. deste modo, que o Legislativo seja provido de ins- em o Conselho de Comunicação Social, conforme a lei sancionada
liUI\lCilto que lhe faculte o acesso aos demais poderes. sugerindo
em 31 de dezembro de 1991. Esse Conselho de Comunicação Social.
inici:J.livas nas áreas de competência exclusiva desses~;
cuja importância ressalto neste momento, precisa ser constituído.
Tal instrumento é a Indicação, que jã ã.dquiifu este conceito
Portanto. até que não sejam atendidas essas condições, o
e finalklade, na órbüa da CâmaJ:a dos Deputados, como um dos re- Partido dos Trabalhadores abstém-se de votar maté~s dessas naS'.tltados das recomendações da Comissão de Mçxierpização que ali tureza.
Jttl<'U DO início da Legislatura anterior. Tam~m a Câmara DistriO sR. PRESIÍ>ENTE (Renan Calheiros)- Continua em
.tA.i do Distrito Federal. antecipando-se à própria Câmara Federal.
discussão o projeto. (Pausa)
i\f"'!"C'Ssou-se em adotar esse instrumento. eyn seu Regimelllo InterNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão..
DO, <:\provado já em junho de 1991.
. A Mesa pede aos Srs. Senadores que compareçam ao PlenáEstcu conv~ncido de que a ampliação do conceito e fmali~ rio porque estamos em processo de votação n~l.(Pausa)
dade d.?. !ndicação. tal como aqui proposto. irá cOntribuir decisiva-·
Passa-se à votação do projeto. que será feita pelo processo
meut-e para maior ccoperação entre os Poderes, objetivo qUe vem nominal
sendo perseguido de lado a lado,_ na busca do entendimento pal"!l
A Mesa solicita aos SIS. Senadores que OCllpem seus lugares.
su~r.:tção do~ problemas (Jue infelicitam nossO Pa!S. Para ~to.
Os Sr.;. Senadores já podem votar. (Pausa)
invoco o alto descortino dos Senhores Senadores no exame desta
( Procede·se à votação)
piC·posição, dando-lhe o necessário apoio para que se ~forme
eru norma regimenta.f do Senado Fed.eral.
- VOTAM "SIM• OS SRS. SENADORES:
Sala das Sessões, 26 deatrilde 1995.-SenadorPedroSunoo.
Ademir Andrade- Antônio Magalhães- Antônio Valada-

zo

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- O projeto lido
será publicado e. em seguida, ficará sobre a mesa durante cinco
se.:;sões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art.

res - Artur da TávoJa- Belo Parga - Carlos Patrocínio - Carlos
Wilson- Coutinho Jorge- EdisO:n. Lobão- Elcio Alvares- Ernandes Amorim - Flaviano Melo - Francelina Pereira - Freitas
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Hugo Napoleão - Iris
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Rezende -João Rocha -Joel de flolla.oda -José Alves -1~ AIroda- José Bíanco -'José Ignácio-Júnia Marise- Lúcio Alcânta-

ra- Luiz Alberto- Marluce Pinto - Nabor Júnior - Ramez Tebet
-Romero Jucá- Sebastião Rocba- Sérgio Machado- Teotôoio
VIlela- ValmirCampeio- Waldeck Omelas.

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORE&
Espericlião Amin- Lauro Campos
ABSltM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES
Benedita da Silva - llemaido Cabral- Eduardo Suplicy Jeff=oo.Peres-José Dulra- Ludio Coelho- Marina Silva- Osmar Dias- V1lson Kleimlbing
.• O SR_. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Encerrada avotação. Votaram "sim" 36 SIS. Senadores; e ''não" 2.
Houve 9 abstenções. .
~
~
· Total·de vóro. 47.
. Está ~provildo o· pro}eto;
- Sobre a mesa. parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final. que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Seuador José Eduardo Outra.

É lido o seguinte
PARECER N' 258. DE 1995
(Da Cçmissão Direlota)

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n° 63, de 1993 (n° 274, de 1993, na Câmara dos
D-tados).
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Em votação o parecer..

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, peço a palavra pela Oidem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Concedo a palavra ao nom Seuador, pela ornem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Pela ornem. Sem
revisão do orador)- Sr. ~nte, apenas para registrnr o mesmo
encaminhamento de abstenção, Sr. Presidente.
O 'sR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) - Esá regisllado
o encaminhamento.
Em votação o parece;--.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen- tados. (Pausa)
Aprovado.
. .
Aprovado o parecer da Coroü»ão Diretora que oferece a :re..:
daç!o fmal, o projeto vai à promnlgação.
.O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Item 2.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 73, DE 1994

vm,

(Em regime de urgência nos termos do art. 375,
do
Regimento Interno)
• Discussão, em tmno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 73, de 1994 (n• 398194, na Câmara dos Ile_putados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à RADIO SOCIEDADE DA BAHIA S.A. pua explorar serviço de radiodifusao sonom em onda média na Cidade de Salvador, Estado da !labia, tendo
Parecer favorável. sob n° 202. de 1995, da Comissão
~~ ~
- d_eÉduc:ação.

A matéria constou da p:mta da sessao Oidinária de ontent._
A Comissão Diretor.i apresenta a redação fmal do Projeto
de Decreto Legislativo n• 63, de 1993 (n' 274, de 1993, na Câmara quando teve sua apreciação sobrestada, em virtude do término db
dos Deputados), que aprova o ato que outotga permissão à Rádio
tempo regimental da sessão.
Passa-se à disaJ:ssão do projeto, em turno único.(Pausa)
Wander,de Andrade Lida. par.1 explorar sezviço de radiodifusao
N"ao havendo quem peça a palavta, encerro a discussão.
sonora em frequência modulada na cidade de Bambuí, Estado de .
. Minas Gerais.
.
Passa-se à votação do projeto que sexá feita pelo processo
nominal.
Sala de Reunião da Comissão, em 26 de abril de 1995. Teolôoio Vilela Filho - Presidente, Renan Calheiros - Relator
A Mesa solicita""" Srs. Senadores que OOlpem seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)
J""é Eduardo Duua- Antônio Carlos Valadares.
~

~

ANEXO AO PARECER N'258, DE 1995.

Redação f'mal do Projeto de Dea-eto Legislativo n° 63, de 1993 (n° 274, 4e 1993, na Câmara dos
D-tados).

Faço saber

que

o Congresso nacional aprovou, ·e eu,

-::-:-:-;;;-;:=':;;;-:;:,.;:Presidente do Senado Federai, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Intemo, pronmlgo o seguiDte
DECRETO ~JsLATIVO N', DÉ 1995
Aprova o ato que outorga permissão à Radio
Wander de Andrade Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora -em ·trequêiJ.Cia modulada na a ..
dade de Bambu~ Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria. n° 138, de
13 de março de _1990, que outotga peunissao à Rádio Wandor de
Andrade Uda. pai3 explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de rediodifusão sonora em frequência
modulada na cidade ae BambuL Estado de Minas Gerais.
Art. 'r Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação.
·

O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros) -Em diseussao o
parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavxa. encerro a discussão.

(Procede-se à votação.)

VOTAM "SIM" OSSRS. SENADORES:
Adeorir Andrade- AntôDio Magalhães- AntôDio Valada-'
res- Artur da Távola, Belo Pmga- Benedita da Silva- Bemardo
Cabral- Carlos Palroclnio - Carlos Wilson - Casildo MaldanerCoutinho Jorge- Edison Lobão- Elcio Alvares- Em.andes Amorim- Aaviano Melo- Francelino Pereinl- Freitas Neto- Geraldo
Meio- GeiSon Camata- Hugo Napoleão- IIis Rezende- Jader
Barbalho- Jefferson Peres -João Rocba-Joel de Hollimda -Josaphat·Marinho- JO<ié Alves- José Armda- José Bianoo- José
Ignácio - Júnia Marise - Levy Dias - l.ucídio Portella- Luiz Albertp - Marina da Silva- Marluce Pinto - Mauro Mir.mda - Nabor Júnior- Ney Suassuna - Ramez Tebet - Romero Jucá - Sebastião Rocha - Séxgio Machado - Teotônio Vilela - Valmir
Campelo- Waldeck Omelas.
ABsrtM-sE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Eduardo Suplicy - Esperidião Amin - José Outra - Lauro
Campos- Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho- Osmar Dias- Vüsoo
Kleinubing.
O SR PRESIDENTE (Renao Calbeiros)- Encerrada a votação- Volalam SIM 46 Srs. Senadores; não houve voto COD!Iário.
Houve 8 abstenções.
Total de votos: 54.

Aprovado.
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O projeto vai à Comissão Direllml par.1 a Redaçio Fmal
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- SoiJre a mesa, pa,
=da Comissão Direk:n. of....,.,.,OO a xedação final, que seúlido
pelo Sr. I 0 Se=tárlo em exerácio, o Senador Jos6 Edum:do Outra.

É lido o seguinte:
PARECERN"259,DE 1995
(Da Comisslio Diretora)
Redação final do Projeto de Deereto Legislatl·
vo D0 73 de 1!194 (n' 398, de 1994, aa Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redaçio final do Projeto
de!le<=to l.,egislalivo n~73, de !994(n°398, de 1994,naCâmara
dos Deputados), que aprova o ato que :renova a concessão outorgada i. Rádio Socie<!ade da Bahla S.A. par.1 explorar serviço de ra-

diOOifiisão sonora em ~ m~ na cidade de Salvador, Estado
daBahia. . . .
.
• Sala de Reuniões da Caniss•o, 26 de abril de 1995.
Teotónio VHela FDho, Presideole, Reaan Calhelros, Relator, Jooé Eduardo Dutra, Antônio Carlos Valadlm:s.

ANEXO AO PARECER N"259, DE 1995
Redação final do Projeto de Deereto Legislativo D0 73, de 1!194 (n• 3!18, de 1994, aa Câmara dos
Deputados).
'Faço saber que o .Congresso Nacional aprovou, e eu,
,----:---:::-:---'-:::::-'~i<:lelrte do Senado Federal, nos
teiillOS do art. 48, item 28, do Regimento Interno, pronmlgo o seguinte
DECREI"O LEGISlATIVO N" DEI995
Aprova o ato que renova a concessão outorga·
da à Rádio Sociedade do Bahla S.A. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onde média na d·
dade de Salvador, Estado da Bahla.
O Conll"'sso Nacional dea:eta:
Art. l"E aprovado o ato a que se refere o Decreto de 9 de julho
de 1993, que renova, a partir de I o de maio de 1993. ~ CO<IOCSSiio outorgada à Rádio Sociodade da Bahla S.A. para exp!Oiar, per dez anos,
sem direilo de ""clusividade, serviço de l3diodifusão sooora em onde
média na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2" Este Decreto Legislativo eotm em vigor na data de
sua publicação.
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a mesa. requerimento que será. lido pelo Sr. 1o Secretário em exercíciío, Senador José Eduardo Dutra.
So~

É lido o seguinte.
REQUERJMENTO N"·628, DE 1995
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos da alínea a, do art. 256 do Regimento
Interno~ a retin.da do Requerimento n° 501/95, de minha autoria.
· Sala das Sessões, 26 de abril de 1995. - Senadora Marina
SDva.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Em votação o
requerimento de retirada do Requerimento n° 501 do item 3 da
pauta.
Q SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Jader Baibalbo.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, considero, no mínimo
inadequado. que o autor do requerimento solicite a retirada do
mesmo, já que se trata "de uni gesto pe3S08l. UDilateraL
Vamos imaginar que haja um pedido de reliradado requerimento e o que o Plenário decida em CODttário-Gostaria de levantar esta questão par.1 que fosse dirimida

por V. E!', par.1 se evitar não s6 este episódio, como rutros, Quem
tem intexesse no requerimento, DO caso, é a Senadora que_o retira.
Então, no p::feu entendimento, não cabe ao Plenário a~ gesto
de natmeia pessoal e unilateral por parte do requerente.
9 SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Conoedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Espericfião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (FI'R-SC. Pela ordem. Sem
revisão do or.ldor.)- Sr. Presidente, para disculir a questão suscitada pelo nobre Llder Jader Barbalho. Pelo que conheço do Regimento. essa retirada está contingenciada ao iDício da votação. Ou

:1

seja. uma vez iniciada a votação, o autor da proposição não pode,
isoladameote, ter atendido o seu pleito. E. salvo melhor julzo, a
votação não havia sido iniciada ainda, a Dão ser que o conceito de
votação seja outro.
O SR. HUGO !'!APOLEÃO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
. ..
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Conoedo a paO SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Em discussão a ·lavra, pela ordem, ao nobre Senador. ·
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Pela ordem. Sem reredaçio final. (Pausa)
visão do or.ldor.) - Sr. Presidente, apeoas par.1 ajldar nos trabaNão havendo quem peça a palavta, encetro a disaJssão.
lhos. Na semana passada hcuve um projeto de lei.. de autoria do
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sen- Seoador Gilberto Miranda, e, em seguida, um requerimeoto de retirada desse projeto.. Havia, inclusive,. dois requerimem.os de autados. (Pausa)
Aprovada a redação final.
diênCia de comissão: um, do Senador José Agripino, e rutro, de
o projeto vai à pronmlgação.
minha autoria, que forun prejudicados em função da relirada, que,
O SR. PRESIDENTE (Reoao Calheiros) - Aviso aos Srs. se não me engano, deu-se automaticamente.
A SRA. MARINA SlLV A- Sr. Presideote, peço a palavra
Seoadores que não registraram o seu comparecimento que podei;l
fazê. lo daqui por diante.
pela ordem.
Item3:
.
. O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, parece
Votação, em turno único, do Requerimento n° SOl, de 1995, e - haveodo uma confusão entre projeto e requerimento. Projeto
da Senadora Marimi Silva, soliciUndo, nos termos regimell!.ais, de lei é uma coisa...
que sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 115, de 1993 (n' 824/91,
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Nobre Senador
na Casa de origem), de inicialiva do Presidente da República, que Epitacio Cafeteira, concedi a palavra, pela ordem, à nobre Senado"'gula direitos e obrigações relativos ·à propriedade industrial, ra Marina Silva. Depois. com prazer. a concederei a V. Ex•.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pela ordem. Sem reVialém da Comissão constante do despacho inicial de distn"buição,
seja oovida, também, a de Assuntos Sociais.
·
são do orador.)- Sr. Presideote, pedi par.1 que o projeto fosse ana-
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A SRA. MARINA SILVA - Foi isso que pedi, Sr. Presilisado na Comissão de AsSUilto$ Sociais. DepOis. -riiuna reavalia~
ção, decidi solicitar que isso não ocotiCSSe mais. Então, o que tem dente, a retiiada do requerimento.
que ser acatado pela Mesa é o meu requerimento de tetiiada do peO SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -A Mesa está
dido que fazia anteriormente, apenãs isso. Aceitando, digamos as- falaudo, por favcr.
''b) submetido à deh"beração do Plenário;
sim. a colaboração feita pelo Líder do Pl\IIDB, Senador Jader BarbaJho, de que esse deveria ter sido o procedimento da Mesa.
1) imediatamente, se a matéria constar da Ordem do Dià·~
O SR. EPITACJO CAFETElRA - Sr. Presidente. peço a
Exata.n:lCnte o caso do Requerimento n° 528.
palavra, pela ordem.
Em votação o Requerimento n° 528 da pauta, que trata da
O SR. PRESIDENTE (Renait Calbeiros)- Coneedo a pa- retirada da matéria do Requerimento n° 501, de acordo com o que
lavra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira..
_?etermina o Regimento Interno.
O SR. EPITACIO CAFETElRA (PPR-MA. Pela ordem.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presidente, peço a
Sem revisão do orador.)- Sr.. Presidente, quero referir-me à forma palavxa pela ordem.
pela qual o nobre Senador Hugo Napoleão colocou, em situação
O SR-PRESIDENTE (Renau Calbeiros)- Conoedo a palade igUaldade, um projero e um requerimeniO, numa colabo!:ação à vra ao nobre Senador Epitacio Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPR-MA. Pela ordem.
Mesa, Af= que o projero não podia ser retirado pelo auror. Nio
podia, porque, depois que ele é apresentado, é !llllllerado, e começa Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, a qual item da Ordem do
a sua tramitação normal 0-requerimeritcr. não. O iequerimenio. até - Dia se refere o requerimento da nobre Seoadora Marina Silva?
a hora de ser colocado em votação, o autor pode. de livre vontade,
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Ao item n• 3 da
·
retirá-lo. 'Essa Dão é a prlmeirã- Vez que isso aconteci e D.em será OidOmdoDia.
também a última. Em todas as ocasiões em que se pede a retiiada.
A SRA. MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço a palavra
do requerimento, ele .não chega sc;quer a ser p:.lSto em votação.
pela ordem.
. O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Conoedo a paO SR. HUGO NAPOLEÁO- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. porque fui citado nominalmente,
~
lavra à nobre Senadora Marina Silva.
O SR. PRESIDENTE (Renau Calbe!res)- Coneedo a paA SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pela ordem. Sem revilavra ao nobre Senador Hugo Napoleão, pela otdem.
si<> da ómdora) - SrC Presidente, apesar de ser nova aqui, parece•.o SR. HUGO NAPOLEAO (PFL-PLPelaordem.Semre- me que é a primeira vez que assim se procede; em que mn ~
visão do orador.)- Sr. Presidente. mais uma vez, apenas para cola- mento de desisténcia do auror da proposta é submetido a votaÇ"ãõ.
borar com os trabalhos, gostaria de dizer que citei o caso de um Está. sendo submetida a voto a minha vontade de desistência de
projeiO de lei cuja retirada foi solicitada pelo Senador Gilberto Mi- que .o referido projeto tramite na Comissão de Assuntos sociais. É
rauda.
a primeira vez que observo este procedimento tendo, inclnsiv'e. o
Supoobo eu que quem pode o mais. quem pode retitar um apoio do nobre Senador Hugo Napoleão.
projeto de lei, pode o menos.
. . .. O SR._PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Nobre SenadoTenbo a impressão de que o Senador Epitacio Cafeteira ra Marina Silva, lamentavelmente, o art. n° 407 do Regimento lnconfundiu as cOisas ao aqui chegar.
· temo reza:
"Nenhum Senada- poderá ·falar, na mesma sessão, sobre
O SR. BERNARDO CABRAL - Sr. Presidente, peço a
questão de ordem já resolvida pela Presidênela".
palavra pela ordem.
•
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbe!res)- Coneedo a paA Mesa resolveu a questão de ordem e está seguindo a letra
lavra pela ordem ao nobre Senador Bernardo Cabral e. em segui- do Regimenro lutemo da Casa. Se o Regimento precisar, nesta
matéria, especificamente, também ser modificado, que seja. Mas.
da. a Mesa responderá ao enca.miDhamento.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Pela ordem. Sem enquanto não for modificado, compete à Mesa, lamentavelmente,
revisão do orador.) - Sr. Presidente, pelo que entendi, ..Senadora seguir o Regimento.
Marina Silva encamiDhou à Mesa o requerimeo.to antes de ser
Em votação o requerime.nt.o.
ammciada a votação do seu requerimentO. Portanto, S. Ex• pediu a
O SR. EDISON LOBÁO - Sr. Presidente, peço a palavra
desistência de uma autoria sUa.
·•
pelaOidem.
No entendimento da Liderança do PP, V. Ex• poderia. in liO SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Conoedo a palavta ao Senadoc Edison Lobão.
núne. ter despachado e apems dado conhecimento.
Isso equivale, em fonna aualógica. ao lado unilateral de
. O SR. EDISON LOBÁO (PFL-MA. Pela ordem. Sem reuma renúncia. que esta Casa conhece muito bem, DO qual o Plená- visão do orador.)- Sr. Presidente. entendo que para atender à Serio não mais é ouvido..
.nadota deveremos, neste caso, já que se vai votar -o requerimento,
Acredito, Sr. Presidente. que V. &.• obrará muito bem. votar contra.
como sempre, ao deferir o pedido de desistência da eminente SeO que está sendo posto em votação é o segundo requerinadora.
mento?
A SRA. MARINA SILVA- Pela Oidem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- Vamos volar o
O SR. PRESIDENTE (Renan Calbeiros)- A Mesa vai requerimento que soli.citil a retirada do requerimento da Senadora
responder.
·
Marina Silva.
·
Seria adotado o encaminhamento sugerido pelo Senador
É assim que o Regimento Interno dCteriniria. e a Mesa vai
Bemardo Cabral se a matéria não constasse da Ordem do Dia, porsegul-lo estritamente.
que o art. 256, do Regimenro Interno, que trata da retinida de proEm votação.
posição, diz, no seu § 2°:
OS-Srs. Senadores que o_ aprovam queiram pennanec:er sen"Art. 256 ( •.)
tados. (Pausa)
§ 2°- Udo, o requerimento ser.í:
Aprovado.
a) despachado pelo Presidéncia, quaudo se !Illlar da retirada
Aprovado orequerimenro, o Requerimeuron• 501, de 1995,
de requerimento ou indicação;" -- iráaoarquivo. --
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O SR.. PRESIDENTE (Renm Calbeiros)- Item 4:
Votação, em IW'Ili>único, doRequerimenton" 563,de 1995,
do Senador Ney Suassuna, solicitando, nos termos regimentais, a
tramitação oonjmla dos Projetos de J:lectetO Legislativo n"s 18 e
19, de 1995? por txatarem de matéria que versa o mesmo asslmto.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Os Projetos de Decreto Legislativo n•s 18 e 19, de 1995,
passaiio a tr.unitar em conjunto.
O SR.. PRESIDENTE (RenanCalbeiros)-ltem S:
SUBSTIJVTIVO DA CÂMARA AO
PROJ'ETo DE LEI DO SENADO N"228, DE 1981
(Tramitando em oonjmto·com o
Projeio de Lei~ Çâmaran",43~ de }993)
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Os Srs. Senadores que o aprovam queirn.m permanecer sen~
tados.(Pausa.)
Aprovado.

Votação em gloh> do SUbstin.uivo da Cimara ao Projeto de

Lei doSenadon°228, de 1981.

·

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~

tados.(Pausa.)
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
•
O SR. PRESIDENTE (Renau Calbeiros)- Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Na[>Oleio, pela ordem.
O SR. HUGO NAPOLEAO (PFL-PL Pela ordem. Sem re·
visão do orador.) - Sr. Presidente, há um parecer da Comissão de
Educação, da lavra do Senador Waldeck Omeias, com uma emen-

daderedaçãoque me parece nmitopertinente, porque adotaas ex~
1
'Ministério do Desporto" e "Ministério da O:Jltura'', não
existentes no projeto original. o que. de resto, é de extremo valor.
lDdago à Mesa como procedei: Aprova-se de imediato o subs·
titutivo da Câmara? E como.seria apreciada a emenda de redaçio?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Aprova-se de
acoxdo com o parecer da Comissão.
.Em votação o substitutivo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer senpre~·

·Discussão, em tumo único, do Substitutivo da Câao Projeto de Lei do Senado n• 228, de 1981 (n•
6.553/85, naquela Casa), de autoria do Senador Gastão
Müller, que autorim o Ministério da Educação e do Desporto a disciplinar a obligatoriedade de reprodução, pelas editorns de todo o País, em regime de propon:ionalidadh, de obras em camcteres Braille, e a· permitir a re- tados. (Pausa.)
Aprovado..
prodoção, sem finalidade Juaativa, de obrns já divulgaEmv~a~~
-das, para uso exclusivo de cegos. tendo
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senPam:ersol> n•2Q3,de 1995, da Comissão
(Pausa.)
.: .
- de Educação, favor.ível, com emenda de reda- tados.
. Aprovada. - ··
,<
ção que apreselita, e pela prejudicialidade do Projeto de .
·
Fica
peejtidicado,
desta
ÍODDa,
o
Projeto
de
.Lei
da
Lei da Câlllllil!. n• 43, de 1993, que IIamita em oonjlnto.
n° 43, C::le 1993. que tramita em coojunto e consta' do item 6° da
A matéria constou da pauta da sessão ·Oidinária de ontem, pauta.
.
quando teve sua apreciação sobrestada em virtude do término do
A matéria vai à Comissão Diretaa para a redação f'ma!.
tempo regimental da sessão.
É o seguinte o Substitutivo- aproVado:
Passa-se à discussão. em b.lmo único, do Substitutivo da
Câlllllil!.ao Projeto de Lei do Senado n• 228, de 1981.
Em discussão. (Pausa.)
SUBSTITUTIVO
cÂMARA
N'"ao havendo quem queira discutir, está en=:rada a discussão.
AO PROJETO DE LEI DO SENADO N" 228, DE 1981
Em votação o substitutivo.
(N" 6.553/85, naquela Casa)
O Substitutivo da Ciimar.l. ao Projeto de Lei do Senado será
coosiderado série de emenda e votado separadamente pgr artigos,
Autoriza o Ministério da Educação e Desporto
parágrafos, incisos,. alineas e itens, em wnespwdência a um dos
a disciplinat: a obrigatoriedade de reprodução, pelas
projetos emendados, salvo aprovação de :requerimento para votaeditoras de todo o País, em regime de proporcionalição em globo ou por grupo de dispositivo.
dade, de obras em caraderes Braille, e a permitir a
Nesse sentido, há requerimento.
reprodu~ sem finalidade lucrativa, de obras já di·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secrevuigadas, para uso exclusivo de cegos.
tário em exercício, Senaclcx José Eduardo Putia.
·
lllllil!.

ckw:a

DA

É lidO o segumte
REQUERIMENTO N• 629, DE 1995

Requeiro, nos termos do art. 2JJ7 do Regimeno Intemo, a
votação em globo do Substitutivo da Câlllllil!. ao Projeto de Lei do
Senado n• 228, de 1991 (n• 6.553185, naquela Casa), que autoriza
o Ministério da Educação e do Desporto a disciplinar a obtigatoriedade de "'!"'''lução, pelas editoras de todo o País, em regime de
propotcionalidade. de obras em cm:acteres Braille. e a permitir a
reprodoçio, sem finalidade Juaativa, de obrns já divulgadas, para
uso exclusivo de cegos. .
..
Sala das Sessões, 26 de abril de 1995.- Senador Osmar
Dias.
O SR. PRESIDENTE (Renau Calbeiros) - Em votação o
requerimento do Senador Osmar Dias.
.· ·
-

O Congresso Naciooal decreta:
Art. 1° A União destmaiá, anualmente, em seus orçamentos.
recursos especlfJ.COS para publicação, através do sistema Braille,
de obras didáticas~ científJ.CaS,literárias e outros materiais em relevo, utilizados na leituia. de pessoas cegas.
Par.igrafo únioo. Os recursos concedidos na forma do caput

deste artigo serão !ltilizados mediaute alocaçio direta à Imprensa
Braille cu Centro de Produção de Braille oficiais., bem como através de contratos e convênios com Imprensas Braille e Centros de
Produção de Braille, de natureza juridica de direi lO privado.
Art. 2" As editorns deverão pemrilir a reprodoçio de obras e
dentais publicações, por elas editadas, sem qualquer remuneração,
desde que haja concordância dos autores. a reprodução seja feita
por Imprensa Braille ou Centros de Produção de Braille, creden·
ciados pelo Ministério da Educação e Desporto, e o material transcrito se destine, sem fmalidade lucrativa, à Ieinua de pessoas cegas.
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A:rt- 3° O Ministério da Educação e Desporto e o Ministério
da Cultma regulamentarão, em conjunto, as publicações de que tratam
esta lei. no prazo de 90 (novellla) clias, a partir de sua publicação.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições e-ni caó.frárió. ----- -

-

É a seguinte a Emenda aprovada:
EMENDA DEREDÀÇÃO

Levar.do em conta a participação conjunta dos Mmistéros
da Educação e do desporto e do Mmistério da Cu!lma na regula·
memação dos objetivos do projeto, inchla-se a expressão "Minist&. rio da CUltura" na ementa e no art. 2° do substitutivo em sequência
à exp;essão ''MiDi~o t?a E'Pmação e do Desporto", procedendo
às a!texações gramaticais que se fiZerem necessárias.

Abril de 1995

O SR. PRESIDENTE (Renan.Calheiros)- Item 8:
Discussão, em tumo único, das Emendas da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n• 110, de 1988 (n• 3.803/89, naquela
Casa), de autoria do Senador Jarbas Passarinho, que dispõe sobre
o depósito legal de publicações na Biblioteca Nacional, e dá outras
providências, tendo
Parecersobn•204, de 1995, da Comissão
- de Educação, favorável às emendas n"s I e 2 e, em parte.
à emenda n• 3, de redação.
A matéria oonstou da panta da sessão Oidinári.a de ontem,
quando teve sua apw:iação sobrestada em virtude do término do
tempo regimental da sessão•
Sobre a mesa; requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exm:lcio; Senador José Edum:do Dutta.

É lido o segUinte.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - É o seguinte o

Item rujo projeto~ prepdiq<Jo~

REQUERIMENTO N• 630, DE 1995

6
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 43, DE 1993
(Tramitando em con:jmtó com oSu'bstitutivo da
Câmara ao Projeto de Lei do Senaden•228, de 1981)

Discussão, em -ttmto Uriico, do Projeto de Lei da CâiDara n"
43, de 1993 (n• 3.076/89, na Casa de origem), que antoriza o Poder E~ecutivo a providenciar a publicação, pelo inét:Odo Braille, da
Con&ti!uição Federal, dos códigos e leis orgânicas da área social

vigentes no País, tendo
P = . sob n• :l03, de 1995, da Comissão
-de Educação, pela prejudicialidade do Projeto e favorável
ao Substitutivo da Câmara ao PrOjeto de Lei do Senado n° 228, de
!98l,quetramitaemconjunto.
~ ~
O SR. PRESIDENTE (Renao Calheiros)- Item 7:
Discussão, em túmo único, da Emenda da Câmata ao Projeto de Lei do Senado n• 7, de 1983 (n• 5567185, naquela Casa), de
autoria do Senador Moacyr Duarte, que dispõe sobre a expedição
de certidões para a defesa de direitos: e esclarecimentos de situaç&-

es, tendo
•
Parecer favoráVel, sob n°214, de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
Em discussão a emenâa, em turno únicO. (Pausa)
Não havendo quem peÇa a palavrn, encerro a discussão.
Emvotação.-- ·
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)

Sinhàr Presidente,
Requeiro nos temtos da alínea c do art. 279 do Regimento
Interno, adiamento da disaJssão, por 30 dias, das Emendas da Câmaxa ao Projeto de Lei do Senado n• 110, de 1988, constante do
item 8· da panta.
Sala das Sessões, 25 de abril de 1995. - Senador Eduarde
Matarazzo Supticy, L!der do PT.
~

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Em votação o
requerimento.
·==- Os SIJ. Sen.adotes que o aprovm:i:t queiram permanecer sen-

0
tados. (Pausa)
·• Aprovado.
A matéria a que se rCfere voltará à Oidem ao Dia na da!a
estabelecida pelo Plenário, 26 de maio.
O SR. PRESIDENTE (Renao Calheiros) -Item 9:

Discussão, em tumo único, do Projeto de Lei da
Câmaran°!03, de 1993 (n•SS319l; na Casa de origem),
que isenta do pagamento annal da taxa de inscrição prevista no Decreto-lei n° 221, de 28 de fevereiro de 1967,
as emba=ções de pesca de até 10 (dez) metros de comprimento, tendo
Parecer favorável. sob n° 155, de 1995, da Comissão

-de Assuntos Econômicos
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário em exercício. José Eduardo Dutla.

É lido o seguinte

Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora paza a redação ímal

É a segujme a matéria apiovada:
EMENDADACÂMARADOSDEPUTADOSAO
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 7, DE 1983
(N° 5.567185, na Câmara dos Deputados)
Dispõe sobre a expedição de certidões para a
defesa de direitos e esclarecimentos de situações.

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:
"Art. 1° As certidões para- ã -aereSa de direitos e
esclarecimentos de siruações, requeridas aos órgãos da
administraÇãO -Centtã.lizada. ou autárquica, às empresas
públicas. às sociedades de economia mista e às fUIKlações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos MunicípioS, deveiãO ser expedidas no prazo improrrogável de iS (quinze) dias. contado do registro do pedido no órgão exiJedídor."
-

REQUERIMENTO N" 631, DE 1995
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno, requeiro o adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara n°
103, de 1993. a fim de que a mesma seja feita na .sessão de 26 de
maio de 1995.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1995.- José Roberto A<·

roda.

O SR. J'RE!>IDENTE (Renao Calheiros) - Em votação o
requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen-

tados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria Ietomará à Ordem do Dia na data estabelecida
pelo Plenário, 26 de maio.
O SR. PRESIDENTE (Renao Calheiros)- Item 10:
Discussão, em turno único. do Projeto de Lei da Câmara n°
201, de 1993 (n• 44QI91, na Casa de origem), que toma obrigatória
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a existência de instrumentos de medição de peso nos postos de revenda de gás liquefeito de petróleo para uso doméstico, tendo
Parecer favorável. sob n• 156, de 1995, da Comissão
- de Assuntos Econômicos.
Ao projeto não oferecidas emendas. nos termos do art. 235,
" U "d", do Regimento Interno.
,
- Em discussão o projeto, em tumo único. (Pausa)
Não havendo (plem peça a palavra, encetrO a discussão.
Em votação.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer sen~
tados. (Pausa)
Aprovado.
A malériava_i à ~ssão Diretora pani a xédação fmal.

É o seguinte .o projeto aprovado:
PROJETO .DE LEIDA CÂ.l\iARA N" 201, DE 1993
·
·(N" 440191, na Câmara do$ D'epillados)
· Toma obrigatória a cxistêúàa de instrumentos
. de medição de peso nos postos de revenda de gás 6·
. quefeito de petróleo para uso doméstiw.
O Cong=so Nacional decreta:
.
. •
Art. 1° Os postos de 'revenda de gás 6quefeito de p.troleo
paxa uso doméstico ficam obrigados a dispor de balanças que permitam aos consumidores a aferição do peso real do produto.
_ ·.Parágrafo único. Para íms da aferição mencionada no capot
deste artigo. o peso do V3$ilham.e de accodicío.namento deve ser

Justificação

O reexame da matéria faz~se necessário em 'vírtude da juntada doOficion•PGR 1.012, de 20 de novembro~de 1992. do Procurador-Geral da República, acrescentando novas infoanações,

uma vez. que o parecer que ora instrui amalêriaédatado de 1991.
Saladas Sessões, 26 de abril de 1995.- Ernondes Amorim.

O SR. GERSON CAMATA -Sr. Presidente, peço a palavta panrencamiDhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros) -Tem V. Ex' a
palavra, por 5 minutos.
O SR. GERSON CAMATA (PMDB-ES. Para encaminhar
a votação. Sem revisão do otador.) - Sr. Presidente. vou votar favoravelmente ao requerimento de adiamento, embora entenda que
quanto mais depressa o Senado' deaubar esse pedido de sustação
mais contnõuirá pai3. a evolução das telecomunicações no Brasil.
Repito aqui dois exemplos que mencionei há algum tempo.
fiá doze aoos o Governo Fedeial regulamentoo o serviço de TV a
cabo no BI3Si.l. O Congresso Nacional deeidin que aquele assunto
não era objeto nem de portaria, nem de decreto do Govemo Federal: era assunto de competência do Congresso. Há doze anos. não
temoS uma lei de regulamentação de TV a cabo no Brasil. Todos
os países do DlllD.do têm. evoluú:am e cresceram, e s6 agOJ:a o BI3sil a regulamentou por meio de deereto, porque a lei do Congresso
ainda não está pronta.
Há quatro ou cinco anos. surgiu o sistema MMD~ ~ Câ.~

:mara sustoq o decreto que o regulamenta.va, alegan<Jo.:·que era
gravado ou etiqueta.do..no próprio vasifuame, em local visível pata
canpetência do Congresso faz.er uma lei Até hoje não f.Qi feita;
o consumidor, ficando os infratares destas normas sujeitos. con- _ estamos quatro anos a.trasados.
-: •
forme o caso. às sanções administrativas mencionadas IlO art. 56 e
Devemos perceber que há setores em que~ a tecnologia é
incisos da Lei n• 8.078, de 11 de setembro de 1990.
.veloz.. Quando a lei dá direito ao Exemtivo de regulamentar o esAtt. zo Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias ap6s sua pectro de Iadiocomunk:ação, não significa que, paxa cada modalipublicação.
dade nova que ~ deva passar por aqui uma lei. porque, dessa
Art.. 3° Revogam:. se as disp:>siçõe's em coo.trário.
(arma, vamos ficar atrasados dez anos em relação a tudo. E nesse
O SR. PREsiDENTE (Renm Calheiros)- Item 11:
teireno, não se podem perder 10 anoo. O Senador Hugo Napoleão,
Discussão, em tumo 1ÍDÍco, do Projeto de Decreto Legislati- 'que foi Ministro das Comunicações, pode confnmar isso.
·
vo n• 103, de 1991, de autoria do Senador Mauricio Con-êa, que
Cito como exemplo o telefone celular. Wao foi necessário,
susta o Decreto n• 177, de 17 de julho de 1991, que 'aprova oRe- no BI3Si.l , neobuma lei do Cong=so Nacional paxa autorizar o
gulamento dos Serviços Limitados de Telecomunica.ções". tendo
seu funcionamento. O Ministro regulamentou o espectro dentro
·
Pareceres, sobn"s 487,de 199l,e 200, de 1995, das Canissõesdaquilo que a lei e a Constituição lhe facultam.
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável; e
Trata-se de uma novidade que apareceu. Se dependesse de
-de Serviços de Infra-Estrutura, ccntcirio.
lei do Congresso, talvez estivéssemos esperaudo a regulamentação
A matéria constou da pauta da sessão otdinária de ontem, da lei.
quando teve sua apreciação sobrestada em virtude do término do
Há coisas que devem ser rápidas, velozes. A lei e a Constitempo regimental da sessão.
tuição dão ao Governo o poder de regulamentar todo espectro das
Sobre a mesa. requ~entoS que serão-lidos pelo Sr. 1° Se- radiocomunicações.
.cretário em exerdció~ Senador José Eduardo Dutra.
De fotma que voto pelo requerimento, esperando que, Da
data aprazada, possamos votar, permitindo que a regulamentação São lidos os seguintes
entre em vigor para servir ao Brasil, aos cidadãos brasileiros.
REQUERIMENTO N' 632, DE 1995
~ O SR. JADER BARBALHO -Sr. Presidente, peço a palaRequeiro, nos terlnos da a.líD.ea c do art 279 de Regimento vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Conoado a paInterno, amamento da discussão, por 30 dias, do Projeto de DecreIavraaV.Exa.
to Legislativo n• 103, de 1991, ccnstante do item 11 da pauta.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Pela otdem.)Sala das Sessões, 25 de abril de 1995. - Senador Eduardo
Sr. Presidente, estamos votaDdo o requerimento de adiamento ou o
Matarazzo Suplicy- José Roberto Arruda.
REQUERIMENTO N" 633J DE 1995

Nos temtos do. art. 279, alinea b, do--Regimento ID.temo, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Decteto Legislativo
n• 103, de 1991, de autoria do Senador Mauricio Corrêa. que susta
o Decreto n• 177, de 17 de julho de 1991, que "aprova o Regula-

meD.lo dos Serviços Limitados de Telecomunicações", para que
seja reexaminado pela Comissão de ServiçoS de Infra~Estruttmt..

pedido de reexame pela Comissão?
O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- A Mesa esclarece que o requerimento a ser votado é pari~. o reexanie da Comissão de Infra-estrutura.

Em votação o requerimento para reexame.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sen~
tados. (Pausa)
Rejeitado.
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Em votação ·o reqtlerim:entó de .adiamento da discussão por
trinta dias, de autoria do Senador Edu.udo Suplicy.

Os Srs. Senadoies que

-o aprovam queiram petmaneceÍ' Sen-

tados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria voltará à Oxdem do Di3. na data
~lenário, dia 26 de maio.

estabel~

pelo

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Item 12:
Discussão, em tumo único, do Projeto de- Resolução n• 45,
de L~95 (apresentado pela COmissão de Assumo. Econômicos

como conclusão de seu Parecer n° 159, de 1995), que retifica o
conteúdo da alínea "g" do art. 2° da Resolução n° 2, de S de janeiro
de 1995, do Senado Federal, que "autoriza a Prefeitura do Município ào Rio de J~iro a· emitir Letras Financeiras do Tesouro do
Município- LFrM-Rio, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária ve_ncível no 1o semestre de 1995"
·
Ao ~jeto- não .foram. oferecidas< emeridas, nos texmos do
art. 235, ~Regimento lnlerno.
• Discussão do projeto em tumo único.(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, enceli'O a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennaneçer sentados. (Pausa).
Aprovado •
. O projeto vai à Comissão Diretora para a redação ímal.

É o seguln~ o projeto aprovado:

PROJETO IJoE RESOLUÇÃO N'45,DE 1995
Retifica o conteúdo da alínea "g" do art. 2° da
Resolução n° O~, de 5 de janeiro de 1995, do Senado
Federal, que "autoriza a Prefeitura do Muciápid do
Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras dO Tesou·
rodo Muniápio- LFTM-Rio, destinadas ao giro de süa
dívida mobiliária venável no 1° semestre de 1995".
O

S~nado

Federal resolve:
Art Io A alínea g do artigo 2° da Resolpção do Senado Federal, n° 02, de 5 de janeiro de 1995 passa a vigorar com a seguinte redação:
~ ~ --- ---~

"Art. 2° ···-··-··-··--··-··-·--·-··-----

g) previsão de colocação e vencimento dos tirulos
a serem emitidos:

SEUC
Ciliocação

. 01-03-95
03-04-95
02-I'S-95
01-06-95
CET!P:
Colocação

01-02-95
0!.02-95

01.03-95
0!-03-95
03.04-95

~

Vendmento

Título

01-03-1999
01.04-1999.
0!.05'1999
01-06-1999

68!461
68!459 '
681460
68!461
Título

Vencimento

01.02-98
01.02-98
0!.03-98
0!.03-98
0!.04-98
01.04-9lf
01-65-98
01.05-98
.01-06-98
01-06-98

681()96
681096
-681096
681096
681094
681094
68!095
68!095
681096
68!096
~

Data-Base

01.03-95
03.04-95
02-05-95
'01-06-95
Data-Base

01-02-95
01-02-95
01.03-95
01.,03-95
03.04-95
,03.04-95
- OZ.OS-95

O SR. PRESIDENTE (Renan Calheiros)- Item 13:
Ménsagem n°l24, de 1995 (n° 402195, na origem), do Senhor Presidente da República. solicitando a retirada do Projeto de
Lei, da Câ=ra. n' 13, de 1993. n° 6579/85. na Casa de origem,
de stia ióiciativa. que altera dispositivos da Lei n° 5.809, de !O de
oub}bro de 1972, que dispõe sobre a retribuição e direito do pes.
soa1 civil e militar em sezviço da União no Exterior, e dá outras
·
_
providências.
- A matéria. constou da pautá da sessão ordinária de ontem,
qUando teve sua apreciação sobreslada em virtude do término do
tempo regimental da sessão.
Em votação.
_
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram per.na.aecer se.utados. (Pausa)~
· · ·A,p:roVada.
. O Projeto de Lei da Câmara n° 13 de 1993 sal:'á JdiiJiti'.'amente arquivado, e serão feitas as devidas comunicações ao Senhor ~sidente da, República e à Câmara dos Deputados.
- - O SR. PRESIDENTE (,Renan Calheiros}- Esti esgotada a
matéria éonstante da Orde,;; do-Dia.
~- ·
Sobre a· mesa, ieda.Ções (mais ·de proposições aprovadas üa
Ordem do Dia de hoje e que, nos termos do parágnúo único do &.rt
320 do Regimento Intemo; se não hOOver objeção do Plenário, rer.fb.Jidas pe!Q Sr. I' Secretárle.

São. lidas as seguultes

PARECER N' 260, DE 1995

~-

(Da Comissão Diretora)

· Redação f'mal do Projeto de Ui do Senadõ 11~
228, de 1981 (n° 6.553, de' 1985, na Câmara dos fJe.
· pulados).

A Co.missão i:fuetorit aPresenia a redaÇ:ãc; !mal do "Projeto
de Lei do Senado n' 228, de 1981 (n° 6.553, de 1985, na Cãm"a
dos Deputados). que autoriza o Múiliteriõ da Educação e do Desporto e o Ministério da Cultura· a disciplinarem a obrigatoriedade
de reprodução, pelas editoras de todo o País, em regime de proporcionalidade, de obras em caracteres braile, e a pennítir a reprodução, sem fmalidade luCrativa, de obras já divulgadas para uso exclusivo de cegos.
· Sala de Reuniões da Comissão 26 de abril de 1995~- Levi
Dias, Presidente - Renan Calheiros, Relator - Antônio Carlos
Valadares- José Eduardo Dutra.

ANEXO AO PARECER N'-:Mo, DET995
Redação final do Projeto de Là do Senado n°
228, de 1981 (n° 6.553, de 1985, na Câmara dos Deputados). Autoriza o Ministério da Educação e do
Desporto e o Ministério da Cultura a disciplinarem a
obrigatoriedade de reprodução, pelas editoras de
todo o País, em regime de proporciol1aJidade, de
~ obras em caracteres braille, e a permitir a reprodu.
ção, sem finalidade lucrativa, de obras já divulgadas,
- para uso· exclusivo de cegos.

O CongresSo Naciotla;l decreta:
Art. 1° A UDiã.Q destil;lará. em seus orçamentos, recursos es02.0S-95
pecíficos para publicação. através do Sistema Braille. de obras di02-05-95
02.05,95
- dátivas, científicas, literárias e outros materiais em relevo, utilizaOJ-06'95
01-06-95
dos na. leitma de pessóas ceg8s.
01·06-95
01-06-95•
Parágrafo único. Os recui-sos concedidos na forma deste arArt. 2° Esta Resolução entta em vigor na data de sua publi- tigo setão utilizados mediante alocação direta ã Imprensa Braille
cação, revog3:_das as disposições em contrário.
· ou Centro de Produção de Braille oficiais, bem como atraVés de
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contratos e convênios com Impreiisas Braille e Centros de Prodação de Brn.ille, de natureza jurídica de direito privado.
Art. 2" As edito!3s deverão peiiDitir a reprodução de obtas e

demais J'lblicações. por elas editadas, sem qualquer~.
desde que haja concordância dos autmes, que a reprodução seja
feita por Imprensa Brn.ille ou Centros de Produção de Brn.ille,
denciados pelo Minislh:io da Educação e do Desporto e pelo Ministério da Cultura, e o material traiJscrito se destine, sem finalida.de lucrativa. à leinua de pessoas cegas.
Art. 3' O Ministirio da Educação e do Desporto e o Ministério da OJ.ltura. regulamentarão, em conjmto. as p1blicações de
que uatam esta Lei. no prazo de noventa dias, a partir de sua pub~.
.
Art. 4' Esta Lei en!Ia em vigor na data de suaJ'lblieaçio.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contt'ári.o.

=-

PAIU:C!!R N' 261,DE 1995
.

{Õa Comissão Diretom)

Recla9io llnal do Projeto de Lei do Smado ~ 7,
de 1983 (n' 5.567, de 198S, na Câmara dos ll<putados).
A Comissão Dn-etora apresellla a redação fmal do i'r<!jeto
de Lei do Senado n' 7, de 1985 (n' 5.567, na Câmara dos Deputados), que cüspõe sobre a expedição de certidões para a defesa de
direitos e esclarecimentos de situações.
· Sala de Reuniões da Comissão, 26 de abril de 1995.- Júlio
CamPos, Presidente- Renan Calheiros, ROI>lor- José Eduardo
Dutra- Antônio Cart.os Valadares.
ANEXO AO PARECER N' , DE 1995

Redação Final do Projeto de Lei do SeDado n'
7,de 1983 (n' 5.567,de1985, na Câmara dos Deputados). Dispõe sobre a ellj>«fição de c:ertidões para a
defesa de direitos e esclaredmentos de situações.

O Coogresso Nacional decreta:
Art. 1' As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãoS da adminis!Iação centralizada ou autárquica, às empresas públicaS, às sociedades de
economia mista e às fundações públicas da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municlpios, deverão ser expedidas no prazo
impronogável de quinze dias, contado do xegistro do pedido no
órgão expedidor.
•
Art. 2" Nos requerinientos que objetivam a obtenção das
certidões--a que se refere esta Lei, deverão os interessadoS' fazer
constar esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido.
Art. 3° Esgotado o prazo a que se refere o art... 1°, a negativa
ou retardamento de expedição da certidão bnporta em crime de
responsabilidade para a autoridade ou servidor..
Art. 4' Esta Lei entia em vigor na data de sua J'lblicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N' 262, DE 1995
(Da ('.omissio Diretora)
Redação liDai do Projeto de Lei da Cimara n•
201, de 1993 (n° 440, de 1991, na Casa de origem) ·
A Comissão Dn-etora apiOSelllll a xedação final do i'r<!jeto
de Lei da Câmara n? 201, de 1993 (n' 440, de 1991, na Casa de
origem), que toma olxigat6ria a existência de inslrumontos de medição de peso nos postos de xevenda de gás liquefeito de pettóleo

para uso doméstico.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de abril de 1995.-JúBo
Campos, Presidente- Renan Calheiros, Rela!or- José Ednardo
Dutra- Antônio Carlos V aladares.
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ANEXO AO PARECER N'262. DE 1995.

Redação final do Projeto de Lei da Câmam n'
201, de 1!193 (n' 440, de 1991, na Casa de origem).
Toma obrigatória a existência de instrumentos de
medição de peso nos postos de xevenda de gás liquefeito
de petr61eo para uso doméstico.

o Coogresso Nacioua1 decma:
Art. 1° Os pos~os de revenda de gás liquefeito de petróleo para uso doméstico sáo~obrigados a dispor de balanças que permitam aos consumidores a aferição do peso real
do produto.
Parágmfo único. i'aia fins da aferição referida neste artigo.
o peso do vasilbame de acondicionameilt.O deve ser gravado ou etiquetado.no próprio vasilba.me, em local visível para o CODSUmidor,
fJCaDdo os in.fraton:s destas normas sujeito~ confom1e o caso, às
sanções admin;sttativas estabelecidas no art. 56 da Lei D.0 8.078,
de 11 de setembro de 1990.
Art. 2"EstaLei en!Ia em v;gornoventa dias apús sua publicação.
Art. 3°Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER N' 263, DE 1995
(Da Comissão Diretol:a)

Redação final do Projeto de Resolução n• 45,
de 1995.
A Comissão Dn-etora apresenta a redação final do i'r<!jeto
de Resolusi<> n• 45, de 1995, que Ialifu:a o cooteúdo da alinea g
do att. 2' da Resolução n• 2, de 5 de janeiro de 1995, do S~ado
Federal, que autoriza a Prefeitun do Município do: Rio de Janeiro _c
a emitir Letras Fmanceiras do Tesooro do Municipio- LFTMRio, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencível no 1o se- mestre de 1995.
Sala de Reuniões da Comissão, 26 de abril de 1995.-Júlio
Campos, Presidente- Renan Calbeiros, Rela!or- José Eduardo
Dntra- Antônio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER N'263, DE 1995

Redação final do Projeto de Resolução n° 45,
de1995.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e en, José Sarney, Presidenle, nos temtos do art. 48, item 28, do Regimento lntemo, promulgo a seguinte
R!'50LUÇÃO N' ,DE 1995
Retiflca o aniteúdo da alínea g do art. 2° da
Resolução D0 2, de 5 de janeiro de 1995, do Senado
Federal, qne autoriza a Prefeitura do Muniápio do
Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Muniápio- LFfM.Rio, destjnadas ao giro de sua
dívida mobiliária vencível no 1' semestre de 1995.
O Senado Federal resolve:
Art. 1' A alinea g do art. 2' da Resolução do Senado Federal n' 2, de 5 de jalleiro de 1995, passa a vigorar com a seguinte
tedação:

"g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a sexem emitidos:
SEUC
Coloeação
01.03.95
03.()4,95
02.05.95

Veudmento
01.03.1999
01.Q4.1999
01.0S.1999

Título
681461
681459
681460

Data-base
01.03.95
03.04.95
01.06.95
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Colocação

Abril de I 995

Em votação.

CETIP

Vencimento

Titulo

Data-base

01.02.95
01.02.95
01.03.95
01.03.95
03.04.95
03.04.95
02.05.95
02.05.95
01.06.95
01.06.95

01.02.98
681096
01.02.95
01.02.98
681096
01.02.95.
01.03.98
68!096
01.03.95
. 01.03.95
01.03.98
681096
01.04.98
681094
03.04.95
01.04.98
. 681094
03.04.95
01.05.98
681095
02.05.95
01.05.98
681095
02.05.9!i .
01.06:98681096
01.06.95
01.06.98
681096
01.06.95
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicaçãO, rei>ogadas aSclisposíções em coritrárlo.
O SR•. PRESIDENTE (Renan Calheiros) - Os pareceres
vãoà"publicação. ·
, .. _ .
..

Os Srs. Senadores que a aprovam queiJ:am permanecer sentados. (Pausa).
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna)- Sobre a mesa,,.,_
querimento que ser.í. lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício. Sr.
- JoSé Eduardo Dutra.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 636, DE 1995

:';;'os";".!,~~

art. 321 do Regimento Interno, requeiro <lispensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redação fmal do Projeto de Lei da Câmara n• 201, de 1993 (n°440/91,
. So~ a z;ne'sa, requeiimento que será lido pelo Sr. -1° Secre- na Casa. de origem), que toma obrigatória a existência de instrutário.
__ mentes ~ medição ~~nos postos de revenda de gás liquefeito de petróleo para uso doméstico.
É lido e aprovado o seguiD.te
Saladas Sessões, 26 de abril de 1995.-Nabor Júnior.
REQUERIMENTO N" 634, DE 1!'95
. · O SR. PRESIDENTE (Ney S.;....,..) :_ Aprovado o re--

~~~~-::.:~.:: 321 do Re'"~ento
Interno. requ-eirO âisC - .quetimento, J.>ISsa-se. agora, à iniediata apreciação daiedação final..
~
Em diseussão. (Pausá)

pensa de publicação, para imediata discussão e votação, da redaçãQ_fJ!W do Projeto de Lei do Senado n•228, de 1981, de autoria
do Senador Gastjo Müller,_que autoriza o Ministério da Educação
e CUltura a cfisciplinat.a obrigatoriedade de reprodução pelas editoras de todo o País, em regime de proporcionalidade, de obras em
caracteres braiDe; e a petmitir a reprodução, sem finalidade lucrativa, de obras já divulgadas, para uoo exclusivo de cegos.
Sala das Sessões, 26 de abril de 1995. - Senador Levy
Dias.
O Sr. Renan Calheiros, 2q Secretário, deixa a cadeira da presidência, que i ocupiida pelo Sr. Ney Suassuna, Supltmre de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Aprovado o re-querimento, passa-se, agorn, à imediata apreciação da redação final,
Em diacussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavza, encetro a disa!ssão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perinanecer sentados. (Pausa).
Aprovada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secietário em exercício, Sr.
Jooé Eduardo Dutra.
É lido e aprovado o seguinte

Não havendo quem peça 3. palavra, encerrO a disalssão.
Em votação.
.$ _
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram ~r senlados. (Pausá).
·;
- 'ada.
.- Aprov
.Aprovada a redação finai, 0 projdo vai à sanção.
0 SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) _ Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1• Secretário em exercício, Sr.
Jooé Eduardo Dutra.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERlMENTO N• 637, DE Í99S
Senhor Presidente,
Nos texmos do art. 321 do Regimento Interno. requeiro dispensa de publicação, para imediata diseussão e votação, da Redação ímal do Projeto de ResobJ.ção n° 45., de 1995, que retifitã o
conteúdo da alínea g do art. 2• da Reaolução n• 2, de 5 de janeiro
de 1995, do Senado Fedem!, que autoriza a Prefeitur.l. do Muníclpio do Rio de Janeiro a emitir Letras Financeiras do Tesouro' do
Município - LFfM- Rio, destinadas ao__ giro de sua divida mobiliária veilCíVel D.o 1° semesl.re de 1995. - - Saia das Sessões, 26 de ·abril de 1995.- Nabor Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Aprovado o requePm<nto, passa-se à imediata apreciação da redação fmal.
Em diseussão. (Pausa)
REQUERIMENTO N" 635, DE 1995
N'"ao havendo quem peça a palavra, encerro a discussão..
Senbor Presidente,
Em votação.
Nos termos do art. 321 do Regimento Internõ.- requeiro -dis-Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senpensa de publicação. Para irilediata discussão e vOtação, da redã- tados. (Pausa). - -·
ção fmal do Projeto de Lei do Senado n• 7, de I 983, de aufOiia do
Aprovada.
Senador Moacyr Duarte, que dispõe sobre a expedição de certidõAprovada a redação ímal, o projeto vai à promulgação.
es paza a defesa de direitos e esclarecimentos de situações.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Lembro aos Sts.
Sala das SeSs~. 26 de abril de 1995.- Nabor Júnior.
Senadores que o Congresso Nacioual está convocado para as 19
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Aprovado o re- horas, e a votação será nominal.
querimento, passa-se à imediata apreciaÇão da redação ímal.
Volta-se à lista de orn.dores.
Em discussão. (Pausa)
Concedo a palavra ao primeiro orndor inscrito, S..nador
Não havendo qtiem peça a palavra, encerro a disrussão.
Freitas Neto que disporá. de 50 minutos.
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O SR. FREITAS NE:TO PRONUNCIA_DISCURSO f;UE, ENIREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERA PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suasstma) - Cencede a palavra à nobre Senadora Benedita da Silvay por pemmta de S .. Ex.. o
·Senador Lúdio Coelho. V. Ex• tem 50 minutos para proferir seu
pronunciamento.
.
. -·--·
-A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RJ. Pronuncia o seguinte disaJrso.) - Sr. Presidente, S~. Sena.d;oras e Srs. Senadores, a Comissão de Censtituição, Justiça e Cidadaniit prosseguiu,
na manhã de boje, na discussão do Projeto de Lei da Câmara n•
115, de 1993, qne dispõe sobre os direitos e obrigações da Propriedade Jn~strlal..mais.conhecido como Lei de Patenteslmímeros paiOS têm assomado à tribuna para alertar o Plenário sobre os efeitos da aprovação de ptópo5.içã0 de tal envergadura e complexidâde. Mtiito se tem cbarpad.o à atenção para a necessiõade de resgúaroo da oobêrania nacional e da indepeudência
do POOer Lêgisiativo, no exercício da auibui.ção que, constintcionalutente, lhe é outorgada de delibetar sobre •· matériaNesse particular, avultam-se demlncias de pressões exercidas pelos Estados Unidos da América. no sentido de aprovação de
um projeto coosentáDeo com os interesses de segmentos empresariais estabelecidos naquele país. O BiaSil, ~e caso. oãq estaria
sozinho. Em países em desenvolvimento. na Africa. na Asia, na
América Latina e até mesmo no contineme europeu têm sido
~dos por sanções previstas na Consolidação das Leis de
Competitividade e Coutércio, de 1988, também conhecida como
''Super 301", por não ãdotarem efetiva proteção à propriedade inteledllal, confOittle o diktat norte-americano. Diga-se de passagem, relaliações absolutamente ilicitas, pooJUe unilaterais à luz
dos atos constitutivos da Orgaxtização Mundial de Comércio - .
OMC-resultante da Rodada Uruguai, doGATI.
Gostaria de usar da palavra.. nesta tarde, para trazer à colação mais um exemplo da inequívoca intenção do Govemo norteamericano de fazer com que o Brasil c:nve-se aos intexesses de entidades sediadas naquele paÍS- E ainda: utna demonstração da sut;.
serviência com que os porta-vozes dos interesses brasileiros perante a CYirnJmidade intemacional têm-se portado neste tipo de questão.
Sns. e Srs. Senadores, encontta-se em tramitação no Con~
gresso Nacional um projeto de decreto legislativo que ~m por finalidade xatificar o texto do Protocolo celebrado entre o Governo
Brasileiro e o Govemo Norte-Americano.. em 21 de tnaiÇO de
1994, pam Emenda e Pronogação do Acado de Coopemçio em
Cíênciae Tecnologia entre os dois países, de 6 de fevereiro de 1984.
A prorrogação deste aconlo eilCOD!Iava-se obstaculizada,
tendo em vista a posição dos EUA de só sus~ntar o seu dilatamento se o Brasil adotasse uma legislação p31iritária quetespé:Jhasse os
interesses norte-americanos nesse tema. Chegou-se a uma solução
mitigada, fu:mada em 14 de novembro de 1991, segúndo a qual. na
Exposição de Motivos do Embaixador Celso Amorim, os dois paises "trocariam notas. indicando as áreas nas quais a cooperação
não seria possíveL em razão da inex_istência. cm 'Q:_m dos dois países, de proteção adequada aos direitos de autoria gerados no quadro da cooperação bilaleral".

''Desde 1991. no entanto- ainda segundo as palavras dOexCbanceler bxasileiro -. modificaxam-se substãncialm~nte as condições nacionais e intei:D.aeionais no cenário da proprieda~ intelectual. Encontra-se em tramitação no Congresso Nacional a Lei de
Propriedade Jnrdectual, cuja aprovação tomaria desprovidas de
sentido as disposições do Protocolo fumado em 14 de novembro
de 1991, referenres à proteção dos direitos de J!J.ltoria não regulamentados pela legislação de um dos dois países. Além disso, a Ro-
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dada Uruguài criou iim cxd.enamento jurídico novo nessa área, que
contará com a adesão dos dois paises'~
Vê-se, pois. que houve uma sensível ãlteração da posição
brasileira nesse quadro, o que s6 vem agregar novos indícios de
pressão internacional ace= da deh"betaÇão sobre o PLC n• 115,
de 1993. Analisando, à primeira visra, o texto do protocolo em referência. constatamos ·a seguinte pasSagem; 11Se um tipo de propriedade intelectual estiver previsto :oa.s leis de uma Parte, mas não
nas de rutra, serão atribuídos ã. Parte, cujas leis se refiram a esse
tipo de proteção, todos os direitos e rendimentos em escala IIJlllldial"!
Ora. Sr. Presidente. nenhuma outra conclusão se depreende.
· Não obstante os arguntentos do antigu Ministro das Relações Exteriores.. de que este Protocolo iria ao encontro da vontade politica
dos dois países de aderireut aos !ratados da Rodada Uruguai, o que
se constata é a perseverante intenção dos EUA de impor seus interesses. pela via de negociações bilaterais, desconstitu:indo, desta
fornia. o fórum multilaleral privilegiado para discutir, normalizar e
controlar a aplicação de direlrizes sobre o tema "Propriedade JnreIectual''.
Aqui no Senado discutiremos melhor este Protocolo. Mas
nãp pOderia deixar passar a oportunidade para most:Iar como se vai
apertando o torniquete da subotdínação cientir:tca e tecnológica,
através da instituição de monop6lios sobre o conhecimento, inclusive em áreas extremamente delicadas como a de experimentos
com seres vivos, hoje já patenteáveis nos EUA. Também- e dirijo-me especificamente ao relator do PLC n• 115/93 - já se pode..
perceber como Washington procun1 desqualificar as instâncias $upnmacionais 110 tratamento de direitos e obrigações autoxais-paten~
~.

.

'1

· Estive observando. Sr. Presidente, que durante todo esse debate. nos dias em que a Comissão tem uatado dessãqueStão, que o
Brasil sempre esteve voltado, dos pontos de vista econômico, político e social, para um determinado setor. Eles constam da História
deste País.
Lembrei-me de que. IIUm determinado momento da economia brasileD:a. alguns produtos, como o café, a cana-de-açúcar e o
petióleo. foram usados de forma estratégica. Mas, hoje. o qlle consideramos como novo recurso é exatamente a biodiversidade. Não
podemos, de fm:ma alguma, deixar que os mícroorganis:tnos, as
plantas, os animais e as florestas sejam pal.ellteados.
Deus~ na sua infmita miseric6tdia. ao criar o mundo. olhou
para ~ e colocou em nossas mãos uma terxa que emana leite e
meL E nessa riqueza que eles estão interessados e da qual não podemos, de fOII!la alguma, abrir mão. - Até queremos que eles possam patentear as invenções. Temos várias invenções e, provavelmente, eles devem ter as deles.
V amos patenlear as invenções. mas não aquilo que consideramos
descoberta elo nosso País, esse dom maravilhoso desta l.eira chamada Brasil! Não podemos aceitar esse desmonte da ciência. que
está colocado nessa questão da patente!
· A nossa comunidade intelecblal não pode, de forma nenhu~
~· ter como segredo as informações.. porque isso é um perigo
ir.u'a. o desenvolvimento econõmico do País.
A Lei de P~entes garante o segredo do negócio, e o que
queremos é ter acesso à informação, para que possamos ter consciênCia dos papéis que cada um de n6s deve exercer como cidadão
deste País.
Não podemos aceitar nenhuma pressão contra o nosso País.
como a que vimos nas matérias pagas de laboratórios americanos e
europeus.
Os Estados Unidos da América. inteligentemente, querem
garantir a matéria-prima e- também a pressão sob~ os nossos pro-
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jetos. Por que não assinaram o acordo na ECO 92? Ptt que só el.es
ficaxam de fora desse acotdo?
Ora. não podemos aceitar esse rolo compressor que se queJ
.impor, neste momento, que façamos Uniã. lei e entreguemos, nas
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compuls6ria que é um iruitiumento de difícil utilização no mnndo
todo ~ no País, em toda a sua história, foi utilizada apenas por
duas vezes. Se somarmos a este problema o direito de importação
exclusiva do detentor da patente, conclllÍll:lÕs -que este projeto garaote ao titular, Dão só o monopólio de fabricação do produto oo
País, mas o direito_ exclusivo_ de importação do mesmo, itJde...
pendentemente da existência de produção local
A emenda propõe a imposição de um mecanismo mais eficaz paza induzir à ulilização da pateote ooncedida, atnvés da extinção auto~ea da mesma. - Senado< Laoro Campos - Senadora Beoedlta da Silva

mãos deles, o que temos de maior valor e de mefuor, o que consi·
deramos um novo recurso para o desenvolvimento do País.
Con~-exclusividade't Além de toda essa tutela, de toda
ess'- imposição, conceder exclusividade é demais paia um pensamento altamente limitado como o meu, na concepção técnica da
discussão dessa matériã e para a cOmpreensão poliiiCó=-SOciai que
tenho de um País onde há miséria, doença e fome.
Devemos ter investimento paia a a.limentação, para os meEMENDÀ AO PLC N" 115/93
dicamentos. Não podemos abrir mã~ também,. das pesquisas feitas
e voltadas para a população brasileixa, a fim de que esse desenvolQoe regola direitos e obrigações relativos à
vimento garanta a alimentação do nosso pqvo.
propriedade iodostrial
A impa:tâllcia dessa luta que estamos tmvando neste lllC>m~O. trazeÍldo o. problema à tri~~ propiciando discussões nas Eménda modificativa
comissões, .com a apresentação -de emendas, é simplesmente no
Dê-se a seguinte redaçã.o ao iliciso m do art. 18 do prOjeto:
sentJ."tlo áe unirmo-nos aos interesses do povo brasileiro e não aos
da Comwridade Comum Européia, do chamado Pril:neiro M!mdo,
"Art. 18. Não são patenteáveis:
que sequer pode fazer um debate aprofundado sobre as questões
I- ····--··---···--·-·--·---·-··-··referentes aos seus recursos minerais.. 00 ambientais, ponhle lá já
os depredazam. Evidentemente, nada mais lhes resta., daí
que
ID - seres vivos, material biol6gico, processos
estão quereiido que. açodadamente, possamos apresentar uma lei
bio16gicos e processos para a manipulação do material
Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores. é muito importante
biol6gico".
que..n~ Casa cada vez mais ~ trave este debate que representa. a
Jostili<ação
garantia da sober.mia oacio,nal do País e do desenvolvimento econômico; que esta discussão pioporciOne uma sigoilicativa partici'7
A engenharia genética é um iamo recente do OOnheciuÍento
pação desse povo sofrido, mal alimentado e desempregado. que
cienáfico e as ~plicações que trará para as nossas vidas só 'àgora.
precisa que a nossa__ comunidade intelectual produza iD.telig~te- _ com.CÇ!.JD. a ser estudadas. A maioria dos países tem evitado legismente. E necessáriO estaJ::riJ.os infOJIDados para que possamos lar positivamente sobre o assunto pois os conceitoS utilizados em
acompanhar todos os avanços na área tecnológica, econômica e outras áreas do conhecimento Dão podem ser automaticamente
social desta Nação.
~
adoladas paza def"m.ir as invenções ai modelos de utilidade passí·
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, ao finalizar este pro- veis de patenteamente quando se trata de seres vivos. Nos poucos
nunciamento. quero conclamar os meus Pares a qUe :oão se deixem países onde são aceitas patentes. mesmo de microorgariismos vinenvolver por alegações precipitadas, que podem conduzir a deci.- culados a um processo produtivo, as questões estão sendo resolvisões de afogadilho. Não queremos. na realidad~ ser cúmplices da das nos tnõunais de justiça, que acabam substituindo, com consiconversão da tenebrosa ficção narrada por Michel Critcbon, em derável prejlízo paza a sociedade, os 6rgfo:os de oontrole e registro
seu brilhante ''Parque dos Dinossauros". do qual se extrai a lição de'patentes.
de que. maravilhas da bíotecnologia, apropriadas para uso comerPor este motivo que o Acordo TRlPS. no âmbito-do GATI.
cial. levam inexoravelmente ao descontrol~ ao caos. à ameaça da se eximiu de dar uma solução dermitiva para o caso de microozgaprópria existência de vida neste planeta. ·
nismos. O texto do Acordo prevê a necessidade de patenteamento
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
de microorganismos e de processos biotecnológicos.. mas incluiuDOCUM!iNTO A QUE SE REFERE A sR~ BE· se_um.a __cláusula que impõe a revisão deste item daqui a 4 anos.
N'"ao há motivos para que o Brasil se antecipe à maioria dos países,
NEDFTA DA SILVA EM SEU PRONUNCIAMENTO,
permitindo o pat:enteamento de microorganismos de maneira preEMENDA AO PLC N" J15/93
cipitada, que iní "engessar" o desenvolvimento desta tecnologia no
Que regula direitos e obrigações relativos à país, com graves repercussões negativas sobre a agricultura nacio-propriedade iod~aL
nal. Além disso, a aprovação neste D:iolnenio do patenteamento de
qualquer ser vivo ou biotecnologia ensejaria a criaçãO de direitos
Emenda modificativa:
adqUiridos que seriam um obstáculo a toda possibilidade de reverDê-se ao art. 80 a Segui:D.te redaçãÕ:
são destas disposições no full.lro, após novas negociações no âmbi·
"AIL 80- Caducaxá a patente. dC-ofiCiO ou are- to da nova Organização Mimdial do Comércio.
A presente çmenda é oonsonanre C<>m as deliberações da
querimento de qualquer pessoa com legítimO ·m~.
se, decorridos 5 (cinco) anos de sua concessão for cons- Rodada do Uruguai do GATI. procurando acatá-las de maneira a
tatado, por meios administratiVos Ou legais., o abuso ou melhor proteger os interesses da sociedade brasileim. No mesmo
sentido, o Parlamento Europeu e o Indiauo rejeitaram p!:oposições
desuso. salyo motivo de força mai.oc".
que permitiam o patenlamento de microorganismos. demonstranJustificação
do. mais uma vez,. que esta questão está longe de ser resolvida, em
Na forma como estabelecido no projeto, a possibilidade de teiiil.O$ intemacionais e que a interpretação do GATI que embasa
'inção da patente é. se não impossível, absolutameD.tC-i:emota.· A esta elDenda encootta ressonância. em cutros parlamentos. tanto de
n~o-ex lloração da patente não impõe penalidades maiores ao titnpaíses desenvolvidos quanto daqueles em estágios de desenvolviiá r!. '! sua extinção estará Con.diciomi.da à concessão de licença menlo nruito próximos dó BciSil

Por

II-······-··------·-·---·-··-------
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países oode são aceitas patentes. "mesmo de miaoorganismos vinculados a um processo produtivo, as questões estio sendo resolvidas nos tnõunais de justiça, que acabam substituindo, com considerivel pn:jllzo paia a sociedade, os &gios de controle e tegis1ro
de patentes.
Por este motivo que o Acordo TRJPS, no hnbilo do GATI,
se eximiu de dar mna solução defmitiva para o caso de JllÍcroCIQ!IlnisDl05. O texto do Acordo prevê a necessidade de patenteamento
de microorganismos e de processo& biorecnol6gi~ mas incluiuse uma cláusula que impõe a <evisio deste item daqui a 4 anos.
Não há m::tivos I""" que o Brnsi! se antecipe à maioria dos paises,
permitindo o parenteamenlo de microorgacismos de maneira precipitada, que ini "engessu" o desenvolvimento desta tecnologia no
pais, com pves rep=ussões negativas sobre a agri<:ultma nacional. Além disso, a aprovação neste momento do patl:nteamento de
qu•l<I'"'i- ser viVo ou biotecnologia ensejaria a ctiaçlo de dimtos
adquirid<ls que seriam um obstáculo a teda possibilidade de reversão destas disposições no futuro, após novas negocisções no âmbito da nova OrganiZação Mnodial do Comércio.
A JZOSO!lre emenda é consonanle com as deliberações da
Rodada do Uruguai do GATI, procur.mdo acatá-las de maneira a
EMENDA AO PLC 115193
Jiielhor pnXeger os interesses da sociedade brasileim. No mesmo
Que regula direitos e obrigações relailvos A sentido, o Parlamento Europeu e o Indiano rejeitaram proposições
propriedade Industrial
que pmniliam o patenteamento de microoigsnismos, demoostcmdo, mais uma vez, que esta questão está longe de ser resolvida, em
Emendamodillatllva:
teunos internacionais e que a intetpietação do GATI que embasa
"Dê-se ao inciso II do. artigo 42 a seguinte I<daçio:
esta emenda encmtra resõCilância em ootros parl.ament:os. tanto..,.dF
"II- processo objoto de parenre ou produto obti- paises desenvolvidos quanto daqueles em estágios de desenvolvi~
do por processo parenreado, ressalvados os casoa pn:vis- men!o JD!Iito próximos do Brasil.
Finalmente, o Acordo doGATiprev!o ptazo demn and,a
tos nos artigos 10 e 18;"
partir de ]• de janeiro de 1995, para que os países ·sigoatário adoJustillaoção
tassem as medidas necessárias para adequar as legislações nacioA inrenção dos artigos 10 e 18 de não petmitir o paremea- nais às dehl>e:rações do Acotdo. Concedeu, também, um pnozo de
memo de certos produtos, por qualquer ra:do, não pode ser toma- mais quatro anos para os países menos desenolvidos e ainda mais
da sem efeito pela extensão do dimto de<:oD:mte de parenre de 5 nos casos de prodntos cujas parentes não eram x=mhecidas anprocesso soble esres produtos. A redação apresentada no projeto tes da entrada do Acordo em vigor, como é o caso de lllÍcroCIQ!Il115 daria ao titular de uma parente os mesmos cfueilos de parente, nismos e proeessos bioteeno16gicos. É mais nu:oiivel que utilizeexplicitados no caput deste artigo, soble J'<'ldutos não parenteá- mos o prazo coo.cedido, ou seja,. ati o ano 2004, pam que o Congresso discuta uma Lei que consolide não só os dispositivos pertiveis, mesmo sem patenteá-los propriamente.
nentes ao patenteamento destes materiais, mas tamb&n uma. polítiSenado< Lanro Campos
ca biotecnológica para o pais e regulamente as Deliberações do
Senado<a Benedita da Silva
Forom Intemacional de Biodiversidade, milizado oo Rio de JàneiEMENDA AO PLC N" 115193
ro em 1992, que pn:vêã colaboração enm: os paises na exploração
Que regula din:ilos e obrigações relativos à dos rec:msos genéticos com a necessidade de transferência de tecnologia de manipulação destes reew:sos do país que a tecnologia
propriedade iDdustrial
para o país que detém o = gen<tico.
Emenda modificativa
Esta 6 a fonna de exexcer na. sua integridade os compromisDê-se a seguinte redação ao inciso IX do art. 10 do projeto:
sos intemaeionais assumidos pelo país e a soberania nacioml. ''Art.lO- Não se considera invenção sem modelo Senador Laoro Campos- Senado<a Benedlta da SD.a.
Finalmente, o Acordo do GA.TI J;rCVê o pmzo de um ano, a
partir de I • de janeiro de 1995, I""" que os países signatários adorassem as medidas necessárias I""" adequar as legislações ,..,;.,:.
nais às dehl>e:rações do Acotdo. Concedeu, também, um pnozo de
mais quatro ail.OS pem os países menos desenvolvidos e ainda mais
5 nos casos de produtos cujas paU:ntes não
x=mhecidas antes da entrada do Acordo em vigor, oomo é o caso de lllÍcroCIQ!Il·
Dismos e processos biotecnológicos. É mais razoável que utilizemos 9 pmzo concedido. ou seja, até o ano 2004. po.ra que o Congresso discuta uma Lei que consolide nio só os dispooitiws pertinentes ao patent.eamento destes materiais, mas também uma politica biotecnológica para o país e regulamente as Delibemções do
Forom Jntemacíonal de Biodiversidade, milizado oo Rio de Janeiro em 1992, que pn:v! a =laboração entre os países na exploração
dos reew:sos gen!deos com a necessidade. de transf.mícia de tecnologia de manipulação desres reew:sos do pais que é tecnologia
para o país que detém o = gen<tico' - · - Esta é a forma de exercer na sua integridade os compromissos tnteritacionais assumidos pelo país e a sobennia nacicmal. Senado< Lauro Campos- Senado<a Benedlta da Slva.

=

de utilidade:

EMENDA AO PLC N" 115193

IX - o todo ou qualquer parte de seres vivos e
materiais biológicos, inch.tsive o genoma, ainda que isolados da nanm:za, e os processos biológicos naturais." .
Justificação
A engenharia genética é um ramo """""" do conhecimento
cientlfico e as impli~ que traiá para as nossas vidas só agora
começam a ser esmdadas. A maioria dos países tem evitado legislar positivamente sobre o assunto p:>is os conceitos utilizados em
outxas áreas do conhecimento não podem ser automaticamente
adotadas para defmir as invenções ou modelos de utilidade passiveis de patenteamento quando se tiata de seres vivos. Nos poucos

Que regula direitos e obrigações relativos A
propriedade illdusirlal.
Emenda sopres>iva
Supcima-se, 00 art. 18, inciso m, do projeto a expn:ssão
"inclusive Il1ÍcrOa:ganÍSm quando isolados de processo Uldustrlal".

Justillcação
A engenharia genética é um ramo recente do cOnhecimento
cientifico e as implicações que traiá paia as nossas vidas só agora
começam a ser estudadas. A maioria dos paises rem evitado legislar positivamente sobre o assunto pois os caoceitos utilizados em
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outras. áreas do conhecmento não podem ser autOmaticamente adotadas paza definir as invenções ou mcxlelos. de utilidade passíveis
de patenteamento quando se trata de seres vivos.. Nos poucos países onde são aceitas patenteS, meSmo de microorganismos vinrulados a um processo produtivo, as questões estão sendo xesolvidas
nos tribunais de justiça, que acabam substituindo. com considerável prejuízo para a sociedade, os órgãos de cOntrole ·e registro de
~~~

.

Por este motivo que o Acordo TR.IPS,no ~ito doGATI,
se eximiu de áar uma solução definitiva pa.m o casO- deinicrõorgallismos. O texto do Acordo prevê a necessidade de palcnteamento
de microorga:oismos e de processos biotecnológicos, mas incluiuse uma cláusula que impõe a revisão deste iteoi da.quÍ a 4 anos.
Nãdhá motivos pata que O Brasil se antecipe à maioria dos países,
permitindo o patenteamento de microorgaDismos da nlaneiia I"""
cipi~da. qul? irá "engessat' o desenvolvimento desta tecnologia no
País, com gi:aves rCpercussões -negativas· sobre· a agiicultw:a nacional. A!él)l disso, a aprovação oeste momento do patenl<ameDto de
quafquer ser vivo ou biotecnologia ensejaria a criação de Wreitos
adquiridos que seriam um obstáculo a toda possibilidade de reversão destas disposições no fuluro. após novas negOciações· no âmbí·
to da nova Oxganização Mundial do Comércio.
,
A presente =da é consonante com as deh"betações da
Rodada Uruguai do GATI, p1'(lCilrnndo acatá-las de maneiia a melhor proteger os interesses da sociedade brasileira. No mesmo sentido. Parlam~to Europeu e o !ndiaoe rejeitaram proposições que
permitiam õ patenteamento de _microorganismos, demonstrando,
mais uma vez, que esta questão está longe de ser reSolvidã~ ein termos intemaciooais. e que ado GATI
esta emenda encontra ressooânçja em oo.lros parlamentos, tanto de

o

mt.etpretação

que -embasa

países desenvolvidos quanto daqueles em estágios de desenvolvimento nmito próximõs do BrasiL
Finalmente, o Acotdo do GATI prevê o pru:o de um anQ, a
partir de 1° de janeko de 1995. para que os países signatários adolassem as medidas necessárias para adequar as legislações nacionais às deh"berações do Acotdo. Cooeeden, também. um pru:o de
mais quatro anos para os países menos desCnVOIVidos e ainda mais
cinco nos casos de produtos cujas patentes nãO exam reconhecidas
antes da entrada do ACOI'do em vigor. CODJ.O é o caso de .microorganismos e processos biotecnológicos. :é. mais razoável que utilizemos o prazo concedido. ou seja. até o ano 2004. pam que o Congresso discuta uma lei que consolide nãO s6 os dispositivos pertinenEes ao patenteamento destes materiais. mas também uma política biotecnológicá para o Pais e regulamente as Deh"betações do
Fórum lntemacional de BiOOivemdade, realizado no Rio de Janeiro dem 1992, que prevê a colaboração entie os países ria exploração dos recursos genéticos com a necessidade de tiarisferência de
tecnologia de manipulação destes D:aJISOS do país que tem a tecnologia para o país que detém o recurso geo.Ctico.
- ----Esta é a forma de exercer na sua illtegridade os compromissos internacionais assumidos pelo país e a soberania nacional. Senador Lauro Campos- Senadora Benedita da Silva.
EMENDA AO PLC N" 115/93

Que regula direitos e obrigações relativos ·à
propriedade industrial
Emenda aditiva
Acrescente-se ao artigo 9 o seguinte parágrafo único:

"Art. 9- ·-·-··--..-----·----·-··-··---·--

Parágrafo único: os microorganismos transgênicos, conforme definidos no art. 18, inciso me parágrafo
único, serão considerados como modelos de utilidade."

Just_iftcação
A emenda busca uma defmição mais precisa quanto ao conceito de microorganismos liansgênicos para fms de patenteamento. Esta defmição deriva cfiretamente das especificações previstas
no projeto para invenção e modelo de utilidade. Os micrõorganismos transgénicos. apesar de preencherem os requisitos de
novidade e aplicação industrial, nio requerem nenhuma atividade inventiva; simplesmente apresentam nova forma ou disposição, sem implicar eril atO inventivo. do genoma- que se encontra disponível na natureza.- Senador Lauro Campos-Senadora

Benedita da Silva.
EMENDA AO PLC N" 115/93

Que regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial
Emenda supressi.va
Suprima-se os incisos V e VI do Art. 43
Jusllllcação
Os incisos pata os quais sugerimos a supressão refel:em-se a
patentes relaciooada.s com matéria viva, cuja inclusão no projeto
só se }lstifica se aceita a pnss:ibilidadc de patente de microorganismos ou processos biotecnológicos. Sua supressão, portanto, decorre das =das apresentadas no =tido de eliminar esta possibili-

dade.- Senador Lauro Campos -

S~dota Beaedita da Silva.

EMENDA AO PLC N" 115/93

:_.:,- -

Que regula direitos e obrigações relati~os à
propriedade industrial

EmmCla sup~va
Suprima-se o palágrafo únioo do art. 24.

Justificação
O partígrafo único do aÍt. 24 define a necessidade de complementação, do relat6rio que acompanha o pedido de patente,
com o depósito do material biológico objeto de pedido de patente,
no caso de patente de microcxganismos vinculado a um processo
produtivo. A supressão do palágrafo é, portanto, uma decotrencia
das emendas que prcn'bem o patenteamento de qualquer ser vivo.Senador Lauro Campos -Senadora Benedita da Silva.
EMENDA AO PLC N" 115/93

Que regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial. ·
Emenda modif"reativa
Dê-se a seguinte redação ao arts. 42 ~ 184:

"Art. 42. A patente confere a seu titular o direito
de impedir terceiro, sem seu conSentimento. de fabricar.
vender ou expor à venda:

I- ·-----------------··-·····-';

II- processo objeto de patente oo produto obtido
cfiretamente por processo patenteado, ressalvados os casos previstos DO inciso IX do art. 10 e Ítlciso m do art. 18;"
Art. 184 Comete crime contia a patente de invenção w de modelo de utilidade quem exporta, vende, expõe ou oferece à venda, oculta ou recebe, para utilização
com fms ecooômicos, produto falricado com violação

de patente de invenção ou de modelo da utilidade, w
obtido pcc m.eio ou processo pateDteado.
Pena- detenção, de um a três meses, ou multa. 11
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JustifiCação

A emenda pretende melhor equililmr os direitos do titular
da patente frente aos direitos da sociedade e a maior flexibilidade
para execução de política econôm.ica pelo Govettio. É necessário
proteger o titular da possibilidade de fabricação 'e venda, no território nacioual, do objeto da patente. Este é o ptincípio básico da
concessão de patente, criando um Il!O!IOpÓlio de fabricaçao do produto (ou utilização de processo) no país onde a patente é concedida. Porém, a sociedade também necessita de algum grau de proteção CQDlla o uso abusivo deste monopólio, que pode se refletir na
flxação de preços demasiadamente elevados, traze.o.do prejuizos
-significativos ao país.
-· O -eon~le por meios a.dminisirativos geialmente são lentos
e não conseguem: responder com a agilidade que marea as atividades mercantis das empresas. A possibilidade de importação dos
prodUtos patentea~s é. um_ meçanismo mais efiCiente para atingir
os oQjetiv.os. aqt;~i expostos, que pode ser regulado pela atuação do
Govemo·na fixação de aliquotas ile importação mais restritivas
~
evidente a necessidade de maior proteção pam atividades lilCJPlentes cu que gozem de desvantagens compamtivas,
como escalas de produção menores cu maiores custos i.Ddiretos,
porex-lo.
•
É importante criar mecanismos adequados pam proteger os
direitos industriais das empre&U que investem no desenvolvimento 4,e ~os prodytos e novas tecnologias, mas não se pode deixar
a SOCiedade refém das mesmas,. principalmente numa economia
que já possui um: elev~do ir.m de oligopo!izaç11o nos setores mais
din.imi"?"- Os objetivos de estabilidade econômica, perseguidoS
cem IIWor ou menor ênfase em diferentes períodos da história recente do país, viram-se freqüentemente frustrados devido ao poder
constituído pelos oligopólios na determinação dos JX"ÇÇS- Na for~ como se encontra o texto do projeto, este poder se vê siguiftcat!vamente reforçado. - Senador Lanro Campos Senadora Bene- ·
dita da sava.

_ro:
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Que regnla direitos e obrigações relativos à
propriedade industriaL

Emenda modificativa
Dê-se ao art. 240 a seguinte ~o:
"Art. 240. Esta. Lei entia em vigor em 1° de janeiro do ano 2COO, exceto quanto às matérias relativas a
produtos químicos, e produtos e processos alimendcios
e farmacêuticos, para as quais terá vigência 5 (cinco)
anos após a data de sua publicação, e'aos §§ 2"e 3° do
art. 2T/, que eDlr.lm em vigor na data de sua pubti~."
Justificação
O Acordo do GATI estabeleceu o prazo de um ano, a partir
de !"de janeiro de 1995, pamque os palses signatários adotassem
as medidas necessárias pam adequar as legislações nacionais às
deliberações do Acordo. Coo<:edeu, também. um prazo de mais
quatro anos par.1 os países menos desenvolvidos e ainda mais .S
nos casos de produtos cujas patentes não eram reconhecidas antes
da enttada do Aca:do em vigor. Não há razões para que dispeDSemos esta !lelubilidade reconhecida pelos países-membros da Rodada do Uruguai como legítima. pam adeqUação da estrutura industrial do pais à nova realidade. A presente emenda não utiliza os
pmzos ooncedidos na totalidade, buscando uma posição de consenso com o Govemo.
_
_
Não se pode abrir mão de u·m-direito duramente adquirido
numa negociação multilateral, que demandou anos até que se che-

48!

gasse a uma posição de consenso entre os países participantes. em
função de pressões espúrias de um dos países partícipantes do
Acordo, inclusive desta delibera.çãó relativa aoS- prazos para 0
~ento -~ acordado. O mais grave_ é a forma de pressão que
e~ se~ utilizada, ru seja. a ameaça de aplicação de sanções
unilaterais. como a "super 301", instrumento da legislação americana que permite a imposição de penalidades tarifárias a oolro5
países '"!" relações de_ <;=ércio exterior. A impoSição de sanções
unilaterais não é permitida pelas regras da OMC, instituição criada
no mesmo Acordo. As sanções às práticas irregulares no comércio
internacional
que ser submetidas à OMC. Ademais, o respeito
aos prazos definidos no GATI não se constibli em prática Uregular.- Senador Lauro Campos- Senadora Benedita da Silva.

tên;
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__ Que regula direitos e obrigações relativos à
propriedade industrial
Emenda IÚ.odificativa:
Dê-se ao art. 240 a seguinte redação:
11

Art. 240 - Esta Lei entta em vigor em 1° de jado ano 2.000, exceto quaritO às -matérias relativas a
produtos químicos, e produtos e processos alimentícios
e ~cos, para as quais terá vigência em_ 1o de janeuo de 2.003, e aos §§ 2 e 3 do art. 227. que entram em
vigor na data de sua publicação."
•

tte11'0

Jnstffienção

.· O Acordo do GATI estabeleceu o praza de um ano. a~Partir
de 1° de janeiro de 1995, para que os paÍSe$ signatários adota!sem
as medidas n<=ssárias pam adequar as legislações nacionais às
deliberações do Acordo. Concedeu, também, um prazo de mais
quatro anos para os países menos desenvolvidos e ainda mais S
nos casos de produtos cujas patentes não eram reconhecidas antes
da enttada do Acordo em vigor. Não há razões pam que dispensemos esta flesibilidade recoDhecida pelos paises membros da Rodada do Uruguai como legítima, pam adequação da estrutura industrial do país à nova realidade. A presente emenda não utiliza os
prazos concedidos na totalidade, buscando apenas que o projeto
aprovado ':'l"ipare a situação nacional à da Argentina, que aproyou sua le1 de patente& recentemente nos tenuos deímidos nesta
emenda.
Não se pode abiir mão de um direito duramente adquirido
numa negociação multilalentl, que demandou anos de negociação
_ ~~que se d:J.egasse a uma posição de coosenso entre os países par!'Cll"ll_''es. em função de pressões espírias de um dos países que,
mclu.Slve, aceitou as delibemções do Acordo, inclusive esta relativa aos pxazos para o cumprimento do accrdado. O mais grave é a
forma de pressão que está sendo u~ ou seja, a ameaça de
aplicação de sanções unilaterais, como a "supor 301". instrumento
da_Ie&!"Iação americana que permite a imposição de penalidades
t.a:rifárias a outros países nas relações de COlllétcio exterior. A imposi~
"!"'ções. UDi1aterais não é pemlitida pelas xegras da
?MC• =~tutção cpada no mesmo Acordo. As sanções às ptálicas
IImgulares no comércio intemaciooãl têm que ser submetidas ã.
OMC. Ademais, o respeito aos prazos deímidos no GATI não se
CODStimi em prática irregular. - Senador Lauro Campos - Senadora Benedita da Sava.

<J:

~ O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a paíavra ao nobre Senador Antonio Carlos Valladares.

O SR. ANTONIO CARLOS VALLADARES (PP-SE.
ciiscw:w. Sem revisão do orador.)- Sr. Pre-

~uncia o seguinte

sidente. Srs e Srs. Senadores. na tarde de ontem. tive oportunida-
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de de dar entrada, nesta Casa. de proposta de emenda coostitucional cüspondo sol= altçtações Da oossa Carta Magna, pecísameute

nos arts. 119 e 120. que se :referem a mudanças que considero essenciais para a democrãcia do nosso Brasil. para. mna maior ~rans-

parência da Justiça Eleitota!.
Ablalmente, os membros da classe dos advogados, escolhidos para comporem os Tn"bunais Regionais Eleitorais e o Superior
TnrunaJ. Eleitoral, são indicados de fonna aleatória, sem nenhum
critério sistemático- podemos dizer CODÍ!á.vel- ~tativo da

vontade da nossa sociedade.
A nível local, nos Tribmais Regionais Eleitorais, os membros representativos da classe dos advogados são escolhidos pelo
· Tnlmlal de Justiça. Seis nomes são indicados e enviado& ao Pn:si·
dente da Repúblicãpara·a escolha e nomeação de dois deles, que
serviiãO DO Tn"bunal de origem. no Tribunal RegioDal Eleitoral
. Quanto aos-membros desta mesma classe, indicados para o
Tribunal Superior Eleitoot!, em mlmoró ·de ieis, são escolhidos
pelo SuP!=>O Tribunal Federal e os seus nomes encaminhados.
• Sr. Presidente, tal fonm de escolha de uma classe que podemos dizer liberal, deiD<X:r.ltica, que defende a libetdade e o di·
reito do prommciameDto das umas, da fonna cano são nomeados,
natuia1mente há o perigo da inlelfmucia, da intervelli&lcú\. do poder político. Às vezes, o Presidente da Repóblica nomeia dois
membros para o Tribunal Superior Eleitoml e dois membros da
c~ dos advogados para os Tn'bunais Regionais Eleitorais e não
sabe a. procedência desses nomes. Simplesmente cuve a iudicação
do poder político dos Estados ou mesmo do Congresso Nacional
instautado no SeDado oo na Câmaia dos Deputados.
Esta emenda, Sr. Presidente, para minha surpresa. obteve,
em menos de 20 minutos, de fonna rápida, o apoiamento de nada
meoos de 32 SIS. Senadores. Pressupõe-se, pois, que, por parte do
Senado Federal, existe uma expectativa de mudança no quadro do
Direito Eleitoxal no BrasiL
Aliás, Sr. Presidente, o atnal Presidente do Tn"bunal Superior Eleitoral, o Ministro Carlos Velloso, está aprontando. de forma célere, mas inteligente, sugestões que serão oportunamente endereçadas ao Seubor Presidente da República e ao Cong=so Nacioual, no sentido do aprimor.unento da legislaçio eleitota! em
nosso País.

Desde 1965 temos um Código Eleitoral. que está, a meu
ver, totalmente defasado em relação à realidade do BnoSil. Essas
reformas - que certamente vilio ainda este ano-. DiO s6 a eleitoral mas também a partidária, iri!o dar oportunidade a todos nós de
uma discussão profunda sobre as leis vigentes ein nosso- Pais que
comandam o procc:oso eleitoraL

Aliás, Sr. Presidente, mesmo no Ir:opéri~ quando surgiu a
chamada Lei Saraiva, que foi um dos pontos altos da legislação
eleitoral daquela época, já se falava da intromissão potitica nos ttibuna.ls eleitorais, digo melhor, na Magistralllla. Comentários de

José Xavier Carvalho de Mendonça davam conta de que "a Magistratura confiou à Lei n° 3..()29 importantíssimas funções. Aos seus
membros cabe compenettar-se do espírito da lei, inspirar-se na
pura justiça e dar suas decisões de acordo com suas consciências.
Os juízes não se deixem cegar pela mal entendida política qUe h~
infeli2mente tudo invade como praga. anuinando os homens· e as
instituições.
O papel do juiZ é mais importante do que o de agente ou de
cabo eleitornL Aqueles que se afastam do glorioso caminho que
lhes é dado seguir. tomando-se fracos e crinünosos, COilC01l'eDl,
além disso, para o abatimento moral dessa nobre e respeitável
classe, que até hóje s6 tem dado provas de sua altiveZ. independência e ilustração.
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Saibam os juízes cumprir os seus deveres, os efeitos da Lei
Eleitoral serão os desejávéis. O magistmdo ·é escravo fiel da lei,
deve ~ prc:x:m-ar executá-la sem altealção do seu pensamento
e da sua fonna.."

Para testemunhar, Sr. Presidente, o descaso, a indiferença e

- posso afirmar - o partidarismo de detenninados Tribunais Regiouais Eleitorais, recebo hoje do meu Estado, o Estado de Setgipe. notícia de que, após seis meses de derrumda ap6s seis meses
de lutas, o TRE, fmalmonte, IeSOlveu mandar IeCOiltar 21 umas, na
Cidade de Tobias Baneto, das 93 que fonun impugnadas pela
oc:on-Encia de fraude, Candidatos locais reuniram-se, ii. espreita e
às escondidas, e, com o apoio dos mosários, procu1lii:lDl dividir os

votos em branco e nul~ para seus nomes.
Essa demlncia foi levada ao Tribunal Regional local em outubro de 1994. De lá para cá, apesar da seriedade com que se conduziu o 'rriãmai Superior Eleitoral nesse episódio, somente agora
o Tn"bunal RegioDal Eleitoral caneça a acordar para o fato de que,
em outubro do ano passado, houve fraudes num município do Estado de Sergipe.
Sr. Presidente, quero enfatizar qUe este é o momento propício pam a discussão dos problemas do processo el.eito:ral no BrasiL
Com essa emenda que estamos apresentando, com as reformas que
viri!o das sugestões que estio sendo feitas, tanto no SeDado quanto
na Câmaia dos Deputados. haveremos de enconttaruma legislação
eleitoml que salve o Brasil da fraude, para que as eleições sejam
c,. _
representativas da vontade popular.
Ao tenninar as minhas palavras, Sr. Presidente, gostariáÍIUe
coostasse dos Anals da Casa o 1àx que trago comigo do Jornaf da
Cidade e· da Gazeta de Sergipe divulgando essas noticias,'<jue
para mim são alvissareiru, de um tribunal que passou séis meses
doimilido sobre um JK'OCeSSO quando estão em jogo os interesses
da demociacia deste Pais, quando suplentes que jamais chegariam
a ser Deputados hoje estio sentados na cadeira da Assembléia Legislativa. Muito obrigado.

DOClJMENTO A QUE SE REFERE O SR. AN·
TONIO CARLOSVAli.DARESEM SEU DISCURSO:
Jornal da Cidade
Aracaju, Quarta-feira; 264-95- 3
TREVAIRECONI"AR VOTOSDE21 URNAS
O Tribunal RegiOnal Eleitoral (TRE) decidiu ontem recontar os votos par.t deputados federais e estaduais em 21 das 93 urnas de Tobias Barreto. A decisão atende pan::ialmente o recurso
impetrado, em outubro do aoo passado, pela coligação.
''O Povo na Frente". O princiPal responsável pelo reauso, o
ex-deputado Belivaldo O!agas (PP) - que pleiteava a recootagem
de todas as umas -. disse ontem que a coligação irá avaliar se recorre da decisão do TREpara o TSE.
· (l'ág.IB- Caderno A)
TREMANDA RECONTAR 21
URNAS DE TOBIAS BARRETO
O Tn"bunal Regional Eleitorai - TRE decidiu ontem recontar os votos para deputados feder.lis e estaduais, em 21 das 93 urnas de Tobias Baneto. Com a de<#io, os juizes atenderam parciatinente, o recurso impetra.do pela coligação ''O Povo na Frente"
(PDTIPPIPMNIPTIPCdoBIPSB) em outubro do aoo passado. A

ação qrie vinha se amtStando há seis meses nõ TRE s6 teve o mérito julgado após o utillistro do Tribunal Superior Eleitoral- TSE,
Jes:tl$ Costa Lima. ter emitido liminar determina'l(io que a Justiça
Eleitoral sergipana entrasse no seu mérito.

...

_____
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çio. que ajuda a construí-lo, mas qUe, infelizmente, não tem partiConvidado que fomos:, aceitamos, por-tlmitas razões. Talvez
cipado de tantos que foram feitos até hoje.
•
~ · . a primcjm delas seja cxatamentc essa importâDcia econôm.ica de
Queremos o projeto e queremos dele participar, bem como Taiwan no cenário intemacioilal Um País que, no espaço de 15
o desenvolvimento integrado, o desenvolvimento que traga benefi- anos, salta de uma renda per capita de U$1,500 para cerca de
cio a todo o povo da região. É dessa forma que estamos lutando U$13,o:x>, de uma renda per capita de país pobre, de país subdepela implantação da usina de Projeto Sa)obo Metais no Mwlicípio senvolvido, dá um salto para um estágio de pais de Primeiro Monde Marabá e da refinaria da PE1ROBRAS em Ban:arena, no Esta- de, de fato, Sr. Presidente, Sn e Srs. Senadores, obriga-nos a nos
do do~.
CUl'V81'lDOS e assumitmos o reconhecimento desses dados e dessa
Esse o registro que gostaria de faier nesta oportunidade, Sr. evidên<;ia NXlllÔuÚra e instilucíonsl. É a preseoça evidenciada e não
Presidente.
desmentida de Taiwan oo cenário da~ globalizada hoje.
O-SR. PRESIDENTE (Esperidião A.min)- Concedo a paNo mesmo níveL a experiêDcia, a convivência que tivemos
la9m ao nobre Senador Lúdio Coelho. (Pausa)
_
_
ao longo de muitos anos com empresários chineses no nosso EstaFaculto a ~vra. a quem dela queira fazer uso.
do, o Rio Grande do Sul, ens~-nos várias coisas positivas a res.. O SR; JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a palavra, peito desses empresários. A mais positiva, talvez a mais afumatipela ordem.
va, é o profimde compromisso com a produção, com o lr.thalho
. O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin)- Coneede a pa- produlivõ, ~OOm. o investimento produtiVo e com a valorização do
lavra ao nobre Senadedosé-Fogaça.
' • ~
crescimento econômico, enqnanto ger.ulor de empregos, de opor·
: O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem re- !unidades e de mellioria das condições da comnnidade.
visão de omdor.)- Sr. Presidente, Sn e Srs. Senaden:s, na última
Sr. Presidente, dito isso, acio que jlstifico a razão pela qual
semaua, a~ a convite de Govemo da República da Cri.na, aceitei o convite feito pela República da arina, em TaiWllll.

em Taiw~ estivemos em visita oficial âquele país.
Fomos convidados pa.ra um seminário sobre o Brasil. em
Devo dizer que esse convite vinha sendo feito oficia;lmente que houve quatro momentos de intervenção. O primeiro foi feito
há mais de II& anos e, po< razões ciiC!mstanciais, sempre, ao !on- pelo Sr. Presidente da. A"''"iaçio de lndústtla e Canéreio Brasil e
go desse per!odo, vimo-nos obrigados a =sá-lo.
arina, o Sr. Olang Sheng Kai, que, através de urna exposição
. Neste ano. entretanto, tendo havido uma possibilidade nesse muito emctiva para nós brasileiros? fez um apelo aos empresários
período dos feriados da Semana Sama, resolvemos, por fiiii, aten- que participavam daquele seminário, para que investissem no !!tader ao convite do Govemo da República da Cri.na em Taiwan.
si!, tal como ele estava fazendo.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, gostaJ:!amos de ressaltar
Com6 pude apreender pela intetpretação que havia 111!ãndique há entre o Bmsil e a República da Clina em Taiwan, eviden- t6rio.; disse ele aOs cnqnesários _cbiu~ qu~ não há melbqr país
temente:, relações amistosas, mas não oficiais. As relações diplo- no mtiJ!do para investir.
.
.máticas são de não reconhecimento, por parte do Brasil. da exis- ,
No BiaSil, todo investimento externo tem urila. resposta extêncía de uma replbliea, enquanto representante do povo chinês, trem•men•e positiva não só. de poD10 de vista dos resuhados econa ilha ruja cidade princípa! é Taipé.
nômicos, mas também do reconhecimento da comunidade.
_Entre oull'as coisas. disse_ o Sr. Chang ~en,g Ka,i que invesNo entanto, é preciso admitir que, embom. o Bmsil manto..
nha relações diplomáticas permanentes e oficía!s com a República tir no B:rasil é segam, proficieme. :rentável, e a prova disso, dizia
da C.ina Continental, a República Popular da Cl1ina - o que, evi' ele, "seu eu mesmo e os mais de 40 empresários que trago na midentemente, não queremos alterar-, é preciso também considerar nha comitiva. que acreditaram no Brasil e tiveram excelentes resque, de ponto de vista histórico e de ponto de vista fático, não há postas para os seus investimentos".
Portanto, essa primeim parte, que- foi um depoimento pescomo esconder, não há como deixar de reconhecer a existência de
uma instituição govemamental. uma instituição política? legítima e soal. a meu ver, extremamente motivada:' para os dois ru tJ:ês brademocrática que governa aqueles cidadãos que habitaM. a iiba, sileiros que integravam aquela platéia, estimulou-nos muito para
que, em chinês. significa Taiwan, e que se intitula República da que, os demais pales~I;ntes pudessem fazer, nos dias suhseqüent.es, as suas intezvenções.
Cri.na em Taiwau.
O segunde palemame fui eu pr6p:rio, Sr. Presidente, e o
Essa existência institucional soma-se a um outro dado fáti- tema que me coube foi o de examinar as perspectivas do Plano
co, a um outro dade de realidade, que é também impossível deixar Real no Congresso Nacional e as perspeetivas das reformas econôde reconhecer: a pujança econômica dessa pequena ilha, que, no micas a partir das reformas constitucionais em andamento no Conpe.r.íodo em que lá estivemos, estava ;registnmdo exatamente um gresso.
volume comercía! de exportações da <miem de U$9,9 bilhões por
Fiz um relato acredito que tenha sido fie~ verdadeiro, da
mês. Um país que tem uma dimensão geogiáfica de 1/6 do tama- realidade vivida hoje pelo Congresso NacionaL
Dho do Rio Grande do Sul mas que tem um volume de comércio
· Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores, em resumo, o que disexterior da oniem de quase U$200 bilhões, ou se~ quase três ve- se _àqueles mais de duzentos empresários? e ouvido com. uma atenzes o volume de comércio exterior de Brnsii, não pode deixar de ção e disciplina, ath então, por mim não testeimmhadas em neser recoohecido, pelo meDOS, cano um importante ente histórico, nhum outro ~o. pode se traduzir no seguinte: a reforma
político, econômico e institucional
copstitucional, as refcn:mas econômicas, o processo de reforma do
Não venho, Sr. Presidente. apregoar o rompimento das 11:la- Estado bmsileiro de modernização da nossa econ~ talvez não
ções do Brasil com a. República Popular da <llina, porque isso se- seja um "mar de rosasn, um "mar de facilidades".
riaumcontra-sensodiplomáticoepolítico,seria-Cci:ifrãriarumadiEm oulraS palavms. o Govemo que hoje lidera o País na
retriz tomada po< nosso Pals. Mas nada também pode nos levar, proposição destas reformas não conta com todas as facilidades e
Sr. Plesidente, sn e Srs.. Senadores, a uma postura de descouhe- certezas no encaminhamento da reforma constirucional. Disse eu?
cer, desprezar? desconsiderar esse dado de realidade econômica, procurando evidenciar e deixar bem claro aos empresários cb:ineque é a pujança e a presença. de Taiwan no cenário econômico in- ses, que a agenda de refOI.ma.$,. de modemização é ineversível no
temacional.
- - BrasiL Este foi o m::ado mais importante que pude dar; foi a men-
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sagem mais significativa que possà ter deixado: a agenda de :reforw
ma de modemizaçio econ&nica do Bmsil 6 iiTev=ivel. Mais
cedo ou mais tarde, com este obstáculo aqui , com aquele obstáculo 16., com esta dif'!CU!dade aqu~ cem aquela difiruldade lá, independeutemente do gr.m de pol&nica parlamentar e de opinião pilblica que se teuha estabelecido, a agenda de moder:ni7ação 6 in'eversivel no BrasiL
Outro palestrante foi o "'''l"senl.a!lte do Ministmo da JndóSiria e do Cométtio do Bmsil. tamb6m convidado oficial do Govemo de Taiwan, Dr. Antônio S&gio Melo, que 6 Secretário de
Politica Industrial. o qual fez uma exposiçio bastante iJJ!eressaJJ1e
e ilustiativa a =PCito dos programas de qualidade no Bnsil, programas voltados pata uma política iDdustrial competitiva, a respeito clã abertiiia da õconotnia, de eslimulo aos investimentos externos e do desenvolvimento da politica iDdnslrial brasileita attav6s
dos anos e a.sua projeçio pata o fulllrO. Pamoe-me que a f011Dll sucinta e'ao mesmo tempo imeligente com··cpre Dr. AniÔ!IÍO S&gio

o

Melo exp&·o seu pensamento infUndiu segurança nos empresários
chinÓses, quanto a existir hoje no Bmsil uma convicçio no llmago
do Govem>, de que o nosso Pais~ alrir a sua ecmomia e integmr-se sobetanamente no mundo, e integmr-se de forma afumativa e soberana no~ de mnzvfia1jzação cca:lÔDl1ca. ~
O t=iro palestrante foi tamb6m um oouvidado independeute do Govemo de Taiwan, o Sr. Sérgio lkeda, que 6 rept<sentante de um bonoo de investimentos intemJJcional. o ING Bauk.

umbimoo de origem europ6ia. mas que alua nos chamados merca-

dos emergentes. O Sr. Jkeda fez uma interessante palesiia, mooIrando nio só as razões pata investir no Brasil. cu seja, as razões
de natureza inlrinseca ao f<6prio Pais - sua riqueza natural, a
abmdâocia de ma16rias-primas, a situaçio privilegiada no intercâmbio entre a Europa e mercado asiático - mas, sobretudo, disse
uma coisa que me pareceu exuemamente ilustrativa da realidade
vivida hoje pelo nosso Pais. Disse o Sr. Jkeda- e o fez nio porrazões politicas, que ele nio as 1m1, mas soba:tudo por razões de interesse eoonômi<:o e financeiro • por razões OOIIIm:iais do banco
que
que, na mdem de prefer&lcia. em razlio da estabilidade da moeda, de resposta mais imediata ao investimento, há
IrEs países que merecem confJ81lÇana Am6ric:i Latina, primordialmente, na seguinte ordem: CWe, Colômbia e, em tetceiro lugar, o
Brasil. E colocou em posições subseqiientes a .Aigentina, o México, a Venezuela e outros países.
A pa!estia do .Sr, lkeda, oo!IIO representante de um banco
comercial privado de investimentos intemacicuais, talvez tei>ha
sido a mais importante de todas, pmque nio estava movido jioc razões políticas ou patri6ticas que pudessem estar por ttás da minha
pa!esiia ou da palestra do Sr. Antônio Sérgio Mello, o nosso Secretário de Política Industrial do Govemo, Ele esW,Va interessado-

-nta-
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Mas. lamentavelmente, é :imponante deiXar registrado uma
preocupação que surgiu com grande ênfase. Infelizmente - foi
muito pexceptivel no debate-, a profunda insatisfação, o imenso
desagrndo com que uma grande parcela de empresários chineses
:recebe o tralamenl9 que é dado hoje aos seus pedidos de visto para
visitas ao Bmsil. E importante fazer este registro, Sr. Presidente,
de que, mesmo que não tenhamos a pretensão- e talvez não tenhamos nem a possibilidade diplomática, politica e institllcioillll- de

refazermos as relações oficiais com o Govemo de Taiwan, nada
nos obriga oo nos impõe que estabeleçamos. um tratamento depreciativo, de desconsideração, muitas vezes até de desrespeito e de
preconceito, em relação a essas visitas de miss<Ses empresariais.
Tenho aqui uma carta do Presidente da Associaçio de
Agentes. de Viagens, que nos faz uma revelação claia e contundente da exjstência dessas difiruldades, de eniiaves que são hurocraticam.ente interpostos parn. a concessão desses vistos. Quando um _
empresário chinês pede um visto pam visitar o BiaSil, esse visto
demora de dez dias até três meses.
Ora, como é possível compatibilizar uma coisa com a ou tia:
de um lado, a postura do Governo, do Coogresso Nacional, de fa'B/r um apelo aos empresários, um chamamen•.o paia que tragam
seus capitais, seus investimentos para O Brasil a flDl de gentr aqui
oportllDidades de tiabalho, empregos, frentes de expansão na nossa economia; e, paralelamente,. na bom em qoe esses empresários
pedem o visto. há todo um artificio, um aparelho burocrático montado para impedir o fomeCimento ou para fornecer esses vistQssn
rituto de conta-gotas. Isso desencoraja visivelmente as intenções
positivas em relaçio ao nosso Pais de boa parcela desse empresariado~ que tem uma visão global. uma experiencia mundial ~·eco
nomia_e que~ sobierudo, tem uma tradição: não há um
empresário chinês na especulação.
·
Entre essas grandes corporações rmanceiras, que muitas vezes vemos no ataque especulativO aos bancos centrais de detemrinados países, nio há empresários chineses. Por quê? Por cultura,
religião, caiáter e história, eles só acreditam em J;<Odução. Não
aaeditam em especulação. Trata-se de um empresário que tr.t.z
consigo não s6 a capácidade de investir, de ep1preender, mas, sobretudo, a crença no IIllbaiho e na produção. E um empresário que

grandJ

despreza e desconsidera a especulação e IIaZ consigo capital e tecnologia.
Ora. ao mesmo tempo que, por uma mão o Govemo apela
por investimentos externos, por investimenloS-de rlscci, geraâ.ores
de empreg~ que finnain raízes no País, com a outia mão este mes-

mo Govemo põe obstáculos preconceiblosos em relação à vinda e
aos pedidos de 'visto por parte desses empresários.
De modo que deixo este registro como um dado absolutamente marcame. do ponto de vista da nossa experiência, e pelo

vamos falar sucinta e claramente- em gaDhar dinheiro? que é o pa-

sem-número de telefonemas que recebemos, não somente no hotel

pel do seu Banco. Atiav6s do suporte financeiro aos investimentos, ele queria. legitima e honestamente,. dentro do seu trabalho,
deutro da soa atividade, fazer render os capitais financeiros pelos
quais ele responde.
E ao dizer que o Bmsil6 um Pais conf!ável hoje no cenário
ocoo&nico da América Latina, evidentemente, deu um impulso,
um estimulo, uma franca abertDia de imensas possibilidades
que os~ chineses se voltassem pata o BnsiL
Interessante foi tamb6m, nos debates que se seguiram, observar o quanto havia, de parte dos empresários chineses, uma expectativa quanto ao encaminhamento das tefOtllla$ p:>liticas no
Brasil; a certeza de que o Pais ainda nio as realizcu, mas de que
pretende e está no camiDbo pata realizá-las. Este é o pooto que interessa aos ÜI:Vestidores e àquelas pessoas que pteci.sam confiar DO
Pais.
.

onde estávamos, como, também. durante e após os debates, em
conversas particulares, e até pelas OII)presas a6reas e oompauhias
de Viagem que não entenderam o porquê da restrição tão sevei3.,
tão radicai em relação a esses cidadãos.
N'"ao há como imaginar que esses pedidos de visto tenham
caiáter imigratório porque o Brasil não é hoje um Pais que dispõe
de oferta de emprego para ·aproveitamento de I!lã<Hle-obra. E não
há mão-de-obra interessada em imigrar, porque os níveis de em-

para

prego hoje, no seu país, são imensamente superiores aos que tem
ou que teria no Brasil. Os padrões salariais são altamente diferenciados e muito mais favoráveis em Taiwan do qoe no Brasil PortantO, essas restrições não são de ordem politica nem de política
migrnt6ria. N'"ao são de ordem diplomática, porque a República
Popular da O:J.ina não tem nenhuma restrição a que empresários
chineses de Taiwan possam circular pelo Brasil e aqui investir,
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porque isso também não significa' o reatamento -de relações diplo- e do diálogo que emiquccem a sabedoria indiVidual a cada dia. Ao
máticis oficiais do Brasil com Taiwan.
ceder na sua postura inicial, o Dr. Oltolo não recuou de suas
O que está ocon:endo? Algo extraordinário. Esses empn:sá· · idéias. Apenas submeteu o particular ao coletivo, e não tardará a
rios que supostamente não Virial:n ao· Brasil por .causa de restrições descobrir que sua bumildade o tomou um pquco ntalor do que é.
diplomáticas da Cbina Popular, da Cbina Continental. optam por
De minha parte, repilo qualquer versão que atribua aos polipegar seus capitais, -m:vesfii' na China Popular e. lá. gerar as fábri- tiros a. vitória do fisiologismo sobre as boas intenções da reforma
cas, os empregos e as oportunidades.
da cEF, mediante pressões. As boas intenções continuam intocaO Brasil está sendo mais monaxquista. que O ~ mais das na sua essência, e estamos todos dispostos a apoiá-Iàs. É imrealista que o rei. O Bxasil faz, em relação a Taiwan, aquilo que portante qne os fatos sejam vistos sem a 6tica egoísta e unilateral
não é feito pela própria Cbina Continental oo pela República Po- do pteoenceito. Havia nma tendência muito forte no sentido de elipular da Cbina.
minar as superintendências estaduais, em benefício de uma estruAssim. Sr. PreSidente, creio que f.ã.ÇO este zegistro em bene- tura centralizada por regiões.. Creio até que a disputa política pelo
ficio do nosso País, dos interesses naciooais, da nossa convivência comando das diretorias regionais Dia seria saudável para a admiinternacional amisfosa. e Pacífica caol tcxlos os pove>S;inas tam- nislr.lção da Caixa, alimentado competições entre os Estados. O
bém el:n beneficio do nosso crescimento. econômico comum,. do Brasil e. o Presidente Femando Henrique Cm1oso vivem um insnosso desenyolvimento de relações comerciais comuns ~ sobretu- tante em que a união é imprescindível Os efeitos negativos dessa
do da ampl.iação dos investimeD10S extetboS nõ Brasil.
disputa política comprometeria a gestão democtática da Caixa na
· HQje; essa necessidade é reconhecida não s6_ por quem per- programação de recursos pam os seus objetivos sociais. A Caixa
iencé ao Govemo, ma5 também por quem pertence à Oposição; Econômica Federal tem uma tmdição de muitas décadas como
não só por quem pertence à Direita ou oo- Centro, mas também por banco social que atna independentemem.e de interesses, e essa hisquem pertence à ESquerda. O nosso País precisa de capitais exter· tória não poderia ser destruída por nma decisão que não levasse
nos de risco, não voláteis, não fugidios, que tenham carátecyemlll- em conta todas essas pondeiações:. Vencida essa etapa, a iDstituinente e que gerem emprego. oportunidade e abram frentes de ex- ç.ão manterá, com o nosso apoio, a Slla busca de eficiência e o enpansão da nossa economia.
xugamento de sua máquina admjn;strativa, para melb.a:ar a sua
. Este é o :~egistro que faÇo, Sr. Presidente, sem deixar de reagilidade e aplicar mais eílCientemen.te os seus recursos. No mogistr.n" o meu agradecimento ao convite, feito ~ficialmente pelo mento. o fundamental é que foi respeitada a autoo.omia. ~.cada
Governo de Taiwan, e que-tive muíta homa em aceitar, sobretu~ - Estado na gestão descentmlizada da Caixa, e o meu Estado, (làiàs,
no momento em que nosso País está procurando modificar o seu s6 pode aplaudir a revisão que se processou. Todos, i:ncluSJve o
papel, a sna imagem perante o mundo.
Presidenté da Caixa Econômica Fedetal, saímm fortalecidQs do
Estamos votando uma reforma da nossa Lei de Patentes. es- episócij.o, que acaba por se ttansfOIDJar num bom ~emplo dé vitótamos votando reformas do nosso sistema pa:tuário? estamos reria do diálogo.
form.ando o sistema concesSioiiál através da nova Lei de-ConcesDuranJe o disCliTso do Sr. Mauro Mironda, o Sr.
sões, temos um programa de estabilização econômica em andaEsperidiiio Amin, deim a c::atkim da presidência, que é
mento. Portanto, somos um país que quer nmdar a sua imagem pe-OCllp(Uia pelo Sr. Ney Suas:mna, supknte de Secretário.
rante e II!llildo, um pais que deseja uma integração sobe:mt.a e uma
amizade cada vez mais iD1eosa e mals profunda com todos os povos..
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Concedo a pa!aObrigado. Sr. Presidente.
vm ao110bte Senador~ Amin.
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin)- Couoedo a paO SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Praruncia o selavra ao Dobre Senador :M.auro Miranda.
guinte discurso.) -Sr. Presidenle, SI's e Srs. Senadores, é com aleO SR. MAURO MIRANDA (PMDB-GO. Ptemmcia o se- gria que venho me manifestar diante deste plenário no momento
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Sen.adores, venho a em que se inicia. nas depetv!ênçias do CongreSso Nacional, o seesta tribuna parn registrar a vitória do bom-senso na decisão do minário ''O Mumcipío.e a Refomut. Constimcional''. O B:taSil prePresidente da Caixa Econômica Federal de manter as superinten- cisa de rcfOI:InaS estruturais, básicas, fundamentais pua a sua reordências regionais Da Iefol:ma administxativa que está empreéD.denganização. O Municipio, que é a base da organização politica bmdo naquela instituição. O esforço de modernização, pam tomar sileira. também sonha com nmdanças e antevê um perlodo de estamais ágeis os canaiS entre á Câ.ixa e seus ·usuãrl.os, e para dotá-la bilidade e desenvolvimento econômico auto-sustentado. É neste
de simplifiCaÇões qUe reduzam seus custos administrativqs. é uma momento, em que dois objetivos legítimos se cruzam, que ocotre
· iniciatiVa cJue atende às atuais :realidades do seta: público, mem- esse oportunissimo enCOiltro pam discutir o popel do Município,
cendo por isso os aplausos de toda a Nação. Mas há uma questão suas expectativas e angústias, diante da ammciada refOIDlll consti·
de medida que recomenda cautela. Experiências recentes têm de- tucipnal.
monstrado, como OCOireU" no govemo Collor, que as refoa:n8s raO processo de refonna constitucional deve ser examinado
dicais traumatizam e Coi:IJ:Prolnetem -defmitivamentc -o-funciona- por diversos ângulos. Dois deles, cOIIt:Udo, são mais que evidentes,
mento dos órgãos públicOs, desmotivando gerações socessivas de bordejam o óbvio: a profunda, rápida e completa lrulsformação da
servidores. É como o remédio que mata. em vez de curar.
.
geogiaf~a politica llllmdial, de que o Brasil poderá oo não se aproNa sua rápida e ascendente caxreira como seiVidor do Esta- veitar neste final de século. E a incapacidade nacional de, até agodo, o jovem Presidente Sérgio Cutolo é me~ do respeito e da ra. acompanhar, perceber e retixar as vantagens propotcionais desadmicação dos que t€m acompanhado a sua ttajetória. Buscar solu- se fon;nidável processo de mudança. O Govemo btasileiro não
ções rápidas, através de atalhos, é uma caracteóstica uatural e po- consegue se inserir nesse processo -de mudança porque não dispõe
sitiva dos homens práticos e idealistas, mas a atividade pública• dos instrumentos necessários.
exige que a esses requisitos sé!:ja ~tada algumi-VOCaÇ.ãO __ _ - - - - · O- iritllido mudou. e mudou muito, nos últimos dez anos.
!'""' a tolerância ~. a sensibilidade politica; sem quebto: don:om- Depois-que o Muro- de Berlim caiu, que o Comunismo saltou da
promissos permanentes com a causa pública. São conâicionSmeil- realidade política pam os livros de História, o Ocidente industrialitos que s6 o tempo e a experieÍlcia ensinam. atnlvéS da moderação zado pereebeu a existência de perspectivas de investimentos em
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algumas sociedades """'s f~. O antigo Segundo Mundo, que

É fundamental. Sr. Presidente. Sn e Srs. Senadores, lutar
foi o Leste Europeu e ã União Soviética. no entanto, está vivendo pela garantia da autonomia dos Estados e Municípios na distribuium penoso processo de tociclagem. Melha< seria di=, um proces- ção das reildas públicas. Os deveres e as responsabilidades devem
so de criação de um capitalismo que ali não existiu durante boa ser repartidos com
cautela, de maneira a proteger o lado
parte do século vinte.
mais fi3CO dessa relação, que é o Municlpio. Outro aspecto imporO processo de conversão ou m:onvexsão ao sistema de livre tante. sobretudo pan o meu Estado, Santa Catarina, é a fixação de ·mercado e da democracia seiá lcuto por ação natwal do tempo e uma pc>lítica agrícola. Os agricultores sofrem muito com as seguipelos desíguios do dcsdoo. Toda a Europa é mati2ada por confli- das mocüftcações detemlinadas pelos técnicos em Brasilia. Todos
tos étnicos, religiosos e IaCiais que datam de séculO.. A IIllgédia
da Bósnia., na hl:ta entre sélVios e croatas, e ·o recorrente apaxeci- vamos lutar pelo estabelecimento de rumos defmidos e claros para
mento de nacionalismos, demonstra que esse processo é penoso, a agricoltura l:n:;ile~
Quero. Sr. Presídeute, Sn e s,., Senada<es. dar parabéns
será vagaroso e necessariamente difíciL Em verdade, tiata-se de
aos organizadores deste seminário ''O MJ.micípio e a Reforma
uma.ques~ politica que vai tomar tempo das melhores cabeças
Constitncional", que surgiu em momento certo e no local adequadaquele continente.
do.
Essa, é a hora de mostrar a força do Município e sua importânNo outro lado do muudo, as econotnias asiáticas estão discia na estrutura política brasileira. N6s, que vamos discutir e votar
putando feroziD<llite o .m~ ocidental.
procurando defenos textos das reformas constituciooa.is, precisamos r1C3I' atentos - der as suas. emprêsas. Os chamados tigres asiáticos se organizam
pata não prejudicar os interesses lllllDicipais, que. em última análiem blocos e oferecem ao mundo lições de elevadíssima capacidade industrial e alta eficiéucia comercial. A Europa ocidental já se se, representam o p!Óprio interesse do povo brasileiro.
Muito obrigado!
reotgaDizou, a partir da mmificação da Alelllllllha. e inicia uma
nova era em sua hist6ria. Agora, uma Europa unida, forte e com
O Sr. Ney Suassuna. Suplente tk &cret4rio. dei·
elevado grau de protecionismo.
'
xa a cadeira àa presidência, qzu i ocupada pelo Sr. Es~
O Brasil assiste a essas mudanças, sem delas participar. O
peridiiloAmin..
Govemo perdeu a sua capacidade de investir. de abrir novos setoe de manter aquilo que lhe é p!ÓpriO na ma social. Os hospiO SR. PRESJDENTE (Esperidião Amin) - Na presente
às escolas. as univexsidades estão à mm~ sem re<msos sessão, tenninou o prazo para apresentação de emendas ao ~ojeto
pan manter o DCCC.isápo sem qualquer disponibilidade de colode Lei da Cimaia ll0 14, de 1995 (3.844193 na Casa de origem),
car diDheiro em .ativid.ades essenciais para. seu desenvolvimento. que .dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de equipamento de raOu seja, o Poder Público deixou de excn:er o seu papel regulador
diocomunicação em locomotivas.
na sociedade, porque impede a presença do capital privado e Dão
b projeto Dão recebeu emendas.
desempeDha o papel que lhe é reservado.
A matéria seiá incluída em Ordem do Dia oportunamente.
Ficamos, portanto, sn e Srs. Senadores, no pior dos IDDn-dos. O Governo não realiza aquilo que é necessário, não investe
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Lembro aos
conetamente o dinheiro do contnõuinte que, por sua vez, não re- Srs. Senadores que o Congresso Nacional rewtir-so-á às 19h para
cebe em serviços o que conlribui pan o Estado. E. o capital priva- a~RCiação de vetos no Plenário da Câmara dos Deputados.
do, embora com a capacidade de investir e pestar os serviços te;.·
O SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin) - Nada IJlais.llaclamados pela sociedade, fica proibido de entrar em setores. que
são reservados ao poder público, por um con;mto de leis e ai~ vendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando
para a sessão Oid.inária de amanhã a seguinte
.;
dispositivOs CODStitucionais..
A refoiiDa constib.Ic?onal é. portanto, uma ntc:ssidade ,
nesse momento brasileiro. E preciso dar ao Estado a sua verdadeiORDEM DO DIA
ra e real dimensão. A ele deve atribull- as respoosabilidades necesItemúuico
sárias. E pemlitir que o capital privado preste os serviços reciamaPARECER N" 89, DE 1995
dos pela população. Não há dúvida quanto à necessidade. e à oporDiscussão. em tumo único, do Parecer n" 89, de 1995, da
tunidade de reali.zar a refoona constitucional no BntSil para livrar
o Estado de um pesado ônus, que ele não coosegue cumprir, e Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania, sobre o Diversos
n" 22, de 1995, e seu adendo, concluindo pela adtnissibilidadc de
abtir ao particular novas chances de investimento.
O Município tem a sua função perfeitamente dermida na es- insla.Uração de processo parlamentar para apurar os fatos atribuítrutura política brasileiia. Ele é a célula de tcxla a cxganjzação dos ao Senador Emandes Amorim. com base nas representações
Ninguém vive no contin.em.e ou num país. Pessoas vivem numa fa<muladas pelo Partido dos Tiabalbadores. e nos dados de prova
determinada cidade, que fica em determinado município. A vida é já colhidos ou que vierem a ser obtidos..
um assunto local. É fundamental, no COD.texto da discussão das :reO SR. PRESIDENTE (Esperidião Amin)- Está encerrada
fonoas constitucionais, perceber com clareza a função e o papel ase~.
desempenhacJos pelos Municípios, resguardando seus direitos -e
(Levanta-se a .sessão às 18h26min..)
alribuindo-Ihes deveres,. segundo suas respectivas capacidades.
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ATA DA 483 SESSÃO, EM 27 DE ABRIL DE 1995
t• Sessão Legislativa Ordinária, da 50" Legislatura
Presidência dos Srs. Levy Dias, José Eduardo Dutra, Antônio Carlos Valadares,
Lucúiio Portel/a e Bel/o Parga.
ÀS 14 HORAS E,30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES
OFÍCIO DE MINISTRO DE ESTADO:
OS SRS. SENADORES:
N"
181.
DE 24 do =nte, do Ministro do Planejamento e
Ademir Andrnde - Antônio Carlos Magalhães - Antônio
Carlos Valsdares - Ar11lr da Tãvola- Belo Paxga- Benedita da Orçamento, referente ao Requerimento de _Informação n° 208, de
Silva- Beni Ve:ms- Bemaxdo Cabral- Carlos Bezeil'll ~Carlos 1995. do Senador Gilberto Miranda,
Patrocínio - Carlos Wilson.:: Casi.ldo Mitdaner- Coutinho Jorge
As informações foram encominbadas, em cópia,
- Edison Lobão~ Eduardo Suplicy - Elcio Alvares- Epitácio Ca-ao requerente.
feteiia- Emandes Amorim- EsperidiãO kmili- Femalldo Bezer.
O Requerimento vai ao Arquivo.
ra --Flaviano Melo- Francelina Pereira- Freitas Neto- Geraldo
PARECERN' 264,DE 1995
Melb - G=on Camata - Gilberto Mirancta - Gilvam Borges Guilhezme PaJm.eira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - his
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o
Rezende- Jader Barbalho- JeffeiSO!l Peres- João França- João
PLS D 0 55195, que visa a criar Zona de ProcessamenRocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro- Josapbat ~
to de Exportações- ZPE, em Rio Grande (RS).
José Agripino- José Alves- José Roberto Arruda- José BiancoRelator:
Esperidião Amin
José Eduardo Outra- José Fogaça- José Samey-Júlio CamposNo~ termos do art. 58, § 2'. inciso r da Cousrituição Federiif •
Júnia Marise - Lauro Campos - Leomar Quintanilha- Levy Dias
- L..ucidio Portella- Lúcio Alcântara- Lúdio Coellio- Marina Sil- e do art. 91, inciso do Regimento Interno do Senado Federai,
va - Marluce Pinto.- Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suas· cabe à Comissão de Assnnlos Ecooômicos deeidir. em caráter teisuna - Odacir Soares~ Osmar Dias- Pedro Piva- Pedro Simon- mina:tivo, ~o PLS n° 55/95, que visa a autorizar a criação &'
Ramez Tebet- Roberto Freire- Roberto Requião- Romero Jucá uma,.ZPE'em Rio Grande (RS), observados os requisitos do becre- Ronaldo Cunha Lima - Sebastião Rocha - Sérgio Machado ~ to-Lei!''2.452. de 29-7-SS,que rege as zonas de exyortação.
O projeto, de autoria do Seil2.cior' Pedro Simon, volta-se,
Valmir Campelo- Vllson Kleiniibing- Waldeck Omelas.
com vistas a concon"er para o desenvolvfmento regional, para o
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valsdares)- A lis- aproveitamento, na cidade de Rio Grande, de suas condições favota de presença acusa o comparecimento de 72 Srs. Senaclores. Haráveis ao estabelecimento de uma zona de processamento de exvendo número regimental, declaro aberta a sessão.
portações, por ser aquela cidade servida por instalações portuárias
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
modernas e de apreciáveiS dimensões. bem como p:>r adequada in~
O Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Jefferson PéreS:. fra -estru_tura.
.
..
procederá à leitura do Expediente.
·O objetivo ?a proposição já está, e~tanto, assegurado
É lido o seguinte
pela legislação em vigOr, uma vez que Dão foi revOgada- a Lei n°
8.015, de 7-4-90, a qual criou as ZPE de Rio Grande (RS) e CoAVISOS DE MINISTROS DE ESTADO:
nnnbã (MS). além de ter estendido o número total de ZPE pemritiN" 8, de 20 do corrente. do Ministro das RelaçõeS Exteriodo noP>lls.
res, referente ao Requerimento de Informação ne 231, de 1995. do
Efetivamente,_nãÕ hoove revogação da Lei n° 8.015. O que
Senador Roberto Requião.
houve foi _a suspeilsão,por 180 dias,dacriação de novasZPEe da
As informações foram en~das. em origi- instalaçõo das autorizadas. por força do artigo 11 da Lei n' 8.032.
nal, ao requerente.
de 12-4-90. pooco$ cilis após a prollllllgação da Lei n• 8.015.
O Requerimento permane<=i na Secretaria Geral
Posteriormente. a Lei n• 8396. de 2-1-92. concedeu o ptaZO
da Mesa aguardando a complementação das infOI:'Ill3ÇÕ- de dois anos para a instalação de ZPE aprovadas até 31-12-91, o
es solicitadas.
que. portanto, inclui a ZPE de Rio Grande.
Emboc:! expirado em 6-1-94. esse prazo foi prorrogado, por
dois anos. pela Lei Ti' 8924, de 29-7-94. Quer se interprete que os
~ 147. de 20 do corrente. do Ministro do Exén:.ito_, refereni.c ao Requerimento de Informação n° 3i4, de 1995, -do Ceriador dois anos sejam conlados da expiração do prazo estabel~ido na
Lein' 8396192. isto é,6-l-96. quero sejam da d.ala de publicação
Gilberto Miranda.
N" 192. de 20 do corrente, do Ministro da Agricultura, do da Lei u• 8924, ou seja, 31).7-96, -. ZPE de Rio Grande estaria
Abastecimento e da Reforma Agrária,. referente ao RequerimentO ~tro do prazo p~ dar início às obra:ide sua const:rução.
Entretanto, a ZPE de Rio Grande não nulls deper.Je desses
de Informação no 327, de 1995! doSenadorOsmarDiaS.
.
N" 259. de 17 do coaente. do Ministro da Fazenda. referen- prazos legais para complementar sua construção e par.:- entrar em
te ao Requerimento de Infonnação n° 217, de 1995, do Senador operação, porquanto já deu início âs obras, tendo cumprido o reqRoberto Requião.
·
uisito legal.
Com efeito, segundo infOim.ações obtidas junto ao ConseAs infOimações foram encamillhadas, em cópia,
lho Nacional das ZPE, que- funciona rio Mio.istério da IndústPa e
aos requerentes.
do Comércio, a ZPE de Rio Grande deu -início às obras de implantação em 1° de dezembro de 1994.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
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Portanto, a aprovação do PLS n° 55195 ..nãq_ teria qualquer menta da Amazônia não pode prescindir de um substancial suporefeito, a não ser a repetição do que já faz parte da legislaçio~ Uma te creditício adequaciQ às suas peculiaridades regionais.
Cieinte de que o problema eril tela não está suficientemente
vez que essa desoocessária duplicação apresenta inconvenientes do ponto de vista da juridicidade, somos pelo arquivamento da propo- esclarecido, é que requeiro seja encaminhado ao Senhor Ministro
da Fazenda este pedido de informações.
sição sob exame.
_ _ .
Sala das Comissões, 26 de abril de 1995. - Gilberto Mi·
Sala das Sessões. 27 de abril de 1995.- Serui.dor Ademir
randa, Presidente - Esperidião Amin, Relator - Vilson Kleinü- Andrade.
bing - Eduardo Suplicy - Joei de Holanda - Ademir Andrade
(À Mesa para decisão.)
(sem voto) - Lauro Campos- Freitas Neto -Romero Jucá. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Va!adares)- O reGeraldo Melo- Jefferson Peres -Carlos Patroáilio -João Roquerimento lido será despachado à Mesa para decisão. nos termos
cha - Beni Veras- Leomar Quintanilha- Sebastião Rocha.
O SR. PRESIDENTE (AniÕnio Carlos V.widares)- O ex· do D:iciso ill do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa. projetos de lei que serão lidos pelo Sr. 1o Sepediente lido vai à publicação.
-· Sobre-a mesã.. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre- . cretário em exen:ícici, Senador Jefferson Péres.
~ lidos os seguintes
tário eÍD. exercício, SCIJádor JeffeiSOD. Péres.
. É lido o seguinte
PROJETO DE LEIDO SENADO N" 128, DE 1995•

. REQUERIMENTO N• 638, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos teimos do disposto no art. 216 do Regimento Interno
do Senado Federal, combinado com o previsto no art. 50, § 2•, da
Constittlição Federal, requeiro seja encaminhada ao Ministro da
Fazenda a seguinte solicitação de infounações:
1 - Quais as razões que levaram a Reoeita Feder.U a descredenciar o BASA como aJ:IeCadador de Tn'bulos Federnis?
• •2 - Qual o 'l'ODlan~ das receitas federnis ccncedidas pelo
BASA nO$" últimos 12,ídoze) meses, e quanto este repassou ao Tescuro?
3- Quais as i=gularidades ccmetidas pelo BASA?
4- Quais as providências tomadas pela Receila pam aiertar
o BASA de possível descredenciamento?

Justificação
O presente requerimento tem a imalidade de buscar informações que permitam o esclarecimento sobre o descredenciamento do Banco de Desenvolvimento da Amazônia- BASA, como órgão auecadador de Tn"butos Federais.
Trata-se, a nosso ver. de mna situação mais delicada e contraditória do que se imagiDa. já que, segundo a Receila Federal,
não há a menor possibilidade de o Baucc voltar a an=ülar tn"butos federais.
Alega a Reoeita Feder.U que as ilregularidades canetidas
pelo Banco. e que xemontam a gestões anteriores, são inúmeras, o
que peunite o seu enquadramento em v.ám]s siÇJações deli.blosas
que justificam o seu descredenciamento.
·
Essas alegações são analisadas pelo piÓpriO Presideote do
Baoco, Dr. Benedito Varela, que Dão admite qualquer ccudescendência por parte da Receila pam cem a instituição financeira,
já que lhe foi dado tempo mais do que suficiente para qtie o Banco
regularizasse seus problemas com o Fisco.
·
Entretanto, há informações divulgadas que dão ccnta de que
o atual Presidente do Banco vem distorcendo realidade dos fatos.
Por outro lado, o BASA, por intetmédio de sua atual Diretoria, esclarece que a situação do Baucc é oposta à que a Receita Federal
sustenta.
Segundo OBa,nco. sua sitaação econômico-fmanceira é estável. conforme dados relativos ao exercício de 1994. Essa estabilidade s6 se tomou possível às custas de um intensivo progratn:3- de
recuperação de créditos no peóodo 92/94.
Pelo ccofronto das infounações pen:ebe-se que há algo no
mínimo estranho cexcandQ __os acontecimentos que envolvem o _
BASA. Precisamos, portanto, esclaiecê-los. pois, o desenvolvi-

a

Fixa o programa de Habitação para Populaçõ..
es de Baixa Renda, fixa contribuições sociais para o

mesmo e dá outras providências.
O CõngreSsõ Nacional decreta:
· Art. !° Fica instituido o programa de Habitação para Populações de Baixa Renda, que amará, de forma descentralizada. com
o propósito-de reduzir, até sua total eliminação. o déficit ba2!tacional,emtodooPaís.
~Art. 2° Nos termos dos arrts. 21. XX, e 182. da O:jistituição _
Fedeml. é o Mmiclpio o principal executor da p:>lítica de desenvolvi- _
mento ~Ó e do Prognuna defurido nesta Lei, cabendo-lhe:
·· I- executar levantamento dos lotes edificáveis. em sua área
específica. CompatíveiS coin a:s necessidades habitacionais das
classes médias e baixas;
II- ampliar a oferta de lotes urbanizados e senti-urbanizados. que se destinem à construção de momdia.s de baixo custo;
.
m - elabcrar projetes de ccnsttução de ccnjuDlos habilacionais, com base nos dados constantes do inciso I. inclusive a
montagem de cronogramas fisicos e fmanceíros;
IV- estabelecer balanço dos recursos bancários a serem ob- --~
tidos com aqueles a fundo perdido, alocados na forma dos artigos
7' e 8° desta Lei;
V- ftsealizar _a aplicação_d.e recursos a fundo perdido, a

correta execução dos projeros e sua admio.istra.çã"o fmanceira (desembolsos e reembolsos);
VI - promover a expansão da fronteira urbana, identificar
os novos eixos de penetração e incorporar novas áreas adequadas à
ccnsttução de casa:
vn- levar a propriedade urbana a cumprir sua funçãO social.
Art.. 3° Para que se cumpram os depósitos desta Lei. serão
vedados procedimeDtos que ampliem, artificialmente, os custos
das habitações populares, entre eles a propaganda enganosa. a utilização de materiais inadequados e o uso de técnicas de manejo
encarecedoras das construções.
§ 1° Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios de mais
de 100 mil habitantes. na sede urbana, constituirão cOnselho. com
participação da sociedade organizada. para o gerenciamento e controle do Programa, em sua jurisdição específica.
§ O Conselho estadual exercerá essas funções nos municípios com população inferior a lOO.OClO habitantes.
§ 3° As organizações sindicais e as igrejaS terão_, pelo menos, um membro conselheiro.
Art. 4° O Programa alcançará economias de custos industriais. escolhendo seus agentes operadores. pela ordem. dentre:
I- mutirões e outraS construções associadas;
II- cooperativas e mútiios habitacionais:
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Ill- auto construção, por u:Óidades familiares;
IV - sociedades de crédito imobiliário e bancos -regionais
que venham a aderir ao sistema;
V- pequenas construtoxas locais.
Parágrafo úniCo. Em qualquer caso, nãO será admitida a
concentração, nas mãos de um mesmo agente operador, de mais de
cinqüenta por cento dos projetas estaduais _ou locais.
Art. 5° Prioridade especial será dada à aquisição da casa
própria. observada a seguinte repartição de recursos:
1- sessenta por cen!O, para habitações destinadas às populações de baixa renda;
II- quarenta por cento, aos adquirentes de renda média.
.. Art. 6" O p~ será apoiado, fmanceiramente. por dotações do Orçainento da União; por contribuições Sóciais das empresas. fixadas no art. 9°, por subsídios e incentivos f:tscais, adotados
pelos· Estados e Municípios; e por dotaçõe~ de pessoas físicas ou
juri~. na_cionaís ou êstl'àilgeiras.
~ Art.. '? A União destacari. montante de até

dez por cento
dos recursos do Fundo Social de Emergência. para o apoiamento
às miciativas que visem ao compromisso do art. 6" desta lei no

exercício de 1995.
Art.. 8" Cumulativamente, poderá. destinar até trinta por Cento dos recursos da Contribuíçã~ para Fmanciameili.O da Seguridade
Social- COFINS, instituída pela Lei Complementar n" 70, de 3012-9 1·, com idêntico objetivo.
- 'Art. 9" As enipresas económicas de -todo o PaíS contribuirão
com dois por cento do fatnriunento bruto ou cinco por cento do lucro bruto - o que for IÍ:J.aioi ~ para as operações aiiVis do- Programa, incidindo a cobrança uma só vez. na fonte produtora; as empresas de seguro, capitalização e concursos de pcêmi~- obrigatoriamente, com cinco por cento de seu lucro líquido.
Art. 10. Deverá Ser cOmputado e remunerado em homensihora, o trabalho, direto ou indireto, i.nterriido na produção da
casa ou no preparo do lote para edificação, devendo esse constituir
crédito individual a ser abatido da formação do preço. ----Art. 11. Os recursos consignados ao Programa ~ Habitação
para Populações de Baixa Renda serão distnlluldos, anualmente.
aos Estados da Fed.etação, numa fóimula aritmética que contemple
as necessidades de locação:
a) cinquenta por cento na razão inversa da renda per capita
de sua população;
- ------ b) quarenta por cento na razão direta da demanda reprimida. mencionada no art. 5° desta lei;
c) dez por cento, de modo equânime entre todos os Estados.
§ 1o Não ocorrendo a apresentação de projetós que ã.bsorvam os recursos consignados, serão eles atribuídos a outras unidades federativas.
·
§ 2° Os Estados nr.tearão Cmtre seuS -Municípios--os recursos
que lhe couberem. observando o esquema. de distribuição constan.;
te do art. 11.
§ 3° Por ocasião das sessões de distribuição anual dos recursos, também será feita avaliação do andamento do Programa, e tomadas medidas de correção, estando presentes, obrigitoriamente,
representantes de todos os Estados.
Art. 12. O apurte de recursos do programa a projetes, individuais ou coletivos, de construção de imóveiS, conStitui subsídio
público direto à aquisiÇão da Casa pr6pii2.. devendo ser abatido do
preço final ao tomador de empréstimo.
Art. 13. Trataitdo-se de im6vel financiando por sociedade
de crédito imobiliário ou entidade ímanceira qiie opere~ por meio
de carteira imobiliária. idêntica regra de abatimento do preço final
será observada. refazendo-se os quadros fmanceiros e o esquema
de reembolso.
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Art. 14. Os Estados e Municípios poderão isentar de impos--

tos- ou "resumir suas ~quotaS- a circulação de materiais destinados à construção de imóveis apoiados pelo Programa, bem como
isentai- de impOstos a propriedade urbana. quando as moradias forem edificadas com o apoio deste Programa.
Parágrafo
Qualquer beneficio 3llferido pelos agentes
econômicos, oa fotma de tr.msações, deverá reverter, leia! e haegmlmente, para o titular da habitação a que se destinem ditos materiais.
Art. 15. OS imóveis amparados por eSte Programa não poderão ser transmitidoS, doados. ou dadOs ·em pagamento pelo prazO de 10 anos, responsabilizadas as partes e os titulares de atos registrais, pelo crime de falsidade ideológica em caso de infrigência
desta. disposição.
Art. 16. T<Xlos os atos notariais e registrais relativos às habitações-deste Programa são isentos de custas, taxas e emoluinentos. referentes à primeíra. inscrição do imóveL
Art. 17. As empresas econômicas mencionadas no art. 9"
desta Lei poderão compensar a obrigação de contribuir. nas seguintes alternativas:
I - construção oo comprn. de imóveis, na forma de programá próprio de habitação para seus empregados;
·rr - participação em programas oo J)rojetos consorciados.
no exato limite da contribuição devída;
.
ill- OUtorjla de ajuda fmanceira a adquirentes de casa p<Ó!:ria,
também até o máximo do aporte obrigatóriO de que trnta. o art. 9". - •
Art. 18. A programação anual poderá contemplar projetos
municipais de produção de lotes urbanizados, edificações populares, recuporáção de áreas deteriomdas e regularização fundiáriil,
até oitenta por cento do total das obras.
Art. 19. O apoio fmanceiro do Programa ao tpmador indivi. dual não poderá exceder a sessenta por cen!O do preço fmal da
moradia e/ oo lote edificáveL
Ar- 20. Nenhuma morndia inclulda no Programa poderá ter
á,rea menor de quarenta metros quadrados. nem maior de cento e
vinte metros quadrados~ a área útil deverá oOOdecer a uma relação
mínima de três vezes: a do im6vel construído; no caso de solo criao parâmetro sení fiXa~~lo Plarlo Diretor do Município.

umco.

do;

Justificação
A habítação é direito cOnstitucional. Através dela.,. também
se assegum o- direito à cidadania. Por isso. é dever da sociedade.
por meio do Estado, gerem.e da coisa pública, promover os meios
para seu pleno exercício - a: momdia é o cenário de realização da
pessoa, dependendo de seus atributos e qualidades das relações illterpessoais.
Assim sendo. a tm.ião, os Est_ados, o Distrito Federal e os
Municípios devem conjugar esforços, iriieragindo com eficiência
para eliminar o âéficit habitacional e. ao mesmo tempo, desconst:ituir os elementos infra~humanos de grande parte das moradias.
· O déficit babitacioml. no Brasil é crônícci Mais que isto,.
levantando-se séries históriCas retrata--se, ano a ua.o, em números
crescentes, Embora os dados disponíveis não se ponham de acordo,a soma de 10 in.ilbões-jl é f3nt.ástica. Por isto- ela constitui tremendo desafio ao planjamento público.
.Inisão da sorte a demanda isatisfeita está plotada entre os
segmentos mais pobres que representam esmaga.dma maioria da
população economicamente afiVif (PEA); algo em tomo de 70%
dela ganha menos de 2 salários millimos (R$140,00).
As politicas públicas de habitação, pois, deveriío encaxar
uma grande incapacidade de pagar. A construção de uma casa. mínima e com as dotações precípuas - fica em tomo de_ RS lO miL
Acrescida dos encargos fmanceiros-_ até 6% a.a- representa mais
de R$80,00 de prestação mensal, em 20 anos. Coovenhamos: difi-
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cil de ser enfrentada pelo adquireríte, que a.inda tem de COID:er, ves-

tire transportar-se.-

•
Esse desacerto entre a renda pessoal disponível e as prestações da casa própria tem levado a problemas CO!l}mlllnÚs que
comprometem o sucesso das várias teritatiVãs de solução pua o
déficit habitacional. Acrescente-se a localização errada de conjmtos habitacionais - muitas- vezes escolhidas para satisfaz_er wtros
interesses e a falta de complementação destes. SobrerudO saneamento básico e ligação à malha UI'ba.n14 por meio de adequado sistema de tnmsporte de massa. O balanço negativo vem a furo, com
o abandono de UDidades m.al-construída.s e impossibilidades de
ampliar habitações exíguas e fazer os necessários reparos das
CODS.quções. Mais,_e so~do. com a incapacidade de pagar as

pxest.ações, seu corolário - retoiriada e insatisfiÇão sociaL.
O moderno conceito de habitação é o conjunto é o integrado
da casa, com o saneamento básico e

co~

equipamentos Uibanos e

comunitários que pe:c:nítaD:f a fiuição míiillD.a dos apartes civiliza.tório.S. Não Se OOgrta"-JiiaiS~ "ãpen3S de levantar paredes e fazer cobertura. a aasa vindo a ser mero abrigo contra as intempéóes.

As casas que se constr6em devem ser compradas pelo cidadão. Com sua renda acrescida por beneficias sociaiS-que possa vir
auferir. O Governo ou as fmnas Dão devem dar casa. Mas podem e
devem auxiliar a transação, favotecend6 a formação do preço dos
imóveis. Se urQ eventual hiato de recursos se verifica. a política
social deve soconer os adquirentes:. Para tanto, pode suprir esses
agehtes coletivos com meios suplementares de renda, facilitando o
acesso a esse emiaente bem social Como é dever da sociedade a
defesa dos mais
a intervenção- píblica é legítima. no sentido de baratear a moradia ofertada e trooá.-la possível de compra
pelos trabalhadores.
Um grande desafio é a demanda am1al de novas residências
algo em torno de 600 mil unidades, das quais de mais 400 mil
constitui a demanda das cidades.. Por sua vez constituem. maciçamente. necessidades dos pobres. uma montanha significativa de
mais de R$3 bilhões!
A razão-de miDba propositura ai está: agilizar o processo de
produção de habitaçlles, chamando ao esforço çonsoroiado:
a) a União- e, porque não?- os Estados e Municípios. hoje
aumentados significativamente. na transferência de rendas federais;
b) as empre.sa5y notadamente. as do setor de seguro e capitalização, que manipulam capitais de longo prazo, que são os mais
adequados a esse tipo de aplicação;
c) os doadores, nacionais e estrangeiros..
..
Todos esses aportes- de qualquer natureza- visan. a reduzir o preço fmal dos imóveis e assegurar, sem traumas, a aquisição
da casa, o mais eminent.e bem durável de consumo.
Para tanto, o artigo 4° elenca, em otdem decrescente de importância os agentes operadores; e o artigo 5° determina a repartição dos recursos apertados ao Progama. conforme as regras estabelecidas nos artigos 6° a 10.
O artigo 11 cria fórmula para disttibuição desses recursos
pelos Estados e seu posterior rateio entre os municípios.. Seu pa.tágrafo 3' instituí eomelho infOilllal. formado por rep=entanres das
Unidadas da Fede!llção que fará balanço amJa! da exerução do pm.
gi3IXlll. bem éomo estabe)ecer.í critérios de distribuição dos ""'"""'Quanto aos artigos 12 e 13, que tratam dos apones fmanceiros do Programa a projetas individuais ou coletivos. é malidatório
que se convertam em subsídio direto, com abatimento do preço finaL Desse modo, resgata-se, no interesse exclusivo do adquirente,
todo e qualquer beneficio que a lei ofereça, impedindo-se que outros ag~tes econômicos deles se locupletem.
E o mesmo princípio que manda reverter aos quadros de
custo~ a renúncia fiscal que a União, os Estados e Municípios ve-
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Dham a instituir, no tocante a materiais de construção. efetiva.mente aplicados nas coosn.uções imobiliárias - artigo 14.
Os ates notariais e registrais, referentes a: imóveis incluídos
no Programa serão gratuitos; e as moradias, por ele amparados, terão prazo mínimo de 10 (dez) anos, para transmissão, doação ou
dação em pagamem.o.. O propósito é evitar vieses, nos propósitos
deste Programa. entre eles, a especulação imobiliária.
.,or fim, o artigo 20 estabelece limites mínimos de área
construída e área útil do imõveL rujo objetivo primonlial é promover o convívio social e a vida humana. Adjetivameme, opor à deformação da paisagem uxbana. •
Creio que meus ilustres Pares compreenderão o sigoificado
desta Proposiçãa:e a ela acrescent.aião teXtos e instrumentos que
me ajudarão a colimar este objetivo da maior relevância.
So!ieito, inclusive, que este Projeto lr.Unite com decisão terminativa, que já se faz tarde _a aurtora da habitação entre os pobres.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1995-- Senador Antônio

Carlos Valadares.
A Comissão de Assuntos &onômicos e, nos termos do art. 49, a, do RegimenJo lmerno, à Comissão de
AMun~os Sociais- (deci.::ão termínc~tiva)

PROJETO DE LEI DO SENADO N'l29, DE 1995
Regulamenta o prooeaimento de titu~Õ de
propriedade imobiliária aos remaDescentes ~ comJJoidades dos quilombos, na forma do
do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

art..-;.;s

rracos:

O Congresso Nacional decreta:
.
Art.1 o O direito à propriedade deímitiva das "teiT3S ocupadas
pelos remaDescentes das comunidades dos quilombos, assegurado
pelo art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Coostihlição Fedetal. se exerce de acordo com o diposto nesta leí.
·
Art. 2° São considerados remanescentes dos quilombos os
descendentes dos primeiros ocupantes dessas comunidades, em
cUjas_texras manl.eD.bam morada habitual.
Art. 3° O Poder Executivo, no prazo de noVenta- dias, a contar da promulgação desta !e~ promoverá, por intermédio do Institu!D Nacional de Colonização e Refocma Agr.!ria -INCRA, a dis• CI:Íl:nilla.ÇãO e dem.aica.Ção administrativa das terras ocupãdas por
remanescentes das COill.unidades dos quilombos em todo o território nacional.
Art. 4° Ressalvadas as hip6teses de reconbecimeDto universal e incontestável os interessados no ieconhecimento do direito de
propriedade. assegurado pela Constiruição devem além das caracterlsticas. étnicas e ·ra clais. apresentar um histórico da ocupação e
elementos comprobatórios de posse para legitimar a sua timlação

defmitiva.
. Art. 5° Concluída a discriminação, a União outorgará aos
ocupantes legítimos os correspoodentes títulos definitivos de- propriedade, que produzü:ão todos os efeitos jutídicos, independentemente de transcrição no Registro Imobiliário.
Art. 6° O processo administrativo de discriminação obedecerá, no que couber, às disposições da Lei n° 6383, de 7 de dezembro de 1976, devendo se consumar em prazo não superior a
cento e oitenta dias.
A~ 7° Esta lei entt:a em vigoi na data de sua publicação.
Art. go Revogam-se as disP'5iões em contrário.

Justificação
O presente projeto de lei objetiva emprestar eficácia plena
no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
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Constituição de 1988, :re~;gat.ando ailtiga dívida da nação para rom

as remanescentes das comunidades negras dos quilombos.
Os quilombos. como se sabe, constituem a saga mais comovente da raça negra em nosso País. materializada em esconderijos
onde centenas de escravos se refugiavam da opressão e-da violência produzidas pelos primeiros colonizadores.
Formas primitivas de organização comunitária, Sediadas no
meio da mata bruta, essas povoações fundavam-se na solidariedade e no respeito miituo socia.lizando a produçio e à trabalho. e esboçando os primeil : sinais de uma RepúbHcá verdâdeiramente
justa no Brasil.
Oco!re que decorridos quase sete anos da promulgação da
C3It:!_Maior, o desiduatum de promover-se a titulação defmitiva

aos remanesc·entes dos qiiilomboS; clãs tei:Tas tridicíOna.Imente pertencentes a seus ancestrais, até hoje, infelizmente não se realizou.
-Esse é. precipuamente. o objetivo c;Io projeto de lei que submetemos à elevada apreciação dos i1ustRS Senadores: oferecer um
diploina norinativo para a ação titulat6ria, que
impõe coino
dever do Estado Federal inclusive com a fnaçã.., indispensável dos
prazos necessários a essa impostergável prOvidência.
No projeto procura-se caracterizar, de fatma inquestionável,
os remanescentes dos quilomOOs, concedendo-se ao Poder Executivo o prazo de 90 (noventa) dias para iniciar o processo de discri-

ora se
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(À Comissão de A&S"zmtos Sociais- decisiic tenni~
nativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 130, DE 1995
Isenta do pagamento de tarifas públicas os
usuários de renda familiar inferior a dois salários mí·

nimos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Os usUários dos serviços públicos de baixa renda fainiliar serão isentos do pagamento de tarifas de energia e.étrica. doméstica e saneamento básico domiciliar~ na forma e nas condições
previstas nesta Lei.
Art. '2:' CODsidera-se baixa renda familiar aquela composta
dos rendjmentos do chefe de família~ acrescida dos ganhos de outros trabalba.d.ores que vivam,. permanentemeJJte. na llllidade residencial co.nsidciada.
Art. 3° Pata efeito do benefício estabelecido no artigo 1°, a
renda familiar é limitado a dois salários mínimos.
Art. 4° A fim de garantir a justiça, na distribuição da renda,
coibir despetdícios e comportamentos anti-sociais~ periodicamente
serão estabelecidos parâmettos de consumo máximo de energia e
utilização do saneamento doméstico, além dos quais cessa a isenção estabelecida nesta Lei.
Parágrafo único. Os pa.Iâmetros atuais de consumo sexão e!
seguintes:

minação administrativa de suas teiTaS~ que deverá ser concluído
em período não superior a 180 (cento e óilentã) dias.
- Elegeu-se o INCRA como instittlição responsável pela discriminaçãO e demarcação. dessas terras., por Se tratarem de áreas
rurais e pela manifeSta."razão de ser essa a agência governamental
Periodo
Teto
mais habilit.a4a para esses ttabalhos.
a) éilergia elétrica _mensal
lKwbldia
30K,.j,.ou
Intent.Õu-se, ainda, evitar que terceiros, aproveitadores oo
15m, ou 500 Vdia.
b) águ~ e esgotos mensal
oportunistas viessem a se beneficiar do direito constitucionalmente
assegurado aos legítimos remascciltes das comunidades dos quilombos. Daí. ressalvadas as hipóteses da incontroversibilidade da
Art. 5° É vedada a derivação de água e de energia elétrica
pretenção tirulatória, exigem-se c3râCterfStiCas éinícis e raciais p_ara utilização. ainda que no mesmo próprio, em objeto de comércompatíveis com o direito invocado, além de histórico da ocupa- cio, pequena indústria. ou outro propósito. se o proprietário está
ção e outros elementos de posse.
sendo beneficiado pela isenção de que trata esta Lei.
Não se pen::eba esses requisitos, todavia, aliados ao da moArt.. 6° Esta Lei entrará em vigor quarenta e cinco dias após
rada habima.l,. ·como uma exOibitância à vonlade do constituinte sua pn)mu!gação.
origmario, pois evidentemente o que se persegue é a perfeila exeArt.. 7° Revogam-se as disposições em contrário.
cução de seu mandamento.
Justificação
Considerando-se o elevado alcance social da lei preteDdida. e a
condição econômica dos beneficiários, nenhum desses requisitos há
É dever da sociedade defender os mais fracos., os pobres das
de ser tomado porpaxadoxal, como estorvo à efetivaçãó de pretensões mais diversas denonlln.ações.
legítimas ou de direito notória e tradicionalmente exetcido.
A defesa. ora se faz contta os fortes e abusados. Outras veo .objetivo do presente Projeto de Lei é, por isso me·smo, re- zes, o Estado, guardião da sociedade tem. que defender os fracos
pita-se, de cumprir o que dispõe a Constituição Federitl. timlando- contra eles mesmos. colocando a sua frente. frutos da Construção
.se definitivamente os remanescentes das comunidades dos quilomcoletiva que eles devem apreender e deles usufruir.
bos como efetivos proprietáriOs -ae sUas terras sem delongas, p:lsVeri.ficawse. no seio da pobreza. um descompasso, cada vez
tergações ou formalismos. Essa uma das razões pela qual prescin- mais crescente, e:ntre suas necessidades e desejos emergentes., e
diu-se da transcrição do título de propriedade no Registro de Jm6. sua capacidade de comprar bens e serviços produzidos. Casa próveis, para produzir efeitos erga omnes.
pria. utilidades domésticas, até os bens de consumo ordinários, esEstou certa de que a presente iniciatiVa será, sobremaneira, en- fumaçam-se como miragens e soDhos, que uma renda inadequada
riquecida no curso do processo legislativo, o qual espero seja breve, não pode pagar.
p:listão antiga a injustiça quê agora;·éril pãrlé,- se preténdereparn.r. _
Deste rol de· beneficies sociais que o progn::sso trouxe - e
Sala das Sessões, 27 de abril de 1995.- Senadora Benedita que devem ser democraticamente distribuídos - estão a energia
da Silva.
eléuica e o saneamento básico domiciliares..
Por tudo isto. pretendo ~entar esses usuários das tarifas de
LEGISLAÇÃO CITADA
luz, água e esgoto, aumentando, assim,indiretamente, sua. renda e a
LEI N' 6383, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976
de sua família~ permitindo-files derivá-la para outros consumos.
Para evitar malversações. estabeleço parâmetros para tais
Dispõe sobre o processo discriminatório de ter.
insum.os e desejo vedara utilização dos bens públicos subsidiados
ras devolutas da União, e dá outras providências.
para outros fms que não a iluminação e energização áe eletrodo"""""""«::.T-··---··-··-·-.. -··-··-··-··-·-·~-----------·- mésticos., por uin lado; e a limpeza e higiene da casa, por outro.
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O modelo de beneficio devé abranger todas as concessionárias públicas e privadas, considerandt>se como relevante serviçb
social por elas prestadas. Através do mecanismo de transferências
internas de renda, ora aventado, faz-se um voto à paz social e ao
crescimento humano.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1995.- Senador João

F"fnça.
(À Comissão de Assuntos EConômicos - decisão
terminativa)

PROJETO DE LEI DO SENADO W 131, DE 1995
Isenta do imposto sobe renda as participações
~ empagadqs nos lucros ~u resultados da empi-csa.
O Congresso Nacional decreta:
.
Art.. 1o São. isentos do imposto sobte renda e proveutos de
qualqUer natUreza .os rendimentos áuferidos·por empregados a título de:-par!i.Cipação nõs lucros ou resultados de pessoa jurídica.
- § 1° Para efeito de apuração do lucro real. o disposto neste
artigo nao prejudica a apropriação das participações atrib.:lídas aos
empregados como despesa operacional do periodo-base de apuração do imposto de renda em que se tenha verificado a sua 5.onstituição.

§ 2° A isenção instituída por

esta lei é eXteDSfYa aos et:npre--

gados de quaisquer pessoas jurldicas sujeitas ao regime pnlprio
das..eippresas privadas, ínclusive daquelas controladas direta ou indiretamente pelo Poder PúQ!ico_
Art.. 2° Esta lei~ntta em vigor na data de sua publicação.

surtindo os respectivos efeitOs a partir do primeiro dia do exercício
financeiro subseqüeDt.e.
__
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O antigo anseio dos trabalhadores de fazer jUs a uma parte,
ainda que modesta. do resultado de seu esfofço--diárlo teve a su3:
coroação por ocasião dos trabalhos da última Assembléia Nacio~
Constituinte, quando essa justa participação ganhou, po!" dnás V\'"
zes. espaço em nossa Constituição: no art. 7'; inciso XI e no art..
218, § 4°, que estabelecemo seguinte:
"Art. 7° São direitos dOs irãbalbadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
·

XI- participação nos lucros, oo resultadoS·. desvinculada da remunernção, e. exccpcion3Jmento, participação na gestão da empresa. conforme deí~do em lei;"
"Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o
desenvolvimento científico, a pesquiSa e· a capacitação
tecnológicas.
§ 4° A lei apoiará e estimulaní as empresas que
invistam em pesquisa, criação de teçnolpgia adequada
ao País, formação e aperfeiçOO.tóeD.to de seus :rea1rsos
humanos e que pratiquem sistemas de rennineraçã.... que
assegurem ao empregado. desvinculada do salário, participação nos ganhos enconômicos resultantes da produtividade de seu trabalho."
A sonhada participação já vem sendo disciplinada por diversos projetas de lei que arualmente se encontram tramitando no
Congresso Nacional, além de constituir o tema da. Medida Provisória
n" 794, de 29 de dezembro de 1994 e de suas sucessivas reedições.
Contudo, julgamos que a participação pura e simples do
empregado nos lucros, conquanto importaD.te, completar-se--ia com
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a sua exclusão da incidência do imposto de renda. ou seja, o Estado deixaria de se apropriar de uma parte signíflCM.iva dessa participação.
Nunca é demais lembrar que não estamos aqui tratando de
empresários~ mas tão-somente de trnba.Ihadores que peiiOaD.entemente prestam serviços sob dependência e mediante salário~ Estamos defendendo o interesse de pessoas. na sua maciça maioria pobres ou ~nceDt.es à classe média, que uma vez ao ano. receberio, além do Seu salário já onerado pelo imposto de renda, um prêmio pelo esforço desenvolvido durante todo o exercício da empresa, uma recompensa por aquele .''plus" que co~ para a obtenção de um resultado positivo por parte-da empresa. E desolador saber que essa retril:uição será alvo de ônus fiscal e terá uam boa fatia abocanbada pelo LeãoQuanto ao empecilbo presente no art_ 57 da Lei 8_931, de
22 de setembro de 1994- LDO vigente. que impede a concessão
ou ampliação de incentivo, isenção ou benef'J.Cio, de natnteza tributária ou Ímanceira, sem que se iudique a estimativa de :rem1ncia de
receita e as despesas, em idêntico valor, que serão amlladas. não
afetará ele a aprovação deste projeto; haja vista que a sua cláusula
de vigência atende perfeitamente àquela exigência. Sendo aplicada
apenas aos rendimentos auferidos a partir do exercício financeiro
ieguinte ao de sua publicaç3o, a lei, se aprovada. pemlitiii que o órgão respoosável pela elabornção da propoota otçamelllária aonal faça
a ~ da receita do imposto de renda já afetada pelo bél>e1icio
instilu!do, satisfazendo, destarte, a detenninçaão do"'- 57 da !:DO.
Em razãO do exposto e do grande a1canoe social dii nossa
proposição. éontãnlós com o apoio e aprOVação dos nobres Pares.
c sali das Sessões, 27 de abril de 1995. - Senador João

FranÇQ.
LEGISLAÇÃO ctrADA

LEIN" 8.931, DE 22 DE SETEMBRO DE 1994
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
da lei orçamentária anual de 1995 e dá outras provi·
~ciências. ~

·---------------·--··------·-··----Art. 57. A concessão ou ampliâ.ção de inceutivo. isenção co
beneficio, de nature~ triOOtária ou fmance~ somente poderá ser
aprovada caso indique a estimativa de renúncia de receita e as despesas, em idêntico valor. que serão anu~ inclusive as transfe- rências e vinculações cõnstitucionais.

(À Comissão d~ Assuntos Econômicos - decisão

tenninatiVa:}
PROJETO DE LEÍ No 132, DE 1995

Estende às sociedade de economia mista a aplicação da Lei de Falências.
O Congresso Nacional decreta: ~ ~
Art. 1° Aplicam-se às sociedades de economia mista âS dis~
posições do Decreto-Lei n" 7.661, de 21 de juDho de 1945 (Lei de
Falências).
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário, especialmente oart. 242<1a Lei n"~.404,de 15 de dezembro de 1976_
Justificação
Nos termos do artigo 173 da Constituição Federal, a exploração diret.a de atividade econômica pelo Estado somente é J)ellllÍ-

494

ANAIS DO SENADO fEDERAL

tida em caráter excepcional, quando nece~ aos imperativos de
segurança nacional ou a relevante interesse puôlico.
O mesmo dispositivo determina. em seu §•to, que as DOCiedades de economia mista exploradoras de atividade econômica
"sujeitam-se ao regime próprio das empresas privadas". ,
Não obstaD<e o disposto na COnstituição Federnl o art. 242
da Lei n" 6.404. de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades
Por Ações). dispõe que "As companhias de economia miata não
estão sujeitas à falência mas os seus bens são penhoráveis e execu-

táveis. e a pessoa jurídica que a controla responde. subsidiariamente, pelas suas obrigações".
A matéria tem sido objeto de acirrada polêmica na doutrina,
alP-s autores defepdenÇo a não-subordinação das estàtais à falência e outros iepudiando sua exclusão daquele processo concursal.
Em defesa da não-sujeição apresentam-se cOmo principais argumentos ·a necessidade de ~t.iJ?uação das at~vidades
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LEIDE FAil:NCIAS

LEI N" 6.404. DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976
Dispõe sobre as sociedades por ações.
Art. 242. As companhias de economia mista não estão sujeitas a falência mas os seus bens são penhoráveis e eXecutáveis, e
a pessoa jurid.ica que a controla responde, subsidiariamente. pelas
suas obrigações.
·-··--··-··-··-··-··---·-··-··-··--··-··-··-··-··---·-·~---··---··-·

daquelas empresas, teD.do em Vista o 1nt.eresse público predominantê e os prejUízos que adviriam com a falência para a coleti-

(À Ccmissão de Constituição, Justiça e Cidadania- decisão terminativa)
-

vidade; a predominância do capital estatal; a responsabilidade
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares)- Os
do administrador, que poGe inclusive levá-lo à prisão: a admiprojetos
serão publicados e remetidos às comissões competentes.
nistração do capital do Estado por estranho (o síndico); e o fato _
.Sobre a mesa, oficio que será lido pelo Sr. 1° Secretário em
de os interesses dos credores estarem devidamente protegidos,
exercício, Senador Jefferson Péres.
tendo em vista a responsabilidade subsidiária do Estado em reÉ lido o seguinte

lação a suas obrigações.
. Em que pesem tais argumentos, entendemos prevalecerem.
COMrSSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
por..serem mais coerentes. como nosso oxdeoamento jurldico. os
OFJCAE/18/95
Brasília. 25 de abril de:1995
argumentos em sentido _coJllráPQ, adJ:ni.ti!ldo a extensão da falência
às sociedades de econo·mia mista.
- SenbÓr Presidente,
.,
O art. 242 da Lei das Sociedades Anônimas afigura-se-nos
-.. Nos termos do§ do 3.rtigo 91 do Regimento Interno, coinconsti.nJ.ciona.I.' conb:ariando o § r~ do art. 173 da Carta Magna, muniro a V. Ex• que esta Comissão decidiu pelo arquivamento do
que estatui o regime juridico de direito privado das empresas esta- PLS n• 55. de 1995, de autoria do Senador Pedro Simon que "cria
tais. colocando-as em igualdade de condições com os empreenlli.- a Zona de Processamento de Exportação no Município de Rio
mentos de particulares.
Grande. no Estado do Rio Grande do Sul". em reunião realizada
Além disso, aquele dispositivo legal descaracteriza a condi- e.m 25 de abril de 1995.
ção de sociedade anônim.a da sociedade de economia mista - que
Atenciosamente. - Senador Gilberto :Miranda Batista,
só pcxie adorar esta forma societárià.. conforme dispõe o Decreto-- Presídente.
Lei n" 2r:IJ/67, com a redação dada pelo Decreto-Lei n" 900'69 -.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cazjos Valadares) - A
atribuindo à sua controladora responsabilidade subsidiária por Presidência receben do Diretor-Gernl do Senado Federal as inforsuas obrigações, exlnlpolando, assim, a responsabilidade limitada mações solicitadas pelo Requerimento n" 564, de 1995. do Senaao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas,_ própria dor Pedro -Si:inon.
daquele tipo societário.
- - - As informações foram. encaminhadas, em cópia. ao requeRessalta-se. por fim. que as sociedades de economia mista rentetêm patrimônio próprio, que nãO se confunde com o pat:rm:iôUio do
O Requerimento vai ao Arquivo.
Estado e os bens integnm<es desse palrim6nio não são. portanto.
SR. PRESIDENTE (Alltonio Carlos Valadares)- Como
públicos, mas de propriedade daquelas entidades.
__ __p$leira aadora iDscrita, concedo a palavrn. à ilustre Repmsentante do
Com o presente projeto. intentamos resolver defmitivamen- Partido dos Trabalhadores. Senadom Benedita da Silva.
. te a questão. determinando a subordinação das s-ociedades de ecoDisPõe S. Ex• de 20 minutos- para fazer o seu pronuncianOmia mista à Lei n°7.661. de 21 de junho de 1945 (Lei deFalên- mento.
cias). ao tempo em que propomos a revogação do art. 242 da Lei
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT-RI. Pronuncia o sedas Sociedades A.uôoimas.
guinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr'"s e
A medida comere isonomia de lralamento às empresas de SIS. Senadores. hoje. sendo o Dia do Empregado Doméstico. não
capital privado e às sociedades de economia mista. coadunando-se poderia deixar <l_e., desta tnõuna, prestar a m.i.JJha homenagem e dicom o espírito do art. 173 da Constituição Federal, motivo pelO zer da minha satisfação e da mi.uba alegria em poder estar aqui..
qual esperamos sua acolliida pelos ilustres pares.
.
Acredito que essa categoria airida não pode comemorar o
Sala das Sessões, 27 de abril de 1995.- Senador Walded< que conquistoo com o art. 7" da Constintição Federal. que llie deu
Ornelas.
grandes garantias. Ne~ oportunidade, tive o prazer e a honra de
defendê-la na Assembléia Nacional Constituinte.
lEGISlAÇÕES CiTADAS
A emoção que me toii::la neste momento é a da consciência
de uma trabalhadora. de 11ma ex-doméstica, que soobe, dtnante
DECRETO· LEI N" 7 .661. DE 21 DE JUNHO DE 1945
toda a sua vid3. piOfi.ssional nessa área, valorizar o seu trabalho,
Lei de Falências
mas não viu o seu trabalho ser valorizado.
O Pres1dente da República, usando da atribuição que llie
A m.iDba consciência de trabalhadora não foi suficiehte para
confore o art. 180 da Constituição. d=ta:
· ·· senSJ.Oi.lizar o empregador. ria medida em que essa profissão, antes

zo
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da Assembléía Nacional Constiluio.te.. não dava retorno ao empregado. A categoria dos empregados domésticos., apesar de ter carac-
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A SRA. BENEDITA DA SU.VA - Agradeço o aparte de

V. Exa. que ajuda a esclarecer o Plenário da necessidade de essas
terísticas-profisSíOnalS~-ã.presentava traç6s DiarCãliteifvoltados para
emendas serem acatadas no substitutivo que já votamos, o que irá.
a época da casa grande e senzala. Era como se ainda houvesse o na verdade, aperleiÇoar o projeto.
trabalho escravo no Brasil, sem horário determinado para começar
Sabemos também da necessidade de o empregado_doméstie para terminar, sem salário determinado, sem folga nem desc~ co dar o _aviso prévio ao empregador. por se tratar de uma relação
e sem qualquer reconhecimento.
de trabalho diferenciada da relação empregado/empresa. QuereSr. Presidente, hoje, temos aproximadamente três milhões mos também. em contrapartida, que o empregador dê o aviso préde pessoas que trabalham como empregados domésticos, entre ho- vio ao empregado.
mens e mulheres. A maioria, no entanto, é de IDllllieres, perdendo,
Então, na verdade, com essas emendas, estamos asseguranem número, apenas para as trabalhadoras rurais.
do ao empregador- porque é uma nova relação de trabalho, a qual
Sr. Presidente, durante a Assembléia Nacional Constituinte, reconhecemos -~ garantias. Para o empregado também, porque a
hou~e espaço para gue p1déssemos ouvir a voz dessas trabalhadoestabilidade nessa rela,ção de trabalho ocotre quandÇ> as partes enras. que chegaram ao Congresso Nacional trazendo propostas das tendem seus direitos e deveres.
Queremos trazer como emenda. que foi tirada do projeto
Associações de Empregados Domésticos, que já faziam um trabalho consciente e articulado para que os sçus_ ditei tos fossem garan- que Veio da Câmara, a questão do Fundo de Garantia do Tempo de
tidos: Em p_art~ Conseiuiriios lsso. Mas a regulamentação da lei Serviço. Não podemos, de forma nenhuma, negar ao trabalhador
ordinária· já perdura por cinco anos no Congresso Nacional. En- doméstico essa _oportunidade. Ele tem que ter as mesmas garantias
quanto isso, a situaçãO dos empregados domésticos está regida por dos outros traballiadores. Se temos uma lei que garanta isso, não
uma legislação obsoleta e altamente discriminatória. que coloca pode haver discriminação com relação aos empregados doméstiesses trabalhadores numa situação de inferioridade em relação aos coS. É uma das emendils que estamos apresentando.
demais.
'Há também uma grande discussão, qUe estamos recolocanNa verdade, o que buscamos com es~ lei ordinária é fazer do na emenda. no sentido de que, na. verdade, às vezes axbitrariacom que a regulamentaçãO proteja não apenas ·o- empregado do- mente, sem neDhum amparo legal, eStã havendo uina exorbitância
méstiOO, Dias também o empregador. Por issõ-, trouxemos- da Câ- no chamado desconto da alimentaçãQ por parte do empregador. O
maiã dos Deputados um projeto que, aqui no Senado Federal, re- que queremos assegurar é que haja desconto de motadia, se fc?f.:õecebeu do relator um substitutivo. Esse substitutiVo~ acredito que cessário, e~ alimentação, quando efetivamente for fornecida:,nos
por razões regimentaiS, foi encamírihado prioritariamente à Co- percentuais de 6 e 3% respectivamente. Por que colocamos íSso?
missão de Assuntos Sociais. em detrimento da Comissão de As- PorqUe entendemos que a relação de trabalho do empregadci·dosunEos Económicos, -que tratOu-de articular um substirotivo -que pu~ méslioo não se dá na base do vale-refeição, como nãs empresas. A
desse contemplar todas as reivindicações feitas, que iriam cõtnple- necessidade do descon.to por parte do empregador deve levar em
mentar esse projeto de lei ordinária, que estamos apresentando.
consideração que aquele empregado não recebe o vale-refeição,
Pois bem, hoje, faço um apelo ao relator do projeto e à Co- -que é resultado de uma luta que os trabalhadores travaram. é uma
missão no sentido de que verifiqlleiil a iinportância e a conveniên- ~quista deles, e isso é negado aos ttabalhadores domésticos.
Há ~bém a questão da moradia. Entendemos que o em~
cia da aceitação das emendas_ que estou _apresentando, porque.
acredito, elas irão aperfeiçoar o projeto. Tenho certeza de que està pregado doméstico pode OJl não morar no local de trabalho. Isso
Casa irá referendã~las.
~nde do interesse das pãrtes. Pede ser, por exemplo, que, vindo
Estou suprimfu.do o inciso n do §1, do art. 3° ciO SU:bstituti- -- ae·-ll,t~Jg~. cidade para _QUtta, o eDJ.pligado tenha que morar no local
v o ao Projeto .de Lei .da Câmara n, 41/91. Por quê? A justificativa de trabalho, havendo. então. a necessidade de se fazer um desconque dou para essa emenda é para garantir que se dê ao empregado to. Mas; na :r;nçdida em que haja-interesse do empregador em ter ali
doméstico o _m_e_sm_o ttatamento dado aos demais trabalhadores.- --aquele empregado, não é j:Jsto qUe se faça uni desconto exm:bitanEstou pedindo para excluir .a exigêacia do atestado de ~ condu- _te Illlm saláriq quE? sabemos perfeitamente estar na casa de um e
ta. Isso não mais condiz com a leittlra juiídica m~ma. Ao em- meio a dois salários min.imos, no máximo.
pregador caberá exigir os dispositivos que estão na Constituição:
A Sr' Marin~ Silva- Permite-me V. Exa um aparte?
referência. habilidade e experiência no trabalho. além de outros
A SRA. BENEDITA DA SILVA - Concedo_ o aparte a
meios modernos-que gai'ãiltirão aó en:ipregadõr""qtié CfCnlpregado V. Exa
.que irá trabalhar na sua casa é uma pessOO digna. com condições
A Sr' Marina Silva - Senadora Benedita da Silva, quero
para tal e boa conduta. Por isso, aCredito ser dispensável esse arti- parabenizá-la pelo seu discurso neste dia, que para nós é significago na lei ordinária, pois está no substitutivo que foi apiovado.
tivo. Nós duas temos em nosso cmriculo registrado o fato de terO Sr. Jefferson Péres- Permite-me V._Ex.. um aparte?
mos.sido domésticas profissionais e de continuanoos sendo dentro
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Concedo um aparte ao de nossos lares, na medida em que as nossas atividades fora de
nobre Senador.
casa nos permitem. Mas em relação ao desconto-moradia, essa
O Sr. Jefferson Péres - Apenas um esclarecimento. Pare- questão do interesse do empregador deve ser Jevad<t. em coota. Pri.ce-me que este Plenário ·deveria ter aprovado o substitutivo da Co-- meiro, poiqUe quando o empregado doméstico reside na casa do
missão de Assuntos Ecooômicos. No entanto, por uma solicitação empregador. geralmente isso se constitui muna vantagem para amequivocada do Senador Bernardo Cabral. aprovou-se o da Comis- bas as partes. Dificilmente, após o horário de trabalho. o empregasão de Assuntos Sociais. ConsultaDdo V. Exa por ocasião da vota- do vai para uma sala assistir à televisão. Ele continua, horas a fio.
ção, fui iriformado de que o projeto da Comissão de Assuntos Eco- cuidando da casa. e isso necessariamente não redunda em horas
nômi<"os era melhor. Suporiho, etitãó, que as emendas de V. Ex.. extras para esse empregado doméstico. Portanto. há um beneficio
são no sentido de restaurar o projet~ na forma do substiru.tivo da duplo. tanto para quem tem um teto para morar - e dessa forma
Comissão de Assuntos Econômicoc;: E isso?
não estaria pagando aluguel -. como também para aquele que recebe os serviços de alguém que continua dentro da sua casa, mesA SRA. BENEDITA DA SILVA- ExatamentO.
0 Sr. Jefferson PérE:s- Muito obrigado.
mo nos horários que já seriam de repouso. Então, esse desconto aí
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deve sei- dado na justa. medida eoi que amlx1s estão sendo benefique tratava do saliirio mínimo - em que o Governo embutiu quase
ciados. Deve haver uma visão de -qUe.--ae Certa forma-, há um certo que uma minirrefocma da Previdência SõCial -, dispondo do temempate entre aquele que oferece o teto e aquele que oferece os ser- po necesSário para a discussão de mar.éria tãO relevante para os triviços, mesmo no horário que já -não coireSponde mais ao seu horábalbadores brasileiros e tendo feito O pOsSível para nielhorar a prorio de trabalho.
posição de iniciativa do Presidente da Rep:íblica.
A SRA. BENEDITA DA SILVA- Agtadeço o aparte de
Chegando" a esta C~. esse Projeto foi.discutido e votado a
V. Ex•. Essa foi unia das discussões mais rica.S.trá.Vadas. seja na toque de caixa e repique de sino. N""ao tivemos oportunidade igual
Câmara dos Deputados, seja agOia quando recebemos a repre- à da Câmara Federal, no sentido de nos debruçarmos sobre a matésentação da categoria--para discutir a possibilidade de resgatar o
ria. refletirmos sobre a mesma e tomarmos uma decisão mais
projeto original.. colocando êssa.s emendas. Entendemos que em consciente. Eu mesmo votei constrangido alguD.s itens -chi(iuele
toda a relação cultural de trabalho do empregado doméstico sem- Projeto de Lei. Se não fora o dispositivo que fixava o salário mínipre existiu - e é petfeitamente humano, mas não é justo do ponto mo - que, pela própria cittunstãncia.. já veio atrasado-. eu teria
de vista profissioml- o cos:nune de os empregados domésticos se- votado contra t~o o Proj~. Houv~_até ~legas nos_sos que fizerem ·frarados·como~pessôas da família e, como tal, não reivindica- ram ponderações, "reflexões, como o Senador Osm.ar Dias, do nosrem profissionalmente seus direitos. Como pessoa da família, ele so Parti4o, dizendo da incongruência de se votar uma matéria tão
p:xleria morar na casa mas não receber seus parenteS e amigos, por- complexa de f00ll3. tão rápida e abrupta, sem uma consideração
que a casa Dão é dele. Então,-ele perde até eSsã relação fainiliar.
maior por parte das Comissões Técnicas e do próprio Plenário.
• Devemos proilsSionalizar essa :relação, fazendo justiçã ao
Sr~ Presidente, eu dizia que o pessoal está nervoso e até
empÍegad? doméstico_ l"ao compete ao empregado levar para a
ameaçador. Logicamente que "o cosmme do cachimbo faz a .boca
casa de seus patrões a sua famllia, nem mesmo sob o·pretexto- torta", como aprendi lá no meu pequenino Estado de Sergipe. O
que contava com o consentimento mútuo do patrão e do emprega- Presidente em: exercício- neste momento, Senador José Eduardo
do - de o empregado levar a filha para trabalhar sem rece;ber re- Dutra; está acostumado a ouvir esse provérbio, no nosso Nordeste.
Na célere aprovação do Projeto de Lei que fixava o· salário
muneração.
O projeto, na verdade. procura estabelecer uma nova rei.a- mínimo e que mudava diversos dispositivos da Lei da Previdência
ção, uriia relação revofucionária do p:>nto de vista da cultura do e da Seguridade Social, o Governo-obteve qma vit6ria est:u:pe.l:lda.
traballlo don:iéstico.
Em menos de 24 bol:as. esta Casa. chamada de Casa Alta, reiideuPortanto, f~ um apelo, neste dia de luta para os.emprega- se à força do Governo, que consegtifu aprovar aqui o SeU .Projeto
dos domésticos, no sentido de que este Plenário aprove essas de Lei. - ~
·-.
emendas, onde gar.mtimos, de uma vez p:x toclas. que essa relação
.· Com relação às emeii.das constitucionais, às reformas quê
de tzabalho doméstico seja uma relação sadia. uma relação no estão ~do discutidas no Congresso Nacional. o Doutor Fernando
mesmo IÚVel da que têm os demais trabalha.doi'es.
Henrique Cardoso não pode pensar que o Parlamenio brasileiro irá
Certamente outras conquistas virão para outraS- Categorias, atender à suã vontade. m9niéritaneame"nie- imperial. D1go ''momentaneamente imperial" porque não acredito que o Presidente da Remas., neste momento, ressalto que essa é hist6rica no Brasil. por·
que vem desde a casa grande e senzala e hoje chega ao Senado Fe- pública, um democrata. um homem que defendeu o direito à líberderal, não apenas simbolizada nas- figuras de Benedita da Silva e dade, que sofreu com as perseguições de um regime discricionáMarina Silva, mas pelo compromisso que Cada um de nós tem com rio, seja capaz de usar da força de seu cargo para pressionar o
os trabalhadores do nosso País..
Con!;{esso Nacional e impor as reformas.
Era o que eu tinha a dizer. (Palmas)
Em seu pronuDCiamento transmitido pela televisão, Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, em determinado moDuranu o discurso da S,S Be~redita da Silva, o ST.

Antônio Carlos Valadares, Suplente de Secretáric, deixa
a cadeira da presidência, qu~·é ocupada pelo Sr. José
Eduardo Dutra, Supl~ de Secretário.

O SR- PRESIDENTE (José Eduardo Outra)- Concedo a
palavra ao nobre Senador Antonio Carlos V aladares.
!nfOimo que V. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR- ANTONIO CARLOS VAJ;ADARES (PP-SE- Pronuncia o seguinte discurso. sem revisão -oo orador.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs:. Serutdores, continua reperrutindo em todo o País
a reforma da Previdência.
Ultimamente, os cidadãos bxasileiros, os traba.ihaàores. os
professores., enfim, toda a sociedade acompanha o desemolar das
reformas propostas pelo Governo.
Os próprios partidos tidos como participes da Administração Federal-encontram-se um tanto confusos, nervosos, o ·mesmo
ocorrendo com o próprio Presideme da República, Doutor Fernando Henrique Cardosq.
Sabe Sua Excelência que o processo legislativo tende a ser,
até pela sua própria natureza, algo em que predomina o diálogo. a
cliscussãci, a infonnaçãO, a diligência. para que os parlamelliares tomem melhorcoohecimento das matérias que lhes são submetidas.
A Câmara Federal, durante mais de um mês, debateu am~
piamente e apôs emendas ao Projeto de Lei oriundo do Executivo

mento, af1ttnoo:

"Esse esfO!"ÇO Dâ'?_ c!_cpende apenas dC mim. Depende de todos os brasileiros. Ca.di um tem uma contriblição a dar e sua contribuição vale muito. Não se_omita, manifeste_o seu apoio, diga ao
deputado, ao senador em quem você votou o que você espera dele.
A tarefa é grande. ma~ tenho confiança. nós vamos vencer-·"
O Presidente está certo quando diz "vamos vencei". Lógico! Te.te}llos que vencer as dificuldades do Brasil; vamos fazê-lo
juntos. E narural, é lógico que os nossos eleitores possam nos
pressionar. e -digo ao Presidente da Re:pública, com a sinCeridade
que me é peculiar numa Casa séria, cómõ o Senado Federal. que

tenhO sido-procuraclo- pelos-eleitores-,-pelo- povo-.- -de um-modo-ge-ral. São trabalhadores simples, de mãos calosas, professores e pessoas de todos os segmentos do funcionalismo PúbliCO: advogados,
procuradores, serventes; enflm, todo mundo está :preocupado com
essas Illlldanças que o Presidente quer fazer na Previdência Social.
Francamente, não recebi nenhuma pressão para votar à favor do
Governo; pelo contrário, tenho recebido pressão para votar contra
o Governo no que se refere às reformas da Previdência Social,
potqUe não foram bem explicadas; talvez não tenham sido bem
elaboradas, oo o Presi~te _não tenha sído bem aconselhado quando
levoo à consideração de todos nós a reforma da Previdência Social
Estou certo quando digo que o Governo está "1fervoso. O
Jorn~l do Brasil de hoje, quínta-feira, 27 de abril. noticja:
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"Muda!Jça da Previdência:· põe em choque Governo e é que nós. senadores. parlamenlares. não podemos deixar de ter
PMDB"
coragem~ de examinar, de rejeitar, de melhocir ou de aprovar o
Não soU do PMDB e nem tenho procuração para-defender o projeto. E s6 isso que o Presidente está pedindo: que os parlamenPartido que apóia o Governo com tanta eficlêiiclâ, com tanta lisura tares do Brasil tenham a coragem de exa.Iilinar o seu projeto ou de
-prova disso é a aw.ação do Líder Jader Barbalho, que tem sido apresentar uma outra proposta. E, repito, acompanhei o trabalho,
um exemplo de lealdade ao Governo.
como todos aqui, da apresentação da proposta que o Ministro fez a
O que diz o Presidente da República sob~ o 9'fs6dío da diversos parlamentares na Escola Fazendária; acompanhamos a
Previdência Social, em matéria publicada pelo Jornal do Brasa?
conversação de S. Exa com todos os Uderes no Ministério da Pre"Amanhã (hoje) nós vamos ver quem é oposição e quem é vidência Social. A Previdência é uma conta de somar e uma outra
governo.''
·
de diminuir. Temos que fazer a soma de tudo o que o povo colaboMa.trifestou-St... dessa forma a respeito da reforma da Preyi:.
-em termos de ;erursos p~ a Previdência Social; e {L conta de
dência que está- sehdo objeto de tnm;útação na Çomissão de Cons- ~uir é_ pam aquelas pessoas que vão" ser beneficiadas. Defendo, neste momento. a posição do Presidente, porque Sua Excelêntitui~o-e Justiça eâe Redação da Câmaxa dos Deputados.
- Ameaça ao -Presidente: o PrviDB, seu aliado. um Partido c_~_está querendo cumprir a palavra que deu ao povo. Não podemajoríiáriO. inclusive aqui no Senado Fedexal. faz uma ameaça ve- mos impedir que o Presidente cumpra a sua palavra e, muito melada se essa .refortlla não for aprovada ~ Co~ssão de Constitui- nqs, ·podemos de~ar de ter coragem de melhorar, de aprovar ou
rejeitar o projeto. E para isso que o CõõgreSSó Nacional existe.
ção, Justiça e de Redaçã.o dã. Câmara dos'Deputados.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - Agtadeço
: No c.á.fé da manhã oferecido às Lideranças do Governo. o
Senhor Presidente da República. Fernando Henrique Cardoso, foi o ãparte. nobre Senador. V. Ex• me dá razão quando afnma que o
taxativo quanto à reforma da Previdência Social ao dizer: ''Eu n~ Presidente da República prometeu, na campaDha, que mandaria as
chamei vocês para ouvi-los. chamei para informar que ~o da reformas qtfe hoje o Congresso Nacional começa a receber e disaprovação da admissibilidade da reforma da Previdência". E muito cutir. Mas, em verdade, ao fazer essa promessa. Sua Excelência
estranho que uma frase tão chocante como essa tenha sido dita por sabia, de antemão, que essa discussão seria ferrenha- já que viveum democrata, que reuniu as Lideranças não para reivindicar ou mos em um País democrático -, dura. dificil, porque aqui não reppara discutir, mas para infotmar que precisa da aprovação.
resentamos apenas a vontade de um segmento social ape~ Os
... ·O Jornal Correio Braziliense. em sua página n° 4. noticia senadores e os deputados que compõem o Congresso Naciõnal
-vêm de todos os Estados brasileiros, trazendo os anseios, as :ftclaainda:
''Fle chegou a ãmeaçar os eventuais rebeldes com o poder mações, ~ réivindicações e Õs direitos de todo o povo brasileiro.
.· Tem sido dito que se não houver a reforma. a Previdência
de sua caneta. afirmando que -ela pode funcionar tanto contra
quanto a favOr, dependendo do comportamento de e4da um na vo- ~QC4l ..vai quebrar. Eottetanto, as informações ~venientes de
tação de hoje.
-------uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, divulgada pela imprensa. provou que há saldo de caiXa na Prev_idência
A caneta funciOiia para quem é da base e para quem não é."
Foi por esse motivo que, no início do meu pronunciamento, Social e que existem mais de 34 bilhões de reais a serem cobrados
afirmei que o Presidente está nervoso. E isso é altamente prejudi- pelo Ministério. Essa é_uma prova evidente de que, se não fosse a
cial ao bom andamento das reformas no Congresso Nacional. por- iileficiência da máquina arrecadadora da Previdência, se não fosse
que quando discutimo_s a reforma da Previdência SoCial- fazemos a incapacidade administrativa ainda reinante naquele Ministério,
não em fUnçãO do desejo. da vontade de um jJ.omem só. mas em logicamente, grande parte das refenDas defendidas pelo Governo
função da vontade do povo que nos elegeu, que nos trouxe para não seriam necessáriaS, como essa última do aumento da alíquota
esta Casa para representá-lo de forma condigna, soberana. altanei- . de lO para 11% para os que ganham acima de 500 ieais. Penali_zou-se não apenas, como disse o Senador José Eduardo, _os m:iliora.
0 Sr. Vilson IGeinübing- Permit,e V. Ex•um aparte?
nários_que ganham 500 ou SOO_reais. mas também os pequenos e _
O SR. ANTONIO CARLOS V ALADARES- Conced.Q o médios empresários, qQe reclamam das insuportáveis contribuiçõ..
es sociais. do nível dos tributos cobrados. que oneram os custos da
aparte a V. Ex'\ cõm m.ulto praZer.
O Sr. Vilson IQeinübing - Senador Antonio-Carlos Vala- produção e. conseqüentemente, concorrem para a lnflação em nosdares, conheço muito pouco o Senhor Presidente da República. so Pais.
O Sr. Gerson Cama ta- Permite V. Ex• um aparte?
Fernando Henrique Cardoso. mas o suficiente pam acreditar que
Sua Excelência é um homem sério, com espírito público e que
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo_ Outra) - Senador
quer o bem -do- BfiSil. Sua Excelência, quando esteve nesta Casa; - Antonio Carlos V aladares. o tempo de V. Ex • esgotou-se, solicito,
conviveu com senadores,- COlegas aqui presentes, que o -conhecem portanto. que conclua o seu pronunciamento.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - Sr. Presimuito bem. Agora, tomou-se candidato à Presidência da República
e prometeu ao povo brasileiro que trabalharia pelas reformas. que denie. pergunto a V. Ex• se JX'SSO conceder um aparte ao nobre Seapresentaria a sua versão, o seu conjunto de reformas à Constitui-- nador Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra) -Sim. mas V.
ção. EntãO. neste-momento. temos que l<?Jlvar o Presidente porestar cumprindo a sua palavra,. o seu compromisso ·de campanb~
Ex• possui três minu[Os para concluir seu pronunciamento.
O SR. ANTONIO ÇARLOS ~ALADA~S - Sinto-me
Este é um primeiro ponto". O segundo ponto: admitir o projeto do___
_
_
Governo nãO significa aprováKló, ainda mais que ele será votado muito honrado como aparte de V. Ex•.
em dois turnos. tantq na Câmara dos Deputados quanto no-Senado _
_ O Sr. Gerson Camata- Agradeço a condescendência da
Federal. o que é completamente diferente do Projeto do salário nú- Mesa. Senador Antonio CarloS Valadares, acompanho o pioillinnimo, que veio em regime de urgência urgentíssima. Portanto, ha- ciameD.to de V. Ex• e as preocupações que coloca. Como V. Ex•
verá tempo suficiente para que o melhoremos. para que o Senado bem salientou, temos enfoques diferentes ao examinar a necessidaFederal e a Câmara dos Deputados aprovem uma proposta de Pre- de da reforma da Constituição. todos nós. Viemos de regiões clifevidência que o País possa pagar e -que seja a mellior possível para rentes, temos compromissos diversos com a população brasiteiia.
o conjunto do povo brasileiro. O que quero dizer. neste momento. Penso que está na_ consciência de todo o povo brasil_eiro a necessi-
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celên~ vá a "campÕ e cuinpia o que prOmeteu aO éleitorã.do brasileiro que o aprovou pelo voto. Temos que ter- e aíconcOido com
o Senador Vllson Kleinübing- co_ragem de clivergii. mudar; realizar as reformas que o Presidente deseja. Geio"que estamos assistindo:a uma de~rioraçã<i geuerál.izada no Brnsil por culpa dessa
Constítt.tição~ o maioi-desastre que ocorreu com a sociedade brasileira nos últimos cinqüentil anos. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES-Agr:adeço a
V. Ex• }'elo aparte.
O Sr._Bernardo Cabral- Permite V. Ex- um aparte, nobre
senador?
.O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Ouço V.
Ex","'nobre L!der de meu Partido.
O Sr. Bernardo Cabral- Gostaria que o Senador Gerson
Camata dissesse à Casã onde estaríamos se não hOuvesSe a Constituição de 198K
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- De fato, dizer que nossa Consútiiição foí a 'piór-do Brasil, com a devida vênia
de S. Ex.•. foi um exagero. considerando-se que à época em que ela
foi promulgada V. Ex• era Senador. portanto, um dos Constituintes. Esta ConstituiçãO fói promulgada sob os auspícios do falecido
Deputado Federal Ulysses Guimarães, que a clJ.a.D:loo. de Constituição-Cidadã. e não se registra que alguém. no Senado Federal re
na Câmara dos Deputados. tenha desmentido 0: Presidente Ulysses
Guimarães.
Sr. Presidente, paz:a terminar, gostaria de requerer a V. Ex•,
já que não há maiS tempo, que seja incluído como parte ·ae meu
discurso esse trecho escrito sobre .os prob~emas da Previdência Social no Brasil.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE a· SR. AN·
TONIO CARLOS VALADARESEM SEU P/{ONUNCIA·
MENTO:
Senhor Presidente,
Senhoras Senadoras.
Senhores Senadores,
Nunca este País se exigiu tanto dos seus políticos e 3.dministradores públicos como no momento atual.
Nunca a mentira foi tanto abominada ccmo agora.
O Brasil e os brasileiro& querem de seus políticos e adm.inisuadores, somente a verdade.
Os tecnocratas, nos seus Gabinetes de ar-condicioruidos, os
tradicionais cotiselheiros, sem sentirem o calor do povo, ammciam
refonnas radicais da PrevidêDCia.
Preconizam a falência da Previdência. -fazem previsão de
déficit.
Vem o Tribunal de Contas da União mostra que foram usados recursos das ·contribuições de trabalhadores e empregadores

Abril de 1995

para cObrir despesas previdenciá.rias de responsabilidade do Tcsooro Nacional.
Mostra também que contribuintes privados e os órgãos públicos (fede!ais. estaduais e municipais) devem à Previdência 34
billiões de reais.
Nà. verdacle. a ação governamental, através dos tempos. e
que vem sendo inconsistente, inábil e inoporttlna no campo da
Previdência Social.
Os redlrsos da Previdência devem ser aplicados na Previdência, com critériOS sérios para que não se penalize o trabafuador
biasileiro com anmento de alí~tas.
Entendemos que a problemática da Previdência não pode e
nem deve ser examinada_ somente no ângulo por demais estreito da
- Receita e da Despesa. Todas as vezes em que a despesa Se distancia
vem o Gqvemo apresentar como solução o 3.UID.ell!O da alíquou.
· O que existe e deve-se discutir é a incapacidade congênita
da esuutura previdenciária brasileira. cheia de- empreguismo. de
fraude e pessimamente administrada.
De cada 11 reais am=dados pela Previdência, I é gasto no
custeio da máquina admínist.rativa. Na alemanha. Estados Unidos
e Japão, a máquina consome apenas 1 de cada 50 reais arrecadados.
Deve-se disaltir é que a previdência não pode cõntimJar retirando recursos da sociedade txabalb.adota sem as condições .de
devolvê-los sob a forma de benefícios, deixando os aposem:mos.
numregime de subsistência penoso, fusatiSfeíios -e apreensivos.
Os recursos da previdência não" pedem ser uma es~e de
hospital de eínergênci.a para resolver problemas específicoS de outras atividádes. O Estado não IXJde fazer gastos com se o dinheiro
da prev_idência fosse elástico. O dinheiro da Previdência deve ficar
na Previdência para que o trabalhador seja o maior Oeneficiári6.
A Previdência brasileira nasceu com o Estado Novo, inspi. rada no patemalismo sociaL Da arrecadação da Previdência parti.
cipavam o empresariado, os empregados e o govemo, este último,
nUnca cumpriu a sua parte.
Com a Revolução :Militar de 64 Wdo ficou mais complicado. A mentalidade centia.lizadora do Regime fez_ fundir num só organismo todos os antigos Instiwtos •que atendiam por categorias
profiSSionais-.
-- -O Governo engana a previdência desde o seu nascimento.
Engordou a máquina da previdência com uma conceDLração demecessária e-inQIXJrtUna pQI'qtle os InstiWtos por-categoria. prestavam
mefuores serviços do que os ótgãos hoje do setor.
Não quis democratizar a previdência com a participação nas
decisões administrativas de quem se responsabiliza pela receita: O
trabalhador e o empresariado.
Concentrou todas as decisões em suas mãos. Hoje, o Governo. illcapaz de gerenciar a previdência quer impor reformas-penalizando o trabalhador•. _os aposentados e os pensionistas.
O que deve o Governo é moralizar a Previdência com os
instrUmentos que têm em mãos e com alguns oUtros. caso seja necessário, tenho plena certeza tení o apoiamento desta Casa.
Querer acabar com a aposentadoria por tempo de serviço é
acima de tudo não prestigiar aquele trabalhador que começa o seu
mister mais cedo. na juventude. contribuindo con:l a sua participação para o desenvolvimento do nosso Pajs. A aposentadoria deve
ficar como está,. por idade e tempO de SCIViço; não acabar simplesmente com a aposentadoria por tempó de serviço, com o beneficio
sendo concedido com base no tempo _de contribuição e "idade do
tra.balbador,_ como quer, o Govemo. =- -- - Tem que se estudar mais detalhadamente a questão do tempo de cãlculo para os benefícios previdenciârios. Hoje o valor do
beneficio é calculado com base nos 36 últimos meses de contri-

dade de que esta Constituição se re"forme. Todos os juiístis- Cntcíi-dem que essa é a pior Constituição do mundo e a mais desastrosâ.
da História do Brasil. Esse pensamento é unânime. Podemos verificar as conseqüências produzidas pela nossa ConstitUiÇão. Depois
dessa Constitufção -tUdo no Brasil pioroo: nas estradas criam-se
buracos que nãO são repazados; a Previdência Social não tem COD.diç{)es de pagar os direitos concedidos pela nova Carta; a assistência médica virou um desastre de país africano - sem desmerecer
.nossos irmãos africanos ...:..; as repãrtições públicas piciritiain seu D1.vel de atendimento; a escola brasileira e$tá Viriiiido uma calamidade. Assim. antes que a ConstituiÇãO acabe com o BraSil. temos que
. reformá-la; do contrário~ em breve nada teremos para reformar.
Tem~ que incentivar a Coragem do Presidente, para que Sua Ex-
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buição ao INSS; -a principio a -ele"'ação gradual ~o tempo de cooDefendemos a participação de sociedades nos debates sobre
tribuição usado para cálculo do benefício tem o nosso apoiamento a previdência para se encontrar um denominador collDlm
não
por considerar ser necessário, realmente. uma refonna que possibi- venha prejudicai os aposentados e falir o Estado.
li te de se mudar de 36 meses.
~ "' ·
Na sua campanha política o Presidente Fernando Henrique
Nada de desvincular o salário mínimo-. do valor mínimo dos Cardoso prometeu como meios para tomar a Previdência viável

que

beneficies assistenciais. Deve contribuir, ou melhorar até, os auxílios-d_oença e as pensões.

eliminar a sonegação e aumentar a fl.scalização; acelerar o processo de implantação do Cadastro Nacional de InfOrmações Sociais,

Não se deve quebrar a autonomia dos Estados. O governo

c_om um levantamento completO dos segurados e dos contribuintes

quer com a sua Reforma passar exclusivamente p~ a União a

à Previdência; fufOrmatizar, eiÕ. rede, os Postos-de benefícios e as
gerências de atrecadação e fiscalização; promover a reesb.ut.uração
da máquina adminiSttativa com aumento da produtividade dos ser·
vidores e avançar no processo de desmobilização do patrimônio

competência de legislar sobre a Previdência Social. E o poder concentrador que não vem dando certo em outros "segmentos não deve
ser engordado na Previdência. porque, cada Estado conhece a sua
próp):i.a realidade e condições para bancar com autonomia os seus
próprios sistemas de PreVidência SociaL .
Quanto à isenção de entidades beneficentes. o Governo
quer o ftm. O que se deve é saber sepax:ar o '~oio do trigo", aca·
bando com as entidade'S farn.astnas, va.rretldo do mapa aquelas en·
tida<fes com fms politiqueiros, e., continuar a prestigiar Associações que seriamente pr.a.ticam fllantrO?fu., conttibuindo para amenizar
a dor de milhões de brasileiros, q>..!e muitas vezes com fome e
doentes, batem na porta desta sociedade e encontram a mão amiga,
solidária e como um verdadeiro innão abriga esta grande massa de
excluídos, capaz de garantir a sobrevivência das camadas mais
panperizadas da população, enquanto não se encontrem forrilas
novas de atendimento que resgatem, efetivamente, os direitos da
pessoa humana e de cidadania da população marginalizada.
A quebra do sigilo bancário e fiScal servirá. para combater
não só os privilégios, 'mas também a sonegação, uma das causas·
apontadas para o iminente colapso fmanceiro da Previdência. Va·
mos para o popular. "quem não deve não teme".
Def~ndemos realmente que não deva existir maneü:as legais
para quando necessário a quebra do sigilo sobre patrlmôoio. rendi·
mento e operações bancárias para efeito de fiscalização trlbltária e
previdenciária.
Outros pontos polêmicos como o acúmulo de aposentado-ria, isenção se aposentados do Imposto de Renda, regime especial
de aposentadoria, distinção entre servidores e setor privado, ganho
do servidor civil aposentado, ganho de militar na reserva. fundo de
pensão, regime especial de aposentadoria e acúmulo de aposentadoria merecem ampla discussão entre as diversas camadas da sociedade brasileira, numa deliberação parq.cipãtiva pala qae não se-jam cometidas injustiças e se atendam interesses que não estejam
se coadunando com os brasileiros e do Brasil
São 15.3 milhões de segurados apreensivos a espera dC; bom
senso de todos n6s. São pensionistas e aposentados, não massa de
manobJa da esquerda. como quis afumar o Ministro Nelson Jobim
mas sim, gente que fez este Brasil e na 3•idade querterQ direito a
viver sem ser componente desta enorme massa de excluídOS Ciniseráveis.
Temos pleno conhecimento que o problema da Previdência
é grande: há cada vez menos gente contribuindo e cada vez mais
gente precisando de pensões e beneficias.
-·
Considera-se que para a Previdência não ser deficitária funcionar bem- para 5 cidadãos trabalhando 1 aposentado. Na d~cada de 50 a relação de segurado e contribuinte já foi de I para 8,
é hoje, de aproximadamente I aposentado pa13 cada 2 contrib.Iintes.
Estima·se ·qUe cerca de 3,5 milhões de tra"ba.Ibadores estão
desempregados. O desemprego também é uma da$ .causaS para a
Previdência não·ir bem. Temos"-que Ciiãrpõlítica de incremento ao
trabalho. na construção civil. com construção de casas populares,
na agricultura. apoiando a micro, pequena e média empresas, rejeitar quaisquer politicas· recesSivas e lutar pela JX>litica de estabilização de preço institUído pelo Plano Real
·

do INSS.
O Presidente não prometeu refonnas radicais. Não prome·
teu acabíU' com o direito adquirido de ninguém.
· Tem que se partir é para organizar a Previdência. O pr6prio
Ministro Reiuhold Stet:õanes anuncia que a sua estimativa é que
600 mil beneficios tenham algum tipc:l' de irregularidade. Tem que
se famr urgentemente é :revisão nestas aposentadorias. Vamos ter
que fazer urgentemente é revisão nessas aposeDta.dorias V amos
colocar Da cadeia os fraudadores e os sonegadores.
·Senhor Presidente:
Estamos convictos que a reforma pretendida pelo Governo
na: Previdência. prejldicando ao povo brasileiro, não pode ser feita
a "toque de caixa e repique de sino". e, sim. com aperl"eiçoameDJO_
de idéias, porque o assunto é por demais complexo, reconhecemos. ·.4
A Espanha passou 7 anos estudando a sua refOIIDa no seiêr
da Previdênéia.. Na França. na Itália. no Japão. nos Estados Unidos
e emoutrÕs países. todos procuram uma saída justa e sem traU:tnti-

tismos..
A previdência apareceu há cem anos na Aiemanha como
·, uma conquista do seu operariado. Hoje. o desenvolvimento tecnológico.· a infomiatiiação. propotcion.a menos emprego e cada vez
mais aposentados max.cados para um fmal de vida mim. Mas, te·
rilos que ter consciência. que a máqUina _deve continuar a serviço
do homem. para o seu bem-estar. Esta coDqUista do operariado
alemão, que se estendeu por todo o mundo. deve permanecer
como um bem da human;dade.
É aconselhável alargar o debate para retirá. lo dos limites es·
treitos entre a receita e despesa. e submeter toda concepção previ·
denciária. a umã avalláção política e social que se riXe nó ângulo
pui3.IIlCJlte democráticc:t·
E preciso. portanto, que o Govettl.O. com medidas saneadoras, saia da inércia de chorar a liquidez do sistema previdenciário.
promova a urgente eliminação das C3llsa5 que contribuem parn o
maior enfraquecimento da Previdência.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, -a propósito da ação de
certos assessores, dos conselheiros, lendo a Folha de S. Paulo,
edição do último dia 14 de abril~ nos deparamos. para felicidade ~assa. com artigo· publicado pelo im~ acadêmico. Presid.ente José Samey, in.titulado_"Conselho e Agua Benta''. Escrevendo com veuustidãde, coi:rllnriito conhecime:D.to de caUsa. fez
uma verdadeira apologia do conselho. Lembra no seu artigo o
Presidente Samey~"que o Marquês de Pombal gostava de dar
Conselhos a todos aqueles que nomeava Qata postos do gover.no português. O primeiro Conselho que dava era o de ter espinhos nos ouvidos, para que as coisas não entrassem de uma vez
só. E quem governa deve ter dois ouvidos: um para ouvir o pre·
sente e outro para ouvir o ausente".
Temüna. o Senador Samey mais adiante o seu aitigo (abro
aspas) "o melhor mesmo é o que está no espírito do nosso provér·
bio popular. ~ que Conselho e água beDta são coisas parecidas.
Mas não são. Agua benta se Dão faz bem, mal não f~ Um mau
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Formoso-A e Bromado, na Bahia; o perímetro de inigaçâO Jafba,
enviar a emenda da PrevidêD.cia". (fecho aspa.SY
que é o maior deste País, em Minas Gerais; e o perimetro de irri~
Presidente, V. Ex' tem plena razão. acrescento ãinâa outro gação Flores, uo Maranhão.
provérbio popular muito difundido entre nós, nordestinos: ''Quem
Para se ter uma idéia do que aqueles 70 mil hectares adiciotem conselheiros amigos. como estes, não precisa de inimigos. •• e nais entregUes para conclusão representavam. a Companhia de J)e..
nem adversários políticos".
senvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). em vinte
Realmsnte o Presidente Fernando Henrique Cardoso não anos de existência, havia iirigadO~- até então, área idêntica. isto é,
estava numa boa hora ao tentar ir de encontro à grande massa. de 70 mil hectares. Se a recomendação tivesse sido seguida, o Goveraposentados; ir de encontro aos: interesses: do povo brasileiro.
no Itamar Franco teria sido o recordista em realizações no campo
É o que temos: a dizer na tarde de hoje..
da irrigação em toda a história deste Pals.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Dulra)- V. Ex' será
Para atingir esse objetivo, bastava apenas que se cumprisatendido.
sem os contratos de contrapartida já assinados pelo Governo brasi__ Antes de co~ a palavra ao Senador Carlos Wilson, in- leiro com o Banco Mundial, o que re:pl"CSetttava um dispêndio de
formo à Casà. que o horário destinado ao Expediente será proll'O- apenas 238 milhões de dólares. Esse valor, ressalte-se. é bastante
gado por dez minutos, para que o oxador disponha dos vinte minu- inferior aos quase dois bilhões de· d6W.s que o próprio Governo
tos regimentais. ·
- .
.
- Itamar Fruico deSembolsoo nas chamadas Frentes Produtivas de
Está fnmqueada apalavrã ao senadoi CarlosWilsOil. Txabalho, programa puramente emergencial de reconhecida neces: O .SR. CARLOS WILSON (PSDB-PE. Pronuncia o se- siclade, porém, quase sempre, de efeitos paliativos e improdutivos,
guinte disCUISO.) - Sr. PresideiJte, S~s Senadoras. SIS. Senadores, concebido- recordo-me - para minorar as conseqüências de uma
o assunto que me traz à ttibuna, hoje. está na ordem do dia do das mais ter.óveis estiagens que se abateram sobre o semi-árido
País. Parece haver chegado o momento históriCo de darmos um nordestino.
·o Sr. Hugo Napoleão- Pennite-me V. Exaumaparte?
basta a uma prática que tem Suas raizes mais profundas no descaso
e na COilUpÇão.
·
O SR. CARLOS WILSON - Com prnzer, ouço V. Ex'
Refiro-me, SI's Senadoras, Srs. Senadores, àquilo que se
O Sr. Hugo Napoleão- Nolm: Senador Carlos Wilson. V.
acostumou chamar de "indústria de obta inacabada". um meio Exa se refere a um problema que é de seu amplo conh.ecimcnto.
ima}inoso !! ~sto inventado por uns poucos para- o seu pró- uma vez que foi um exÍmio Secretário de Irrigação e atuoU: . em deprio enriquecimento, em detrimento de milhões e milhões de bra- fesa do setor, com muita ênfase no Nordeste - e devo dizer até,
sileiros.
..
- como um ~bÍal de gratidão, com relação ao meu Estado. V ~Fx .. ci~
Já imaginam V. Ex's do que se trata. Uma empresa de cons- tou, en passaDt, a Banagem Petrônio Portella. Para que V. Ex a tetrução civil vence uma· licitação e se toma,. como diz o próprio nha uma idéia, ela foi iniciada _há dez anos. quando eu era o Gopessoal desse ramo, "dona do contrato... A partir daí, com a coni~ vemador do Estado, e até hoje, faltando apenas 10% para a sua
vência de alguns dirigentes públicos, evita, sob os mais variados conclusãO; a obra se al:rilsta, como o açude Joana, como os tabuleipretextos e subterfúgiOs, fazer aquilo para a qual foi conlratada: ros lit9fâneos de Pamaíba, no norte do Estado; como os platôs de
tenninar a obra no tempo previsto. Com isso, consegue incontá- qtiada!upe. O PresjQe!lte Fernando Heorique Cardoso. dui3Ille- a
campanha eleitoral!élisse~me que a prioridade de seu governo não
veis aditamentos contratuais e.. em conseqüência. gOidos htcros. sangrando os cofres da Nação e impedindo o desenvolvimemodo País. • seria- iniciar novas obras, mas concluír as já existentes. Transmiti
Apenas para exemplificar o que digo, há. um caso absurdo, um apelo ao Jvlinistro Gustavo K:rause, do Meio Ambiente. Recurtrazido a público, de uma obra em Mato Grosso que pemwleCia sOs Hídricos e Amazônia Legal. no sentido de que ajude a conclu~
inconclusa depois de nove anos. embora o prazo previsto no con- são elas obras. Levei-lhe a1é um diagn6stico com relação ao Piaul. o.,
trato para a realização dos serviços fosse de ISO dias; 116 dos 133 modo que estcu ouvindo V. Ex• com a maior atenção e compartilho
quilômetros de uma obra de cons1Iução e melhoria de cSiradas com os sentimentos que esposa na tril:wla, na tarde de hqje.
custaram 12,3 milhões de dólares ao Erário, quando o preço dO
O SR. CARLOS WILSON ~ Muito obrigado, Senador
cootrato original era de apenas 736 mil dólares. Come ·essa, há in- Hugo Napoleão. O aparte de V. Ex_a engrandece o meu modesto
contáveis obr3s espalhadas por este BraSil-E -quanao Dão se trata pronunciamento.
·
de COIIUpção, vemos- alguns govema.ntes, por pura vaidade, deixar
Esse quarto de milhão de d6lares., necessário à conclusão
um hospital ou· uma ponte inacabada apenas para não tenninar dos projetos de irrigação em andamento, teria sido suficieilte para
.obr.ts começadas por um antecessor.
·
· ·
mudar. de modo ·def"mitivo, a vida de regiões inteiras do Nordeste.
Ao deixar a Seaetaria Nacional de Irrigação, em novembro evitando. para o fumro, a necessidade de dispendiosos programas
de 1993', à frente da qual permaneci menos de um ano, eucamiDhei emergenciais de combate à seca.
correspondência ao Excelentíss:imo Senhor Presidente Itamar
. Entretanto, não se procedeu dessa fonna. Preferiu--se conti~
FI3llco, por meio da qual i.nf01Dl3.va que·a conclusão de 37 obras, -- DDar pagando ..:. e coiitinuamos a pagar - as chamadas ''taxas de
que já tinham entre 50 e 95% de seus cronogramaS fisicos execU- permanência", com que o Banco Mlndial apena os seus muOlários
tados, seria suficiente para, até o fmal 00 Govemo, inig3i :iilãis de em caso de Dlo hõetação das cootrapartidas nacionais, um verda70 mil hectares de tenas.
deiro crime prsticado por dirigentes públicos conlra os cofres ~
Dessas obrns, quero destacar algumas cujos percentuais de ta Nação.
exeatção e área D:rigável situam-se entre as mais elevadas e coQuero deixar muito claro que não estou aqui buscando lançar dúvidas solm: o Governo do Presidente Itamar Fr.mco, o qual
nhecidas de muitos P.3Ilamentares aqui presentes como~ por exemplo: o perímetro de in:igaçlto Caldeirão e o Açude Petrõnio Portel- ti~ a honra e o privilégio de servir. O que desejo destacar é essa
Ia, no Piauí; os Açudes Trus<:n e Atalho II, no Ceará; o Canal do prática petVers"a da "indústria da obra inacabada". que atravessa
Pataxó e o perímetro de in:igação Baixo Açu, no Rio Grande do govemos., a pexpetuar a miséria da vida brasileira.
Norte; o sangradouro da Baxragem Nova Olinda e o perímetro de
O Sr.Geraldo Melo-Permite-me V. Ex• um aparte?
in:igação São Gonçalo, na ParaJôa; o Açude Sexrix!ha o perímetro
() SR. CARLOS WILSON - Pois nãO. Ouço, com muito
de irrigaçãO Moxot6, no meu Estado; os perlmetros de inigação prazer, o aparte de V. Ex•. nobre Senador Geraldo Melo.
conselho, às vezes, é pior do que 'Um mau amigo. Veja se este de
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O Sr. Geraldo Mdo- No&e Senador Carlos Wilson. quero aplaudir a iD.iciativa de V. Ex• ao abordar essa questão da interrupção de obras públicas, das quais V. Ex• é testemunha, como exGovernador de Pernambuco, e eu, como ex-Gov~ do Rio
Grande do Norte. Na primeira etapa. da minha gestão como Governador, d~...iquei-me à tarefa de concluir as obtas dos meus antecessores~ para ver, depois, as minhas próprias obras abandonadas.
Considero que essa prática. realmente precisa ser abolida. O preço
que está sendo pago pela sociedade, pela alimentação, pelo cultivo
das pequenas vaidades oo dos caprichos político-Partidários dos
Govemantes, Dllm delelminado momento, é alto demais. Eu até diria a V. Ex• que, como Governador, eu trouxe ao Presidente da
República - que. na época. era o nosso Presidente José Sarney um Projeto, no se:titido de que. se tivéssemos tido a oportunidade
de aplicar 500 milhões de dólares, ou seja, um pouco mais do que
o preço de uma turbina de Itaipu ou apliCãr ó equivalente ao que se
gastou em 1 quilômetro de me:trô do Rlo ele ianeiro num projeto
comg esse, te.rú!mos irrigado 35 mil hectares de terra no Rio Grande do Norte e empregado, cfiretamente, 105 mil trabalhadcns.
Esse projeto foi iniciado, não foi concluído e o povo do Rio Gtande do Norte paga hoje o preço desse atraso.. A voz de V. Ex•, com
a sua autoridade e com a sua experiência. ergue, em nome de todos nós, que queremos um futuro diferente paxa o nosso País e
para nosso povo, um protesto que já estaVa tãrdando. Meus parabéns a V.Exa
- ·O SR. CARLOS WILSON - Agradeço, Senador Geraldo
Melo, o aparte de V. Exa. -sou testemunha do seu empenho e da
sua dedicação quando"Govemada: do Rio Grnpde do Norte, pois
tive o privilégio de ver, em apenas 11 meses e meio, convivendo e
acompanhando o seu trabalho, o seu esforço pelo Estado do Rio
Grande do Norte. O aparte de V. Exame honra e engrandece o
meu prommciameoto.
_
~_
Mas continuo, Sr. PresideDte, mesmo _l.end,o sido essa a prioridade deten:ni.nada pelo Presidente Femando Henrique, no sentido
de manter intactas as dotações orçamentárias para a área de irrigação, isso não vem sendo cumprido. Estão paralisados os projetas
de Fonnoso-A e Barragem Zabumbão, na ~; Marituba, em
Alagoas; Jaíba., em Minas Gerais.
Também estão paradas todas as pequenas obras nos Estados
de M.inas Gerais, Babía, Pemambuco, Alagoas, Rio Grande do
Norte e Sergipe, bem como as atividades_ de operação, manutenção
e assistência. técnica em mais de vinte perimetros de ini,Mção. Semiparalisados e sob ameaça de inteiiUpção total estão os px:ojetos
Formoso-H, Barreiras Norte, Estreito IV e Mirorós, todos na Babía. e o Senador Nilo Coelho, em Pernambuco.
O prejuízo cãusado por esSa falta de libera.ção de recur.;os
fmaooeiros p3J:a ~a CODEVASF pode ser sentido na rednção das
metas estabelecidas para 1995, confonne re~uórip_àaquela companhia. Cerca de 10 mil hectares, cuja operação era prevista para este
ano, já tiveram sua implementação prejudicada.
Tenho me referido até aqui quase que exclusivamente a
obras hídricas e de irrigaÇão, por se tratar de um setoc com o qual
tenbo mais falniliaridade, por força do cargo de Secretário de Jrri.
gação que exerci.
.
Enttetanto, esse descalabro se repete nos mais diversos
campos da vida nacional. Exemplos não faltam: os metrôs de Brasília e do Rio de J~iro, a Barragem Piiapama e i Adutma do
Oeste, em Pernambuco; a BR-!Ol,no meu Estado, e muitas ouuas
obras que seria exaustivo mencionar.
Tudo isso tem ocorrido a despeito da açlo de- muitas autoridades responsáveis.
O Ministro do Meio ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal. Gustãvo Krause, por exemplo, tem gestionado
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junto ao_ Ministro da Fazenda nesse sentido. como regisu:a a cópia
de aviso que tenho em mãos e cuja transcriç3o peço seja feita nos Anais desta Casa. Solicita, nessa correspondência, que os recursos
devidos sejam efetiv~nte repassados à sua Pasta. de acordo com
um fluxo programado de libetações.
Obra cara, Sr. Presidente. é obra p:uada. É sabido que um
ano de_ paralisação implica aumento de 50% nos custos de uma
obra, sem falar na riqueza que se deixa de produzir, em prejuízo
do desenvolvimento econômico e social do País.
Como se yê, há Dlllito o ciJ.e oonigir. ~ quero repetir que
parece baver chegado o momeDI.o histórico para isso. Há uma conjunção favorável de elementos que desponta e que me anima nesse
propósito, do qual, a partir de hoje. farei bandeira.
Além da iniciativ~ do Ministro do Plaoejamento ·e Orçamento, J:osé Sexra, de inserir no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias dispositivo proibindo novas obras, vejo levantarem-se
as vozes de muitos dos meus eminentes colegas de Senado, tcxlas
clamando contra esse insuportável estado de coisas.
Desejo destacar aqui a do nobre Senador Pedro Simon,
que materializou seus propósitos no Projeto de Lei D.0 39, em
tramitação nesta Casa. O projeto de S. Exa tem por objetivo
as~egurar que obrits públicas, uma vez iniciadas, não sofram
solução de continuidade. O nobre Senador Pedro_ Simon propõe que nenhuma obra pública seja iniciada sem previsão no
plano plurianual e no Orçamento. Sugeri também que o'!f~
cursos para a continilídide ~e uma obra já iniciada sejam incluídos nos planos plurianuais e nos orçamentos dos exCcícios subs~qüentes, de acordo com o crono_grama a ser juD:_t.a~
do _a· _esses instrumentos de planejamento e enviado ao Poder
Legis4ttivo.
Deseja mais o eminente Senador, que a nâO-inclusão nos
planos e orçamentos dos recursos necessáriOs, o retardamento da
execução do cronogmma. a paralisação da obra ou a não-liberação
das verbas a elas destinadas impliquem em responsabilidade do
agente infrator.
O projeto prevê ainda qrJe a suspensão ou paralisação de
obra pública, prevista no plano plurianual e no orçamento, depen~
derá de autorização legislativa, com revisão do plano e do orçamento, se for o caso. A~ém disso, proíbe a paralisação-de obra que
tenha atingido 80% do seu cronograma.
Por último, o nobre Senador Pedro Simon deseja que, confa:me previsto no seu projeto, o Poder Executivo encaminhe, juntamente com a proposta orçamentária, relatório sobre as obras pú~
blicas paralisadas. suspensas e em andamento1 informando sobre o
estágio do cronogtama de execução de cada uma, de modo que o
Poder Legislativo possa, com a colaboraçâo do Executivo, decidir -os destinos das mesmas.
É precisamente nesse ponto que desejO intexvir. senador
Pedro Simon. O Projeto de V. Ex•, por mais importante- reconhe~
cem~ que é-, por mais meritório que seja. ainda tramitará naComissão de Infra-Estrutura. a requerimento do eminente Senador
José Agripino, depois de examinado pela Comissão de Assuntos Econômicos, onde se encontra hoje. A seguir, irá à Câmara dos
Deputados. Tudo isso consumirá infelizmente precioso -tempo,
numa longa t:ramitação.
Assim, Sr. Presidente,. Srs e Srs. Senadores, quero pedir o
apoio de V .Ex-s ao requerimento que estou_ apresentando, no sentido da criação de uma comissão temporária do Senado Federal,
com a· fmalidade de inventariar as obras, inconclusas custeadas
com recursos da União, exa.Ininar sUa situação e ap~ sugestões para a solução defmitiva desse grãvé problema nacionaL Será
fimdamental para isso o concurso, a participação do Tribunal t:k
Contas da União e ta.rilb -:-m. o acompanhamento de órgãos especia-
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lizados como, por exemplo, o Batiilbão de Engenharia do Exército

devem ser concluídas, que são fundamentais. Falei para todos -

Brasileiro.
Além disso, desejo conclamar o Congresso Nacional a
aprovar o inciso I do art. 13 da Lei de Diret:rizes -Otçãmentárias~

para todos está valendo - que o Govemo, no ano que vem. vai
completar as obtas e s6 vai inic4u" obra se hoover dinheiro para
começar e tem:ünar. Assim, ninguém vai COI1'ei' atrás de emenda
para figurar no jornal. porque ficarão em situaçãO iguaT à de~todos

segundo o qual não po:ierão ser destinados recursos para a execução de novas obras. Somente assim e a partir de um levantamento os parlamentares e de toda a sociedade. Meus cumprimentos pelo
exaustivo das obras imcabadas- verdadeiros monumentos ergui- impoit.ail.te pronUnciãnienlO de V. Ex•.
dos em homenagem -;omJpção, às custas do Stlor de r:irilhões de
O SR.. CARLOS Wll.SON - Fiquei honrado em receber o
brasileiros - .. é- que" .,ocleremos interromper de vez essa prática aparte de V. Ex•, um dos parlamentares mais brilliantes de nosso
perversa, que desmotaliza o Estado brasileiro.
País. Tenho o privilégio de tê-lo como companheiro no Senado
O Sr. Pedro Simon - Pemrite V. Ex• um aparte?
_ Fedet:al. Fico muito homado com o aparte que recebi de V. Ex•.

O SR. CARLOS Wll.SON ~- Concedo. com muita honra,
O Sr. José Agripino- Permite-me V. &.• um aparte?
o a~e ao nobre S~nadçr Pedro Simon.
O SR. CARLOS Wll.SON- Pois não, nobre Senador.
O Sr. "Pedro Simon- Em prinieiro lugar, é com muita ale·
O Sr. José Agripino - Senador Carlos Wllson. cumprigria que vejo V. Ex• na triOOna. Tenho muito carinho, muita admi- mem.o V.. Ex.. por essa sua palavra inicial no Senado FederaL Reração-por V. Ex•..:.. sei que o Dr. Ulysses tam.l?ém tinha- desde o gistro uma frase mencionada por V. Ex.. com a qual concordo intempo da nossa lOnga 1uta-corijunta no Veiho MDB. V. Ex• vem teirameme: obra cara é a obra inacabada. Muito mais do que obra
honrâr e digmficar esta Casa, trazendo a mocidade, a g.ana.. o co- cara é obxa inflacionária;- é obra na qual se gastou muito dinheiro?
nhecimento. a competência e o exemplo do ttabalho que desem- mas que não levou à conseqüência econômica nenhuma. Foi dipenhou, na Câmara dos Deputados, no Govemo do Estado de Per- nheiro jogado em circulação sem o conseqüente retomo, sem arenambuco e no setor de águas do Governo, como bem salienta V. cuperação da produção decorrente da atividade a que ela se proEx• neste pronunciamento. V. Ex.. aborda um tema da mai()I' rele- pôs. Digo isso com tmiita_ C?nvicção, porque fui gOvernadOr quanvância Fui testemunha do trabalho importantíssímo que V. Ex .. -fez do V. Ex• era Secretário Nacio.oal de Recursos Hídricos, ocasião
e entregou ao Governo, -mediante o qual constatou que há cerca de em que me ajudou a executar a única obxa federal que, durante o
37 obras pax:alisadas, algumas já com 95% da execução pronta, o meu governo, teve prosseguimento e chegou a bom termo: -a irrique-proporcionaria a irrigação de mais de 70 mil hectares. Não dá gação do baixo Açu, que, na Sua primeira etapa, Produziu-algumas
para entender. não dá par.i compreender que esses fatos estejam centenas de hectares irrigados, graças à ação conjunta do Governo
acontecendo rieste PaíS: não dá para entender que se esteja a come- do Estado .e do espírito p.íblico de V. Ex•. A proposição dâ V. Ex..
çar obra nova para se cortar flta e mostrar placa de ínauguração de se Criar uma comissão que esb.lde obras inacabadas neste País é
enquanto obras nas quais se gastaram fortunas estejam-pãralisadas, uma excelente oportunidade de se separar o joio do :trigo. Há obras
por irrespõllsabilidade criminosa nossa, da classe política brasilei- que, por questões políticas, foram iniciadas e que têm interesse rera. Acho altamente positiva a proposta de V. Ex• de se Ciiãr uma
Iativo; algumas delas. ao longo do tempo. mostraram-se desintecomissão para fazer o levantamento das obras inconcluSas. estabe- ressantes. Por outto lado, obras importantes para o_ País, urgentes,
lecer o percentual que falra para que se concluam essas obras. estão no mesmo roL na vala comum das obras inacabadas. Essa
Creio que no momento em que fizermos esse levantamento, tere- Comissão. porta.D.to, ieci.- a ran oportunidade de identificar o que
mos condições· de exigir. na hora da elaboração do OrçamentO-, - precisa com urgência ser coricluído e o que foi feito de errado em
verbas paxa essas determinadas obras. A meu ,ver, V. Ex• está ab- .matéria de investimento. até para que se possa responsabilizar os
solutamente correto. Não tenho dúvidas de que é um absurdo, um que as iniciaram. Solidarizo-me ccxn V. Ex.. dizendo que a iniciaticrimepennitirqueseinicíemobrasC-ma.isobrãSenquantoumain- va é de rara felicidade e que a Comissão de Infra-Estrutura que
finidade delas estão inconclusas, sem que se saiba quem é o culpa- presido coloca-se à inteira disposição de V. Ex•. Mediante essa
do pela sua não-conclusão. Disse o nobre. Líder do PFL q·ue, quan- atuação poderemos prestar um excelente sezviço ao Pais e aos seus
do Governador, deixou no seu Piauí uma obra quase pronta. fal- interesses. Muito obrigado, Se.oador.
tando apenas 10% para sua conclusão e que, 10 anos depois,.conti- O SR. CARLOS \VllSON- Muito obrigado, Senador José
nuam faltando esses mesmos 10%.
-é fácil compreender que Agripino. Firo milito homado em ter recebido o aparte de V. Ex•
todos somos um pouco culpados por issO estar acontecendo. É
OSr.RobertoFreire-Pennite-me. V.Ex•umaparte?
muito importante - repito - o pronunciarD.entõ de-- V. Ex... IndeO SR. CARLOS WILSON - Ouço V. Ex'"" com p:razer.
O Sr. Roberto Freire- Senador Carlos Wilson, solicitei o
.pendente do falO de estar tramitando um -projeto nesse sentido, de
minha autoria. ao qual V. Ex• se referiu- agradeço a referência- a aparte apenas para dizer que V. Ex• está concretizando algo que
verdade é que a,proposta de V. Ex.., de se -instalar imediatamente iniciou quando Secretário N:lcional d~ lnigação. Trn.ta-se de uma
uma comissão pãra proceder aó levantamento das obras paralisa- preQCUpação antiga de V. &•. Lembro-me de que, naque_la oportudas, levar para imprensa. debater. falar e decidir, mostrando ao nidade, (Juando V. Ex'"" fez o Ievan[amento de tcxias as obras hídriPresidente quais as que têm que ser terminadas, sugerir que se dê cas paralisadas no chamado Polígono das Secas e~ junto ao Presiprioridade para aquelas cujo ténnino está próximO. é muico boa. dente Itamar Franco. tentou viabilizar a idéia "de que a "deseconoSei que essa é a disposição do Presidente Fernando Henrique Car.- mia" de uma obra inacabada é algo muito mais grave até-ao t}ue a
doso. Sua Excelência tem dito e repetido isto: que concOrda em inexistência da obra. E para nós. nordestinos. fica claro - e acredinão iniciar obrn.s novas, mas que pretende concluir as que estão in- to que V. Ex•. na campanha que o trouxe ao Senado. deve ter feito.
conclusas. Por essa r.azão é que, neste momento, a proposta de V. como nós todos fi.Zemos, vários alertas em relação a issO- ao asEx• vem ao encontro do pensamento do Presidente. Será uma - sistinnos, nas nossas regiões. aquelas obras que, se tivessem sído
grande realização para- este Congresso. para este Senado se acei- acabadas. algumas com quarenta anos de construção. muito provatarmos a proposta de V. Ex• de se criar a comissão e iniCiar nova velmente teríamos colocado um fim na indústria da seca. que ainfase neste Pais. Nesse caso. não haverá emenda no Orçamento. da í.nfelicita a nossa região. Quero dar os parabéns a V. Ex• por dar·
não hàVerá emenda de deputado, não haverá emenda de senador. continuidade a essa luta e tentar concretizá-Ia em nível do Senado,
não haverá emenda de empreiteiras~ -o que haverá são obras que com muito maior ênfase. Meus parabéns.

ora.
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O SR. CARLOS WlLSON -Agradeço-lhe o aparte, Senador Roberto Freire, meu companheiro de Bancada, tendo a certeza
de que juntos estaremos nessa luta.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães- V. Ex• me permite um

aparte. nobre Seoador Carlos Wilson?
O SR. CARLOS WlLSON - Com muita homa, ouço o
aParte do Senador Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. ADtonio Carlos Magalhães - Senador Carlos Wilson, fico muito feliz em aparteá.-1o. Penso até que é um dever de
justiça a um político jovem e COIJ:lj)etente Cõmo é V. Ex•, que em
todos os cargos que já ocupou no exercício da função púbüca tem
demonstrado a sua capacidade, a sua iDteligência e a sua dignidade. Hoje, V. -Ex.. traz um tema altamente importanfe, o qual temos
de levar em consideração e atendet a esses reclamos, érue sfo de
todo _o País~ aceitando a proposição de V. Ex•. Como representantes do Nordeste. .principalmente. temos que levar em consideração ~mbém aquela sua preocupação auterioc, sobretndo em
relaÇão ao problema das obras hídricas. pot1jlle aí também está a
solução para a nossa região. Se resolvermos as nossas dificuldades
hídricos, teremos soluções para os IlCISSOS problemas. Wao poderemos ter obras inacabadas em qualqúet setor do País, princiRalmente no Nordeste carente. V. Ex• aborda a questão com a propriedade
que lhe é pecuüar e dá demoustiação, mais uma vez. .da sua capacida~ e da sua competência.. Muito obrigado.
• .O SR. CARLOS WlLSON - Senador Antonio Carlos, eu
é que agradeço a V. Ex•. ·Fico muito hom:ado em receber esse
aparte de V. Exa, que ~mn dos homens p.íblicos que mais admiro
neste PaíS. Muito me honra ser também seu companheiro no Senado da Repúbüca.

Para concluir, Sr. Presidente..
Acredito, sinceiamente, nas intenções anunciadas pelo Governo do PresideDr.e Fernando Hemique Cardoso, assim como
acredito na seriedade do Congresso NacionaL É chegada a bor.L A
Nação não suporta mais. Temos que mudar de vez a face dest~
País.. Esta tarefa é nossa, aqui e agma. V amos construir um nove
Brasil. em que a esperança de dias melhores. no fumro, seja substitllÍda, fmahueDlO. por uma vida mais digna para todos no presente.
AS~ Júnia Marise- P~te--me V. Exaumaparte?
O SR. CARLOS WilSON- Cocu mpi.to prazer, ouço V. Ex"
A SE' Júnia Marise - Senador Carlos Wilson, quero cumprimentá-lo pelo seu belo discurso de estréia na tribuna do Senado
Federal. Aproveito a oportunidade paia rememorar os m~~ntos
de convívio que tivemos na: Câmara dos Deputados, época ext:re-.
mamente memorável para a vida do nosso País, quan'do defendíamos a convocação da Assembléia Nacional Constib.linte. eleições
diretas e livres para Presidente da República, Governadores de Estados e combatíamos, juntos, os ates de exceção neste País. V. Exa
se elegeu Vice-Govemador do seu EstadO exa~te no mesmo
momento em que fui convocada também pelo povo mineiro para
assumir as funções de Vice-Governadota. E novamente aqui estamGG juntos nesta trincheira de luta, so~do. com dedicaçio na
nossa awação em favor do País e do nosso povo. Quero cumprimentá-lo, não apenas pela exaltação de conf13Ilça com que V. Ex.a
deposita nas esperanças do povo brasileiro, nas açc3es do Governo,
mas, sobrewdo, porque temos a convicção de que a sensibilidade
de V. Exa está identi[I.Cada exata.mente com esse clamor popular.
principalmente do povo ncm:lestino e o do seu E$rado.,._que o elegeu
Senador da República. Tenho certeza de que o pronunciamento de
V. Ex&_ constará nos Anais desta Casa como uma coD.Claniação me-mOiávei, nesta tarde de hoje, não apenas exortando as autoridades
deste Govemo. mas, mais do que isso, na sua profissao de fé, de
apoio às aspirações nacionais e na conÍiallÇ3. do J?OVO. Tenho a
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certeza de que V. Ex.a rlax:á ao seu mandato de Senàdor o mesmo
brilho dispensado aos mandatos ameriores.. digai:ff-ando esta Casa.
O SR. CARLOS WJLSON - Agradeço à Senadora Júnia
Marise, com quem tive 3: honra e O privilégio de COIIViver durante
tantos anos como Deputado e como Vice-Govemadoc. Hoje tenho
a sorte de enconJráwla também Sen3doia. podendo ter. nos seus ensinameDf.os. a çerteza que voo desempenhar ainda melhor o meu
mandato de Senador por Pemamhuco.
Sr. Presidente, encetTO -o meu pronunciamento agradecendo
a toler.incia da Mesa.
A Sr" Marluce Pinto - Permita-me V. Ex" um aparte?
O SR. CARLOS WU..SON - Com o cousentimemo do
Presidente, ouço V. Ex"
A SE' Marluce Pinto- Senador Carlos Wilson, quero pala·
beuizá-lo por sua estréia ua tribuna do Senado Federal e também
pela.briihante iuici3tiva âe criação- dessa Comissão. Realmente é
inconcebível pala nós Parlamentares, principalmente V. Ex" e tantos outros do Nordeste e do Norte como eu, que representamos
nossos Estados na Comissão de Otçamento, aprovannos emendas
para execução de obras nas nossas regiões e termos a insatisfação
de. posteriotmente, sabennos de cortes feitos. principalmeJlle para
aquelas obias essenciais e favotáveís ao desenvolvimento das nossas regiões.. Citarei como exemplo o caso da BR-1 •. ;, única via fedenl que dá condições de abastecimento pala O DOSfO Es~. 0
. Governo do Estado coostruiu, com recursos próprios, 300 K:JjJ. .de
estiada federal. E hoje falta..nos apenas 250 Km par.· conc!Ôsão
desta obra. Senador Carlos Wilson, esse é o único-trecho da Rlldovia ~ericana. não asfaltado. E tivemos a lnsatisfaÇão de v~ as
noss;~S eniendas serem cortadas no Orçamento. Darei um outro
exemplo: existe Um contrato entre o GOvemo brasileiro e a Guiana
IngleSa: País exi:remamente pobre, para que a Giliina chegasse
com o asfalto até a fronteira e O Brasil fiZesse uma ponte sobre o
rio Tacutu. h!foimo a V. Exa que a GuiaDa Inglesa. país muito
mais pobre do que o nosso, já cumpriu com a sua obrigação, e o
Btasil ainda não.. Aprovamos emenda que. de aCOido com o valor
aprovado na Crmissãà, era suficiei:íte pata. a COiistrUção daquela
poot.e, o que foi totalmente cortado. Âcn:clito que com essa iniciativa de y."Ex.a. iemOs-a éerteza- de que a:o aprovarmos no Orçamento aquilo ·que é ·prioritário. para a nossa Nação? não será
possívt?l que ~nhamos essa _gl."ande dificuldade de conseguir a
hõeraç.ão das verbas. Pode ser que, com isso. veDb.amos a fazer
exatam.ente as obras que'são prioritárias e'não as·obras·que são
consideradas paroquiãís, muitas v'ezes aPenas para satísfazer
projetas políticos iJ.ue nãO" vão atender às necessidades das nossas regiões. V amos fazer o possível para que esta Comissão tenha
axno, de acmdo com a necessidade premente e com os seus esforços. Meus parabéns a V. Exa
. O SR. CARLOS WJLSON '- Muito obrigado, nobre Senadora Marluce Pinto. V. Ex• dá maís um testemunho daquilo que,
na verdade. envergonha o. nosso País. Este testem.uDho é uma dem.oDst.ra;ão de que precisamos, com seriedade, enfrentar esse problema e acabar com a indústria mais promissoni deste País, que é a
da obra iDacabada.
Muito obriga?<>, Sr. Presideme.
Durante o discuTso do Sr. Carlos Wilson, o Sr.
José Eduardo Dutra, Supl~ de Secretário, deixa a cackira da presidência. que é ocupada pelb Sr. Lucidio
Portella.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Sobre a mesa,
projetas de lei que serão lidos pelo Sr. 1o Secretário em exercício,
Senador Bello Parga.
São lidos os seguintes
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PROJETO DE LEI DO SÉNADO N• 133, DE 1995

Acrescenta parágrafo único ao art. 27 da Lei
n° 8.036, de 11 de maio de 1990, que "Dispõe sObre o
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e dá outras
providências".

·

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Acrescente-se ao art. 27 da lei.n° 8.036, de 11 de

maio de 1990, o seguínte parágraf'o liriico: - - -"Art.27 ........................ -·-------··--··-·
Parágrafo único; O Certificado de Regularidade
do FGTS, para flllS de obtenção de eDii>réstimos, fman·
ciamento~ e liberação de recursos federais, emitido em
favor de órgãos e entidades da administração federal estaÇual e-municipal, direta e indireta.. ou _funQa&ional, que
tenham parcela&»: seus débitos, terá.' validade de noventa·dias."
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
0 presente Projeto de Lei tem por fD:D compatibilizar os
prazos de validade dos Certi.fxca.dos. de Regularidade do FGTS
com os relativos aos b:âmites necessários à obtenção de empréstimoS, financiamentos e hberação de recursos feder.Us. ptlos órgãos
e entidades da administração pública, estaduais e IDIInicipais junto
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b) obtenção, poi" parte da União, &tados e Municípios, ou
por órgãos da Administtaçio Fedem!, e Municipal, Din:la, lndire·
ta, ou FundacionaL ou indimtamente pela União, Estados ou Municípios. de empréstimos ou fmanciamentos jumo a qUaisquer entídades fmanceiras oficiais;
c) obtenção de favores creditícios, iSenções, subsídios, auxílios, outorga ou conces_são de setViçoS ati quaisquer OOtros benefícios concedidos por &gão da Adminislf.lção Federal, Estadnal e
Municipal. salvo quando destinados a saldar débitos P":!a com o
.
.
. ..
.
FGTS;

d) ttansferência de domcilio para o exterior.
e) requisito ou m:quivamento, nos órgãos competentes, de
alteração ou distrato de contrato social, de estatuto, ou de qualquer
documentÕ (p!e ímplique modificaÇão na estrutt.ua juridica do empregador ou na sua extinção.

(À Comissiio de A.ssunros Econômicso - d~isão
l~nnímtiva~

-

PROJETO DE LEI DO SENADO N°l34, DE 1995
Regulamenta o § 3° do art. SO do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre a reparação de natureza econômica ~i..d.a aos
_ aeronautas e aeroviários, civis e militares, impedidos
de exercer a profissão.

~

-

aos organismos federais, especialmente junto aos Ministérios. •
- O CoÍJ.giesSo NaCional decreta:
:t
Como se sabe, as operações de crédito do setor públioo esArt. 1° Os aeronautas. os aeroviários e os militares atingidos
tão sujeitas às condições e exigências estiplladas pelo Senado Fe- por atas institucionais ou complementares, impossibilitados. em
deralqueimportamumtranscurspde tempo não condizente como _função das Portarias Reservadas n% 5-50-GM-5, de 19 dejtmho
prazo de validade desses oertificados. Decreto n• 99.684190, que de 1964, SC285-GM·5, de j• de setembro de !966, do Ministério
consolida as normas regulamentares do Fundo de _Gara'ntia do_ da Aeronáutica, de exercer na vida civil as atividades específicas
TempO de Serviço, estipula, para os casos de parcelamento de dé- de aeronautas e aeroviáriOs--Ccmstantes da Portaria 869-AGM-5. de
bitos, validade de 30 (trinta) dias para os certificados.
:i9 de agosto de 1963. do Ministério da Aeronáutica, farão jus à reEsse prazo é extremamente exíguo, sobretUdO -quando se paraçãO de narureza eConômica prevista nesta lei.
tem presente que parcela substantiva das operações de crédito reaArt. zoA repar.tção de que trata o artigo 1° consistirá em inlizadas pelo setor público necessita de prévia autorização do Sena- denização pecuniária dos direitos referidos pela impossibilidade de
do Federal. Com rito próprio de tramitação, demandam tempo de ter exercido, na vida civil. as atividades profLSsíonais específicas
artigo sení obtida
avaliação que normalmente são superiores: à validade das; referidos citadas nesta lei. A indenização de que trata
certificados, ocasionando. dessa forma. prejuízos aoS órgãOs e en- cooformb o critério de cálculo estabelecidO nOs incisos seguintes:
tidades interessadas. além das constantes reclamações âoS Srs.
I - aos pilotos civis. oficiaís aviadores e oficiais aviadores
Prefeitos muniCipãis, -no que diz reSpeito a !iDe~çãO -de rea.~rsos engenheiros que. para exercer atividàde na aviaçáo civil depenjunto aos Ministérios, referentes a parcelas mensais de convênios. diam das licenças da Diretoria de Aeronáutica Civil, proibidas pec-omojá acontece com o Certíficado doiNSS, que ~em validade de _ las-Poltarias Reservadas S-50 e·S-285, referidas no artigo 1°, cor90 dias.
-- --respoiúJer.i um valor eqUivalente ao salário de comandante de
O Projeto de _Lei que qra apreseDiãmos visa a corrigir tais Boeing 737. eqUipamento inicial e básico da aviação comercial
transtornos., sem que. contudo traga prejuízOs ao tão necessário biasileixa, vígente na data do efetivo pagamento da reparação,
c_ontrole das contribJ.ições ao FGTS.
·
multiplicado pelo .oúmero de meses transcorridos a partir da proSala das Sessõe~ 27 de abril de !995.- Seoador Jooé Bianco.
mulgação da Constiruição Federal, em 5 de ou rubro de 1988, até a
LEGISlAÇÃO CITADA
data da publicação desta lei nb Diário Ofidal da União;
II- a indenização a :que fazem jus os militares especialistas
aeronautas e aeroviârios, -Cujas especializações lhes davam direito
LEI N" 8.036, DE II DE MAIO DE 1990
de obter licença para trabalhar na aviação civil por constarem na
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempô Portaria 869-AGM 5, de 29 de agosiO de 1963, citada nas Portade Serviço e dá outras providências.
rias Reservadas S-50 e S-285, será calculada com base nos seguinArt. 27. A apresentação do Certificado de Regularidade do tes valores:
a) aOs mecãniCos de vôo, radiooperadores de vô6-, comissáFGTS, fomecido pela Caixa Econômica Fedem!, é obrigatória nas
rios tJe bordo e navegadores 50% (cinqüenti "por cento) do salário
seguintes situações:
a) habilitação e licitação promovida por &gãos de Ado:úois- -de comandante de Boeing 737. vigente à data do efetivo pagamentrnção Federal, Estadual e Municipal, Direta, -Indireta oti Funda· to da reparação, multiplicado pelo número de meses transconi.dos
cional ou por entidade controlada cfueta ou indiretamente pela da promulgação da Constituição Federal, vigente, até a data da puUnião, Estado e Município;
-- - blicação desta lei no Diário Oficial da União;

o
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b) aos despachantes de ~ de vôo e mecânicos de
c) cópia da página do Diário Ofidal da União que publicou
mamnenção, Categoria I e n, corresponderá um valor igual a 30% a condição de oficial aviador ou iJe oficial aviador engenheiro;
(trinta por cento) do salário de comandante de Boeírig 737. vigente
d) cópia do boletim interno da Aeronáutica que publicou a
à data do efetivo pagamento da reparação. multiplicado pelo nú- condição de grac:hlado e que indique sua especialização.
mero de meses transcoiridos a partir da promulgação da Constituiterem sido punidos por Atos InstirucionaiS ou Compleção Federal. de 1988, até a data da publicação desta lei em Diário mentares. Tal comprovação poderá ser feita cOm qualquer um dos
Of"u:ial da União.
·~ _
~ ·~
documentos seguintes:
Parágrafo único. O valor paza o critério de cálculo da i.ndea) cópia da página do Diário OlidaL on boletim interno da
nízação de que tratam os incisos deste artigo. será declarado pelo Aeronáutica, que publioou a punição;
sindicato dos aeronautas e dos aeroviários, e obtido com base no
b) qualquer dos documentos do inciso I em que esse fato
valoc da COD.tribuição sindical de associado- 1% (Um por cento) seja declarado explicitamente.
do salário-, que por sua vez é baseado em informações prestadas
• Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
pelas.oompanbias ~·
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3õ As atividades na aviação civil, cujo exercício depenJustificação
dia de licença da Diretoria de Aeronáutica Civil, sãD as especificadas na Poruria n•-869-A-GMS, de 29 de agosto de 1963, do MiEste Projeto de Lei tem como fmalidade regulamentar o §
nisté!;io da Aerooáinica:
- ·
das Disposições Constitucionais Transitó• Art. 4• A indenização objeto desta lei, far-se-á em até 60 ·~ 3° do artigo godo Ato
1
(sessenta) dias após a entrada dos requerimentos por intermédio da rias, que instituiu a 'ieparação de natureza económica" aos aero-ccm.ta corrente do interessado. no Banco do Bmsil S/A ou da Caixa náutas e aeroviários. civis e militares, proibidos de exercer suas
atividades profissionais especificas em decorrência de Atos de exEconômica Federal, a ser indicada na petição.
Art. 5° A repaiação de que aata o artigo 2° será considetada ceção ex.arados a partir de 1964, por governos autoritários.
Desta Proposição foram escoimados os dispositivos consicrédito de natureza alimenlicia e estende-se aos herdeiros e aos dederados inconstitucionais e que ensejar.un o veto presidencial ao
pendentes dos beneficiãrios falecidos.
-Art. 6° As _despesas decoaeDles desta lei con:erão à conta de Projeto de Lei da Câmara n• 248. de 1993 n• 4332193. na eap de
dotâÇãb própria dos Encargos Previdenciãrios da União- recursos origem), que versava sobre a matéria, uma reedição do P!>-n•
18(1'89. também vetado integralmente.
..
estes sob a supervisão do Mmistério da Fazenda.
Est~ projeto toma como pariimetro paia indeo.iza~Q o
Art. 7° Os benef.ciários contemplados por esta lei babilitarse-ão i repa13ção econômica a eles destinada mediante requeri- Avião Boeing 737, equipamento padrão, básico e inicial da -aviamento dirigido ao Ministro de Estado da Fazenda a ser entregue ção _co.tpei_cia! brasileira. de primeiro niVel Portanto.~todos os pilodiretamente ao Ministério da Fazenda ou nas Delegacias Regio- tos Impedidos de voar pelas Portarias do Ministério da Aeronautica. certamente estariam apr.os a pilotá-lo. Outra coisa que convém
nais da Fazenda mais próxllna.s de seus domicílios.
Parágrafo único. O prnzo para entrega dos requerimentos é frisar é que o montante total da indenização a ser paga: por este
de sessenta dias, a contar da data da publicação desta lei ein Diá- projeto representa só 20% (vinte por cento) do último projeto vetario Oficial da União. Os requerimentOS--deverão ser in.stroídos dO pelo Presidente, pois a repaxação pássa a ser paga a contar da
com documento oficial CQID.probatório do direito do requerente e à promulgação da Constituiçio. isto é a partir de S de outubro de
1988, em vez da data do impedimento, abril de 1964~ suprime a
declaração do valor do salário fomecida pelo sindicato dos aeronautas para o cálculo da indenizaçlio a ser paga,. conforme o crité- aposentadoria,.. além de outras "incosntitucionalidades" -alegadas
no veto do projeto anterior. /.
rio estabelecido no artigo 2°.
Nas razões do veto. o próprio Presidente da República, reArt. go Os ciVis deverão apresentar-Os seguintes- docmnen·
tos. visa:D.do à comprovação para efeito de percepção do dlzeito es- conheceu que a matéria deveria ser reapresentada sobre outro enfoque legal e, ··~ 'iC'Dl a maior celebridade'' a fim de promover
tabelecido nesta nOlllla legal:
à~ dos in}lstos prejuísos sofridos pelas aludidas categorias.
I) te! sido aeronauta cu aeroviári.o. Tais documentos podeE de se ressaltar, ainda, que os aeronáutas e aeroviários forão sei" a c6pía da licença õU ó certificado fornecido pela Diretoriiram as categorias que mais sofreram prejuízos com os A tos excepde Aerooáutica Civil, ou outro documento oficial;
II) ter sido atingido pelos AIOS Instituciooais ou Comple- cionais, pois foram proibidos de exercer suas atividades especifimentares. Tais documentos poderão ser a pàgina do Diário Oficial cas até mesmo na vidà civil, e por exercerem ai.i.Vidades peculiares,
da União que publicou os referidos Atos, ou outro documento ofi- para as quais fomm treinados, tiveram seu campo de trabalho restringi~ e em consequência, encontraram enormes dificuldades
cial comprobatório;
.
ill) estar em condições de anistiado político, perante a Pre- pma _o exercício de outras atividades, indispensáveis ao provimento de suas necessidades e das de seus familiares.
vidência Social.
_______ _
IstO posto, s6 nos resta, embora tardiamente, promover essa
Art. 9° Para os militares, sexão exigidos os seguintes documentos comprobat6rios para fazer jus ao direito à reparação de reparação pecnniária. pois os prejuízos profiSSionais infligidos aos
aerooáutas e aerovi4rios com a intelfu.PÇão arbitrária de suas carque trata esta lei;
reiras, bem _como os danos morais sofri<!os.. são i:J:reparáveis, passíI) terem pertencido, quando atingidos pelos Atos Institucionais oo Complementares, aos Quadros, Especialidades e Subespe- veis apenas do reconhecimento da Nação.
Sala das Sessões. 27 de abril de 199S. - Senador Roberto
cialidades, que para exercer atividade na aviação civil depCndiam
das licenças concedidas pela Diretoria de Aeronáutica Civil. Tal Freire
comprovação poderá ser feita oom qualquer um dos documentos
LEGISlAÇÕES CITADAS
seguíntes:
a) c6p~ da carta patente para os oficiais ou, p8.m os graduaPortarias sigilosas do MlniDstério da Aeronáutica
dos. da portana de nomeação que indique a sua tspe<ializaçã<x
1 - Portaria Miulsterial Reservada n• S-50b) cópia das follias de alterações do Histórico Militar;
GMS de 19 de junho de 1964.
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2 ~Portaria Ministerial Reservada n° S-285GMS de 1° de setembro de 1966.

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

PORTARIA DE-29 DE AGOSTO DE 1963

Revoga a Portaria n° 148-0M-5, de 7-2-63, e
dá nova redação às Instruções para a concessão da ücença e certificados a tripulantes de aeronaves e pe;s.
soai de organização de terra.
O Ministo de Estado dos Negócios da Aeronáutica. usando
das alribuiç®s que--lhe confere o art. 2° do Decreta-Lei n° 2.961,
de 20 de janeiro de 1941. tendo em vista o disposto no Anexo I à
Convenção de A viação Civil Intemacional' e suas emendas e a necessidade de' atual,izar l!S nQ~s vigentes para a concessão de li-

cença e certificados de aeronautas e aeroviários- civis, resolve:
· W 869-AGM-5 - Aprovar as Instruções que com esta baixam para a concessiio de licenças e certificados a tripulantes de
aeronave, e pessoal de organização de terra- Major-Brigadeiro do
Ar- Anysio Botelho, Ministro da Aeronáutica.

-·-··------.a---------..

-------··----··-··-··-··-~---·-··-··

- -§ 3• do artigo 8° do ADCf- AIO das Disposições Constitucionais Trtmsitórias:
Aos cidadãos qlle foram impedidos de exercer, na vida civa atividade profissional específica, em deconincia das Portarias
ReServadas do MinistériO di AeiOnáutica n° S-50-GM-5, de 19 de
junho de 1964, e n° S-285-GM-5 será concedida reparação de natureza econômica. na forma que dispuser lei de iDiclã.tiV'ã--do Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de doze meses a contar da data da promnlgação da Constituição.

Paráirafo único. O Vinculo será í:umado com o órgào público de controle ambiental federal. ou por si conveniado para a finalidade, em termo próprio que constitui-se documento hábil à regularidade do corte razo na área a que se referir, e averbado a requerimento deste à margem da inscrição no Registro Público do ImóveL
_Art. 3° A obrigação a que refere-se o artigo anterior poderá
ser suprida pelo Poder Público atnt.vés de ato em que vincule as
áreas por si declaradas ou criadas para presezvação consoante aos
artigos 3° e 5° da Lei n° 4.771 4e 15 de setembro de 1%5, às áreas
de propriedade ou posse de particulares destinadas ao uso alternativo pelo Zoneálnento Ecológi.oo-Econômico.
Art. 4° Para os fms prescritos neSta lei considera-se área de
preservação das áreas que originariamente- p(mencendo à União,
fornm, ou sejam. por esta destinada ao uso alternativo, aquelas que
teoha d~ti.nado ou venha a destinar às finalidades prescritas nos
artigos 3°e5°da Lein° 4.771, de 15 de outubro de 1965, guardada
a equivalência de dimensões em cada Unidade da Federação, conforme Ato do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente Naturais Renováveis.
Parágrafo único. No prazo de sessenta dias da edição desta
lei o Iilstituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
renováveis expedirâ os Atos vinculatórios instituído neste Artigo
em relação as áreas já destinadas à preservação e ao uso alternativo, observando prioridade as áreas destinadas a projetos de colonização (Projetes de Assentamentos Dirigido, Projetos Inte~os. de
Colo.nizaçã.o, Projetes de Assnetamento) em Programas do)".nstiw.to NaciODal de Colonização e Reforma Agrária.
~
Art. 5• A recomendação expressa no paxágrafo únic01do artigo anteriOr opera como" Condição si:ispensiva aos aspectos punitivos e woibitivos estabelecidos na lei ao corte razo nas ãreas destinadas ao uso alternativo, exceto aqueles concemen.tes aos artigos
2°, 3°, e 5° da Lei n° 4.771 de 15 de setembro de I 965.
Art. 6° O poder Executivo regulamentará a presente Lei, no
que forjil.lgado necessário ã sua execução.
Art. 7° Esta lei entra e!D- vigor na data de sua publicação.

Justificação
(À Comissão de A.ss-untos Econõmicos- decisão
termiwtivá.)
-

PROJETO DE LEI N• 135, DE 1995
Dispõe sobre a exploração a oorte razo da fk.resta e demais formas de vegetação arbórea da bacia
amazônica em áreas selecionadas pelo zoneam.ento
Ecológico-Econômico para ~ alternativo do solo.
Art.l o Fica autOrizada a exploraçãO a corte :rnZo da florestã.
e demais formas de vegetação arb6rea da bacia amazônica ·em
areas selecionadas pelo Zoneamento Ecológico--EConômicó para
uso alternativo do solo, exceto nas áreas de preservação instituídas
conforme os artigoS 1° e 3° da Lei n° 4.771 de 1·5 de setembro de
1965.
Parágrafo único. Entende-se por áreas selecionadas pant uso
altemativo do solo aquelas destinadas à implantação de projetos de
colonização e, oo, refonna a~ asSeiitmíCDtõ de população,
agro-pecuários., industriais, florestais, de estra.ção :o:Uneral, de geração de energia e t.ra.D$missã.o, e de transporte.
Art. 2° A pessoa juiídica oo fisica que destinar área de sua
propriedade ao uso al~vo a que refere-se o artigo anterior fica
obrigada a manter área de dimensão equivalente, de sua propriedade, pan. reserva permanente, na qual não é permitido o corte !azo,
contígua ou não, na mesma Uniaa-----ae da federação em que localizar-se o projeto.

-A Lei n• 4.771 de 15 de setembro de 1965 em seu art. 15
proibiu a exploração empúica das florestas primitivas da baci.?
amazônica., preconizando sua utilização apenas em observância a
planos técnicos de condução e manejo a serem estabelecidos por
Ato do Poder Público, no prazo de 01 (um) ano, e determinado em
seu art. 44 que até o estabelecimento de tal ato (decreto) a exploração a corte razo apenas ~ria pennissível' com a permanência de
50% da área de cada propriedade com cobertura arb6rea.
O Decreto n• 1.282 da 19 de outubro de 1994. que supriu a
condição de proibição do corte razo. 17 anos após o prazo estabelecido na lei. veio a ser editado em 19 de outubro de 1994, exorbitando o poder regulamentador concernente a planos técnicos de
conQução e manejo, ao obrigar a manutenção de 50% da propriedade destinada ao uso alternativo pelo Zoneamento Ecológico
,_Econômico COIQ<:? área de_rçserva legal, na qual proíbe o corte
razo, em seus artigos 7° e seguintes. Quando a constituição de reservas em que é proibido o corte razo, preceitua a Constituição no
art. 225, VTI. se dá na forma da Lei, e não de Decreto, o que é disciplinado_ confOIDJ.e os artigos 2° 3° e 5° da referida Lei n° 4.771 de
15 de setembro, e seguintes, cujos art. 15 e 44. acima citados, encontraram termo comi edição do referido Decreto n° 1.282 de 19
de outubro de I 994.
··
./
Impõe-se, assim ao legislador, a norma que assegure na
Ain.azônia a divel:sidade biológica, através do competente ato legislatiVo, o que se constitui nO propósito do presente projeto de lei
em sua forma assegt.~ra-se a manutenção. enquanto área de reserva.
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de território equivalente àquela destinado ao uso altemativo pelO
zoneamento ecol6gico-econômic~ futromento de uso, gestão, e

controle ambiental defmido em lei cujo exercício passa-se.
Registra,:,se aO proprietário da área destinada ao uso altemativo, inclusive à União, a obrigação da manutenção de área equivalente como reserva. estabelecendo-se ao 6rgão competente. a
expedição de atos vinculatórios, inclusive para as ~já deslindadas ao uso alter tivo pela União, vinCUla-se as áreas por si já
destindas à preserv ..ção. Defm.indo..se no corpO da lei a condição
suspensiva constante nesta recomendação. E faculta-se ainda ao
Poder Público a vinculação de áreas que destine à reserva, ãs áreas
.de particulares destindadas ao uso alternativo no zoneamento. a
critéiiOde seu Poder discricionário.
preocupãção jiiSt.ifica~se-paraaotittrização ·dos recursos públicos destinados à infra-estrutura produtiva, evitando-se a
diltÍição de investinlentos em estradas ~ipaiJ?.entos de serviços
urbanos. projetas de colonizaçãb e asserita:fu_ento,
-áreas cujo
solo eSteja pârcía.Imente impedido de uso alternativo. Por ou~
lado considera a realidade da condição vivida por milhares de
agricultores já assentados em projetos ck: coiOIDZação oficiais, cujo-acesso _a programas de fomento e integração à econõmia de merca~
do e desenvolvimento sustentado desenvolvidos pelo Poder Público. impede-se pela ineXistência de regularitentação das áreas já
desmatadas, que superam limites de 50% da;; propriedades. Buscando-se a equação do conflito de in_teres_se na consecução dos ob~jetivbs nacionais.
Senado Federal. 27 de abril de 1995. - Senador Ernandes
Amorim.
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e) nas encostas ou partes destas. com declividade superior a
45°. equivalente a_lOO% na Iinba de maior declive;
f) nas restiogas. como flxadoras de dunas ou estabilizadoras
de mangues;
g) nas bordas dos taboleiros ou chapadas;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros.
nos eãm.pos Ilatl.ltais oU artificiais. as florestas nativas e aS Vegetações campestres.
.
Art. 3• Considerun:se, aiDda, de preservação permanente,
-quando assim declaradas por ato do Poder Público. as florestas e
demais formas g.e yege~ção natnral destinadas:
a) a ateDUal' a erosão das teuas;
b) a flx.ar as dunas;
c)~ formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do territ6rlo nac~cnlal a critério das au~
toridades militares~
- -e) a proteger sitios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
O a asilar exemplares da fauna ou flota ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações
silvícolas·
•
· h)~assegurarcondiçôesdebem'estarpúblico.
i___ § 1o A~supressão totaloo parciai·de florestasdepre~ação
permanente só será admitida com prévia autorização OO~oder
Exectitivo Federal. quando for necessária à execução de obras.
planos. atividad.es ou projetas de utilidade pública OQ interesse social.
§ 2õ As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam
sujeitas ao regime de preservação permanente (letra g) pelo s6
efeito deSta lei

O Presidente da República.
._., _ _ _ _ _ , _ _ _ , _ _ _ _ _c _ _ _ _ .,., _ _ _ .. _ _ _ , _ _ _ , ,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancion<r
a seguinte lei:
.
An. s• O Poder Público crianí.:
Art. 1° As florestas existentes no te.tritÓíÍ._ó nacjonal e as
a) Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas
demais formas de vegetação. reconhecidas de utilidade às terras Biológicas. com a finalidade de resguardar atributos excepcioque revestem. sãO bens de interesse comum a todos ~~ ~abitan nais da natureza, conciJülndo a proteção integral da flora. da
tes do País. exercendo-se os direitos d~.propriedade, côm as li- fauna e das belezas naturais, com a utilização para objetivos
mitações que a legislação_ em geral e especialinente esta lei es~ naturaís com a utilizaÇ.io para objetivos educaciOnais. reCreatitabelecem
vos e científicos;
Parágrafo único. A_s ações ou om.i~sões contrárias às dis- - b) Floiestas Nacionã.is. Estaduais e Municipais. com íms
posições deste Código na utilização e exploração das floreStas são econômicos. técnicos óu sociais. inclusive reservando áreas ainda
consideradas uso nocivo da propriedade_(ax:t._ 302. XL h, do Códi- não florestadas e destinadas a atingir aquele fnn.
go de Processo CiVil). __
·
_ __
_
Parágrafo único. Fica proibida qualquer forma de exploraArt. 2° Cons_ideram-se de preservação peirrianente, pelo s6 ção dos recursos naturais nos Parques Nacionais. Estaduais. e Muefeito desta lei. as florest~ e demais formas de vegetaçã() natural nicipais.
siwadas:
---- ~-----~----·;.~:......
-~....;a) ao longo dos rios ou de outro qualquer-curso d~âglla. ein.
faixa marginal cuja largura núrii.ma será:
Art. 15. Ficã prOibida .i exploração sob forma empírica das
1 - de 5 (cinco) metros para os rios 'de menos de lO (dez) florestas primitivas <la bacia amazônica que s6 poderão ser uúlizametros de largura:
das em observância. a planos iécnicos de condução e manejo a se2- igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 rem estabelecidoS pai aio:do Poder Público, a se_r baixa&?_ dentro
(dez) a 200 (duzentos) metros de distância entre as margens;
do
de um ano.
3- de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura
seja superior a 200 (duzentos) metros;
_
Art. 44. Na RegiãO Norte e na parte norte da Região Cenb) ao redor das lagoas. lagos ou reservatórios d'água nam-tro~Oeste enquanto- não for i!Stabelecido o- decreto de que trata o
rais ou artificüi.is;
c) nas nascentes. mesmo nos chamados "olhos d'água". seja art. 15, a exploração a corte razo só é permissível desde que perquãf for a sua situação topográfica;
maneça com coberrura arbórea, pelo menos 50% da área de cada
d) no topo de morros. montes. montanhas e serras;
propriedade.

--·---·····-------··---
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Federal, solicito sejam requeridas ao Senhor Ministro de

de

Esta...ck,

do Planejamento e do Orçamento, D.a. qualidade
Presidente do
(À Comissão de A~untcs Sociais- decisão termi- Conselho Nacional de Desestatização, a que se refere a Medida
nativa.)
ProviSória D.0 970, de 12 de abril de 1995, as ínfonnações em res_
__
O SR. PRESIDENTE-(Lticidio Portella) - Os projetos se- posta às questões a seguir fOrmuladas:
L Quais as empresas já privatizadas desde o início do Prorão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimentos que seiio lidos pelo Sr. 1° Se- grama Nacional de Desestatização?
2. Quais as empresas em que a União ou entidade da admicretário em exercício, Senador Bello Parga.
nistração federal direta e inçli:reta detenham pa.rticipàÇão majoritáSão lidos os seguintes
ria e minoritária, awalmente enquadráveis ou enguadradas no ProREQUER1l\1ENTO N' 638-A, DE 1995
grama Nacional de Desestatização'?
3. Qual o cronograma já estabelecido para os próximos proRequeremos, nos termos do arl 258 do Regimento Intemo,teJJbam ~ção cm coojunto os Projetes de Resolução n"s 49 e SI, cessos de privati.iação, quais as empresas, datas e valores mínimos
previStos de alienação?
de 1995. por tratarem. de matérias que versam o mesmo assunto.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1995. - Senador Lúdio
Sala das Sessões, 27 de aOril de 1995. - Pedro SiÍnon Coelho
Humberto Lucen"a.
(Â Mesa para decisão)
. · REQUERIMENTO N' 639, DE 1995
A Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania requer
com fundamento no art. 258 do RL a tramitação coJijuiiti-das Propostas de Emenda à Constituição n~s 01 ,.04 e 20, de 1995, que dispõe sobre medidas provisórias, ora em tramitaçio no Senado Federal.·
Sala das Sessões, 27 de abril de 1995.- ÍrisRezende-Jo·

sapbat Marinho - Jader Barbalho - Roberto Requião - Bernaiêl<J Cabral - Roberto Freire - José Bianco - Guilherme·
Palmeira - Francelino Pereira - Lauro Campos - Ronaldo

Cunha Lima - Ra..mêZ Tebet -José lgnácio Feqeira- Jeffer..
son Peres - Élcio Alvares - Ademir de Andrade - Benedita da
Silva -Carlos Bezerra.
REQUERIMENTO N' 640, DE 1995...
Senhor PreSidente,

Requeiro, nos termos do artigo 258 do Regimento Interno
do Senado Federal. a tramitação em conjunto das Propostas de
Emenda Constituciorial n% 09 e 14. de 1995. por versarem sobre a
mesma matéria.
·

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O Requéríinento lido
será despachado à Mesa, para decisão, nos termos do art. 216. In.
do Regimento Interno.
·Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1o Secretário etl} exercício? Senador Bello Parga.
E lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 642, DE 1995

~

Requer, nos termos regimentais, que o J!mjeto
Lei do Senado n° 81, de 1995, que dispõe sobt-e as
sociedades cooperativas, seja apreciado pela ComissãO de Assuntos Econômicos desta C~
~e

Senhor PresiâeD.te,
Requeiro, nos termos regimentais, que o Projeto de Lei do
Senado n° 81. de 1995, que dispõe sobre as sociedades cooperativas,
seja apeciado pela Comissão de AsSUDtos Económicos desta Casa.
Justificação
O Projeto de_ Lei do ·se_na~o tl._o 81, de 1995, que dispõe so-

Justificação

bre as sociedades cooperativas, foi encaminhado à apreciaÇão da

As propostas de Emenda à Constituição que se pietende Sejam apreciadas em conjunto- PECs n~ 02 e 14, de 1995- visam,.
ambas, fixar"na Lei maior Iilllite máxim.Ó para a -remuneração dos
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e· dos Municípios, introduzindo texto ao art. 37.
.,
Tratando·se. pois. de propostas que regulam .a mesma matéria e de igual hierarquia, ora sob exame na ComisSão de Constituição, JustiÇa e Cidadania,: se faz necessária a tramitação em coojunto.
Sala das Sessões, em 27 de abril de 1995.-Senador Ronal·
do Cunha Lima.

Comissão de Constituiçãõ~ Justiça e Cidadania do Senado Federal,
com decisão termlllativa.
Referida matéria envolve o interesse das cooperativas brasileiras, que pelas suas características como entidades econômicas;
integradas aos diveiSOS segmentos produtivos da sociedade, necessita ser apreciada por comissão esped:fica do Senado, com vincu~
lação ã. matéria., ou seja, a Comissão de Assuntos Econômicos.
Sala das Sessões, '27 de ãbril de 1995.- Jonas Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- O requerimento será
incluído em Ordem do Dia oportunamente~ nos lermos do disposto
no arL 255, U ~ n° 12. do Regimento Interno.
· Sobre Cl mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senãdor Bello Parga.

O Sr. Lucidio Porte/la deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Levy Dias, 3" &cretário.
O SR. PRESIDENTE (l.evy Dias)- Os xequerimentos li·
dos serão publicados e, posteriormente, incluídos em Ordem do
Dia, nOs-termos do a.rt. 255. ll, c,n°8, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício. S~nador Bello Parga..

É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N' 641, DE 1995

Senhor Presidente,
Nos termos do disposto no § 2° do a.rt. 50 da Constituição
Federal. e nos artigos 215 e 216 do Regimento IntenlO do Senado

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 643, DE 1995

Senhor Presidente.
Nos tennos do Art.. 13, § 1°, do Regimento lnt~plO, requeiro
a v~ Ex• seja considerado licença autorizada o dia 28 -do corrente.
para tratar de assuntOs do partido que presido em Minas Gerais (PFL).
Sala das Sessões, 27 de abril de 1995.- Senador Franceli·
no Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Fica concedida a licença solicitada.
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Senhor Presiden~.
Comunico a Vossa Excelência que me ausentarei do país no
perlodo de 2 a 12 de maio do COII'ellte, parn: participar dos eventos
É lido e aprovado o seguinte
da 6• Sem:ma da Amazônia, que terá lugar na cidade de Nova IorREQUERIMENTO N• 644, DE 1995
que, e também para acompanhar a delegação de 1Iabalho em defes_a da Amazônia que perco:mmí diversas cidades norte--americanas
Senhor Presidente.
Nos tetmos do art. 55, m, da Censtitn_ição, combinado com de Washington D.C.
Sala
das
Sessões,
27
de
abril de 1995.- Senadora Marina
o art. 13, § 1° do Regimento Interno, requeiro seja considerado
como licença autorizada o período de 2 a 12 de maio do corrente,_ Silva
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A comunicação licla
quando estarei ausente do país para participar dos êventos da 6a
vai à publicação.
Semana da Amazônia. que terá lugar na cidade de Nova York e
· também para acompanhar a delegação de trabalho em defesa da
Sts. Parlamentares, comunico que a apuração da votação
Amazônia qçe petcomci. diversas cidades norte--americanas de dos vetos presidenciais na sessão conjunta do Congresso Nacional,
Washington D.C.
.
.
____
_
realizada ontem, às l9h, PJ:O<=SOU·se attavés do PRODASEN,
Sala das Sessões, 27 de abril de 1995.- Senadora Marina tendo sido acompanhada pelo Sr. Deputado José Machado e pelo
Silva:
:
. _ _
Sr. SênadorRamezTebet.
• O SR. PJ.l,ESIDENTE (Levy Dias) - Fica ooncedida a liVotaram416 Srs. Depulados e64Srs.Senadores .
cença solicitada.
_
CotiiUDico, afuda. ao Plenário que os itens n% 10, 11, 13,
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secre14, 16, 17, 18 e 19 e os subi!JiDs 1, 4, e 5 do 21 da Ordem do Dia
tário em exercíciá, Senador Bello Parga.
da sessão conjmta realizada, referentes aos vetos presidenciais foÉ lido e aprovado o seguinte
mantidos; os itens de n•s 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8,9, 12,15,20 e os
suba.,;. 2 e 3 do 21 ÍOI3lll reticados da pauta, attavés de requeriREQUERIMENTON°~,DE1995
mentos de destaque.
Requeiro que seja considerada como licença, autorizada nos
Solicito ao Sr. 1o Secretário em exercício, S~ Bello
termos do artigo 13, parágrafo 1o. do Regimento Interno do Sena- Parga, 9"e proceda à leitura da Ata da apuração.
" _
do l'e<let:a!. ·minha ausência dos trabalhos da Casa. no dia 28 de
E lida a seguinte
'"
abril de 1995, a flm ae.Parúcipar de atividades politico-partillárias
Ata de apuração dos votos de vetos presi.denclall cons-em meu Estado.
tantes da cédula única de votação utilizada na sessão coitjunta
Sala das Sessões, 27 de abril de 1995. -Senador Antônio realiZada aos vinte e seis dias do mês de abril de 1995.
Carlos Valadares.
Aos vinte e seis dias do mês de abril 00 aUci de mil noveO SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Fica concedida a li- centos e noventã e cinco. na sala de rewiíão da DDS- B9. Ce!l:tro
cença solicitada.
'
de Processamento de Dados do Senado Fe<let:a!- Prodasen, ãs vinSobre a mesa, requerimeilio que será lido pelo Sr. 1o Secre- . te e uma horas, preseD.tes os Senhores Senador Ramez Tebet tário ~ exercício. Senador Bello Parga.. _
PMDB e o Deputado José Machado - PT, membros da comissão
E lido e aprovado o seguinte
fiscalizadora designada para acompanhar a apuração dos votos
oferecidos por meio de cédula única aos vetos presidenciais. nas
REQUERIMENTO N• 646, DE 1995
sessão conjunta- realizada às dezenove horas do mesmo dia. Foi
Requeiro nos termos do art. 13._ paci.grafo Primeiro do adotado o seguinte procedimento: abertas as umas de votação da
Regimento Interno do Senado, licença autorizada por estar au- Câmaia dos Depulados, f = contadas quatrocentos e quatorze
sente de Brasília e da Casa. nos dias 17 e 24 do corrente mês. cédulas válidas e dois documentos considerados votos nulos e não
por estar no Rio de Janeiro para atender a compromissõs polítietiquetados~ roincidindo, assim. com o número de assinaturas da
cos inadiáveis.
-lista de presença. abertas as uma de votação do Senado FedeSala das Sessões. 27 de abril de 1995. - Senadoca Benedita ral, foram encontradas sessenta e quatro cédulas válidas, nú..neda Silva.
ro coincidente com o número de assinaturas da lista de presenO SR. PRESIDENTE (Levy Dias)~ Fica concedida a li· ça; em seguida. foi riscado os itelis de números um, dois, três,
cença solicitada.
quatro, cinco, seis, sete, oito. nove, doze., quihze; vinte e do
Sobre a. mesa, requerimento que serã lido pelo Sr. 1° Secre- vinte e um os subitens· dois e três, retirados cht. cédula através
tário em exercício, Senador Bello Parga.
de requerimentos, de destaque lidos durante a sessão. DanÉ lido e aprovado o seguinte
do prosseguimento aos trabalhos, as cédulas foram etiquetadas e numeradas seqüencialmente. reunidas em lotes de
REQUERIMENTO N• 647, DE 1995
dez e envelopadas. Passou-se, a seguir, à digitação dos
Senhor Presidente,
votos contidos em cada cédula. Foi utilizado o sistema de
Nos termos do disposto no § 1• do art. 13 dp Regimento.In- dupla digitação. seguido de conferência de cada cédula
temo. requeiro seja considerado como licença autorizada o pería:- _ para eliminar a pOssibilidade de erros. Iniciou-se a apurado de lO a 12 de abril do eotrente ano, quando estive tratando de ção pela Câmara dos Deputados. Foram mantidos todos os
assuntos político-partidários em meu Estado. . " ..
vetos naquela Casa, não sendo necessária sua apuração no
Sala das Sessões. 27 de abril de 1995.- Senador João Ro- Senado Federal. Obedecido o disposto no art.. 43 do Regi~
cba.
mento Comum, foi emitido um relat6rio. em anexo, com a
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Fica concedida a li- totalização dos votos dos Deputados e Senadores. Nada
cença solicitada.
mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata. que vai
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre- por nós assinada. Senador Ramez Tebet- PMDB Deputatáric em exercíciO. Senador Bello Parga.
do José Maci:aado - P:f.
É lida a seguinte
Sobre a mesa, requerimeD.to,.que será lido pelo Sr. la Secretário em exercício, Senador Bello Parga..
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1407 -Art. 7. "coput"; 303

Apuração na Câmara dos Deputados
Sim

1000 10- Projeto de
Lei da Câmara n• 60,
de 1993' (PL n•
1.020/91. na Casa e
origem), que isenta
aposentados do pagamento da taxa de pes· ca -··-----··-·-· 309
1100'11.t Projeto &
Lei da Câinara D.0 195,
de 1993 .(PL · D.0
2317/91. na Casa de ·
origem), que denomina 'Rodovia Avelino
PiacentiD.r o ftecho da
Rodovia BR-158 entre os municípios de
Campo Mourão e
Peabiru, no Esta<jo do
Paraná -----··-- 317
1300 t3 - Projeto de
Lei da Câmara D.0 242,
. de 1993 (PL n• •
3.0.02/92, na Casa de
origem), que dispõe
sobre- o ex~cio da.

Não Abs. Nul Tot.

-

49

3

o

361

Mantido

19

22

_o

BRASILEIRO
U.OYDBRÁS

o

51

358

Mantido

junto

ao Kre<fitamstah fur
Wieder.mfbau e ao
Fundo da Marinha
Mett:ante- FMM e dá
outras· providênciru.
pa.Ía a recuperação do
LLOYD Brasileiro •
1401- Art. 3; -~---- 304
1402-Art-5. "caput"; 303

50

51
51

3
4

359

Mantido

359

Mantido·

1403 - inciso I do

Art. 5.;_.. _________ 303. . .51

1

4

359 . Mantido

1404 - inciso II do
Art. 5.; --·----..302
1405-Art-6. "caput"; 303

51

1

5

359

Mantido

51

1

4

359

Mantido

1406- Parágrnfo único do art. 6; ..- - - - 303 . 51

1

4

359

Mantido

4

359

Mantido

4

359

Mantido

4

359

Mantido

I

4

.359

Mantido

1412 - inciso V do

50
1413 - inciso VI do
Art. 7 ; -~----··---· 304 50
- 1414 -'- inciso vn do
· A;~. 7 ; --·-··---··· 303 51
· 1415 - inciso vm do
Art. 7 ; ··---·-·-·· 303 51
1416 - Inciso IX do
art. 7; ·--·-··-·-·· 304 50
1417 - Inciso X do
--358 .ManJido
art. 7; · - · - - - - - 303 50
1418 Inciso XI do art.
7.; -----=--~-- "303 sô
1419·- Inéiso XII do
art. 7.; -·----··--- 303 50
1420- Art. 8 .............. 303 .50

1400 14- Projeto de
Lei de conversão n°
13, de 1994 (oriundo
da Medida Provisória
n• 499/94. que dispõe
sobre a Assunção da
dívida da campanha de
navegação
U.OYD
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359· Mantido

1

_5_

Art. 7 ; · · - - - · - · 303

profissão de detetive

eciaS
dá______
outras providên.. ___ 306

1408 - inciso I do
Art. 7.; .. ------..- 3Jl3 51
1409 - inciso II do
Art. 7.; .. --·----·.. 303 51
1410 - inciso m do
Art. 7 ; '....:.'.. ....::.:..:...•- 303. SI
1411 - inciso IV do
Art. 7 ; .............. - ..... 304

4

51

-1600 16 - Projeto de
Lei da Câmara D.0 50,
de 1987 (PL n•
171/87, na Casa de
origem), CjUe dispõe
sobre a padronização.
a classificação, o registro. a inspeção, a
produção e a fi.SC'llização de bebidas, antoriza a criação da Comissão Inretsetorial de bebidas • dá
outras providências.
1601 -Inciso n· do
art. 9; - ..----·-- 321
1602- Parágrnfo único do art. 10; ............ 321
1603 - Art. 12 ......-- 330
1700 17 - Projeto de
Lei da Câmara n• 203,
de 1993 (PL n•
874194 na Casa de
origem), que acrescenta é 7. ao art. 543
da Consolidação das
Leis do Trabalho CLT ---....- ........ 255

359

Mantido

4

359

Mantido

4

359

Mantido

4

359

Mantido

4

358

Mantide-

'4

358

Manti&.

1

·:i

1

4.

35_8

Mantido

1

4

358

Mantido

o

2

357

Mantido

-

34

4

1

1

359. Mantido

.

34

o

Mantido

o

2
2

357

2s

357

Mantido

94

o

3

352

Mantido

-~
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!800 !8- Projeto de
Lei n• I. de !994-CN,
que altera dispositivos
. da Lei n• 8.694. de 12
de agosto de 1993.

REQUERDMENTON•~,DEl~S

!801 - Inciso IV DO
é 3. do art. 28; ........... 296

55

2

2

355

Mantido

!802- é 1. do art. 65; 248

103

2

2

355

Mantido

103

2

2

355

Mantido

103

2

2

355

Mantido

60

2

2

355

Mantido

!803 - Art. 72, capn~ ......- - · -.. -•·- 248
!804- Parágrafo único do 3rt. 72; E ........:. 248
1805-Art. 73 ---·- 291
!900 i9 - PrOjeto .de
Lei da·Cân:wa n~ 123,
de !993. (PL n•
2.278/91, na Casa de
origem), que altera a
Legislação do Imposto de Renda. relativamente ã distribuição
disfarçada de lucros .. 291
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Nesta oportunidade, S. Ex• encaminhou requerimento,- que
será. lido pelo Sr. 1o Secretário em exercicio, Senador Bello Parga.
É lido o seguinte
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279. alínea e, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Parecer n° 89, de 1995-CCJ
para diligéncia (Ver OF. ri• 004/95-CSl) pelo praro de 7 dias (até
4 de maio do corrente ano).
Sala das Sessões, 27 de abril de 1995. - Senador Ramez

Tabet.
(ÉÕ segUinre o oficio a·que se refere o autor do
Requerimento nr~ 648195:)
·-~

......

--

.

.

OF. n~004/95-CST

-'

3

313

2

332

18

2100 2-1 - Proje"' de
Lei da Câmara n°16,
de !994 (PL n• "
2.248/91, na Casa de
origem), que regula.
menta o art. 236 da
Constituição Federal,
dispondo sobre serviços notariais e de registro ...........- -..

Mantido

.

43

o

Man~ ·

2101- Art. 2.; ·--·- 2S7
2!04-é2.doart.35; 3!0 20
O
2
332 Mantido
2!05-é!.Doart.44. 310 20
O 2 . 332
Mantido.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dfus)- A
lida vai i publicação.
.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 72 Srs. Senadores.
Passa-se à

au

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)~ Item 1:
PARECER N" 89, DE 1995
Discussão. em rumo úW.co, do Parecer n° 89, de
1995, da Comissão de Con•tituição. Justiça e Cidadania,
sobre o Diversos n° 2~ de 1995, e seu adendo, concluindo pela admissibilidade de instauração de processo parlamentar para apurar os fatos atribuídos ao Senador Ernandes Amorim. com base nas repre~ntações formula.:
das pelo Partido dos Trabalhadores. e nos dados de prova já colhi~os ou que vierem a ser obti~S~ -

Brasília, 20 de-abril de !995

Senhor Presidente,
Restituo a Vossa Excelência o Processo -Diversos n"' 52. de
1995, remetido a esta O;megedoiia" oom:· ViSiãs- à-- ínvestigação e
ap1ração dos fatos imprescindíveis ao julgamento do feito.
Para tanto, ao que induzi do atento exame das peças processuais, fazia-se necessário colher elementos probatórios que apontassem. ou não, o Seri.ador Emandes Amorim como envolvido. ou
suspeito de envolvimento, em ativídades ilícitas, e.so4íti~hnente
narcotráfico, quer antes., quer depois de sua posse.
•~
Mantive contato pessoal com o Procurador-Ge~ Eeptiblica, Dr. AriStides Junqueiia Alvarenga. a quem com~ as in-·
vestigações-da espécie, na fon:na dos arts. 127 e 129, I e VIII. da
- Constítujção Federal, em razão do qual dirigi a Sua Excelência
oficio especifico, conforme cópia anexa.
·
Fica também videnciada. nesse contexto, a necessidade de
mãior prazo para a obtenção das informações desejadas. assíin
co.m:o -de um coadjuvante_ desta Corregedoria em condições de c olhet- dados junto aos órgãos policiais.
·
~ Na hipótese de que a apreciação do Parecer do Senador Josapbat Marinho possa ser adiada, com vistas à conclusão dos trabalhos desta Comgedoria. pediria o- empenho de Vossa Excelência na -ãgilização da requisição objeto do Oficio n° 01195-CSF, có. pia anexa.
- Esclareço, fmalmente. Senhor Presidente. que. nas circunstâncias que pti.de perceber, toma-se difícil a previsão de ,prazos
para a obtenção de resuit.ados concretos na coleta dos dados mencioiiados.
Aproveito a oportunidade para apreseB.tar a Vossa &celência protestos de alto apreço e consideração.. - Senador Romeu
Tuma~ Corregedor do Senado Federal
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - A Presidência esclarece ao Plenário que-. em atendimento ao solicitado pelo Corregedor, o nobre Senador Romeu Tuma, o Sr. Procura'dor-Geral daRepública encaniiohou oficio, que será lido pelo Sr. lo SecreEário em
exetdcio, Senador Bello Parga.
É lido o seguinte
OFICIO PGRIGABIN" 778

Brasília, 26 de abril de 1995.

Secl>or Presidente, ·
Reporto-me ao Oficio n• 002195-CSF, de 12 do corrente
A Presidência esclarece que, na sessão do dia 29 de WJIÇO
último, por deliberação do Plenário, ao aprovar o Requerimento n• mê•, participo a Vossa Excelência que, por requisição do Ministé426'95, foi o prese!lle processo encami!lhado ao Con-egedor do rio Público Federal, foram instaurados perante o Supremo TribuSenado, Senador: Romeu Tuma, para que, no prazo concediçio de -Da! Federal os Inquéritos n•s 985-7, 986-5, 987-3, 981f.J, 989-0,
30 dias de adiamento. se procedesse a diligências necessárias aO 990-3, 991-1, 992-0, 993-8,994-6, 995-4, e 996-2, conforme cópias em anexo. esclarecimento da matéria.
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Esclareço, por oportuno, qu~ atualmente os referidos inquéritos se encontram em fase de diligências.
Atenciosamente, Aristides Junqueira Alvarenga, Procurador-Geral da República.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Com esses esclarecimentos, passa-se à votação do requeriment:o de adiamento da discussão, para diligências.
--O SR. RAMEZ TEBET -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a v' 1ção.
.
O SR. PRESL. J>NTE (Levy Dias)- Tem V.E><'a palavra.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Para encaminhar a
. votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadoms.. o Senador_Ro~ Tilma, ·Corregedor da nossa Casa, tendo que se auSentar dos nossos trabalhos por alguns dias, pediu-me
que subscrevesse junto com S. Ex.•, na qualidade de seu_ adjunjO, o
requerimento de adiamento que acaba de ~et lido pel,a Mesa.
. Sr. P;-es~Dte, }ilde-coiÍstatar, compulsando os autos ~ o
própl=io requeri!nento que fumei, que S. Ex• pede o adiamento sem
especificar o prazo necessáriO; de acordo com o Conegedor, para
a complementação de suas investigações.
Estamos diante de um caso que já se arrasta há mais de 90
dias no Senado da República. Compulsando o que existe nos autos, os ofícios remetidos a esla Casa pelo Corregedor, e diante dos
fatos que temos e da leitura feita pela Mesa referente à insrauraÇão
de inquéritos, o que a própria Procuradoria-Geral da República
afuii:J.oU que seria feito em prazo não ·superior à. 30 -dias; coD.siderando que os fatos elencado"s e referidos na numeraÇãO-dos oficias
e dos processos lidos péla Mesa dizem respeito. pelo que pudemos
constatar até O presente momento, a fatos referentes à Administração Pública, a fatos licitatórios referentes à aquisição de tratares e
licitação de sezviços em estradas de rodagem no Estado de Rondônia e no município de Ariquemes, onde o Senador Emandes Amorim era Prefeito à época; considerando. ainda mais, que o próprio
Corregedor, em seu oficio encaminhado ao Presidente desla Casa,
afirma que, nas circunstâncias em que ele próprio pôde perceber,
torna-se difícil - e este é também o nosso entendimento- a preyi~
são_ de prazos -para a obtenção de resultados concretos na coleta
dos dados mencionados; e tendo em vista que os fatos que se imputam ao Senador Emandes Amorim dizem respeiio- permitamme - a supostos ou evenruais envolvimentos com o narcotráfico;
considerando, que, como Presidente da Comissão ParlanleDlar de
Inquérito para apurar põssíveis irregularidades na atividade da mineração neste País, ouvímos, há 15 dias, o depoimento do. Chefe da Polícia Federal; e tendo ele afiiDlado, cate86ricit. e pe.-emptoriamente perante a nossa Comissão, que não existia sobre o assunto sequer inquérito Ou investigaçãO; e sem entrar em
mais delongas; mas considerando que a Cas~ não pode ficar. no
meu humilde entendimento, indefmidamente à espera de que
investigações se processem, de que invesúgaÇOeS.- se realizem.
com um Senador à espera de um julgamento pela Ca.sa. da própria admissibilidade sobre um processo sobre S. Ex-; e tendo
consultado alguns Senadores; gostaria de aditar o nosso requerimento, que estipula um prazo de oito dias- tempo suficiente
para aguardar a presença, nesta Casa. do nobre Senador Romeu
Tuma, que poderia nos auxiliar com a sua vasta experiência,
com o seu conhecimento, pelo seu passado profissional como
chefe da Polícia Federal- para podermos fazer um juízo ou não
da admissibilidade do que pesa sobre o Senador Emandes
Amorim.
Pedi para encaminhar a volação, porque entendo que é cruel
e difícil para a Casa ficar nessa sffiútção indefinidamente. É ruim
para quem está sendo acusado e muito pior para o Senado da Re·
públire. É preciso dar uma resposta definitiva, é preeíso dizer sim
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ou não quanto a essa admissibilidade. Não PQdemos protrogar
mais isso indefmidamente. ·
Como frrm.ei o documento sem Pt'aZ9 estipulado, quero dar
aqui a mi.Dha opiniãó. sugerir a estã Casa que aceite a minha sugestão, para que, neste requerimentO~-Seja aco1hicl6.-a partir desta
data, o prazo de oito dias, quando ai, então, teremos a oportunidade de votar o parecer improrrogavelniente - aceitando a sugestão
dos nobres Senadores que me aparteiam. Aí. então, votariam.os def.ui.itivameõte o parecer da lavra do eminente SenadOr Jõsaphat
Marinho.
Esse é o adendo que qUero fazer ao requerimento que firmei
junto com o nobre Senador Romeu Tuma.
~
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidante, peço a
palavra para encaminhar a votação.
O· SR. PRESIDENTE (Levy Dia$)- Coocedo a palavra ao
nobre Senador Epitacio Cafeteira
O SR. EPITACIO CAFETEmA (PPR,MA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, quero falar do alto da minha experiência com relação à acusação política. Passei um ano- áe aOril dO ãno pass:ido a
ab.ii.l deste ano- sendo objeto de uma acusaÇão feiia por uma free
press publicada na revista lstoé. O Procurador-Geral da República. Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, tão logo :recebeu a revista, mandou abrir um pr-ocesso invescigatôn.o contra este seu colega, que durou um ano. A8,ora. em abril deste ano, o ProcuraOor:
Geral da República mandou arquivar a investigação. Por quê? Por·que era um ~o de eleições. -e como é que a eleição se conc~a
no Maranhão? .Apareceu um fantasma -que apresentou à Proctlmdoriá:&-ral da República e ao Superior Tribunal de Justiça um pedido de inquérito contra este seu colega no sentido de que teria seqüestrado, assassinado e feito desaparecer um corpo de seu pretenso irmão. A Procuradoria-Geral da República mandou verificar.
Por um lado, o assassinado estava vivo. e a ProcuradoriaGeral da República ouviu o morto em depoimento. O morto, no
seu depoimento, disse que aquele que apresentara a queixa-crime
contra o Senador Epitacio Cafeteira não era o seu irmão. A Polícia
Federal descobriu que ele sequer existia; um fantasma denunciou
. um Senador da República perante a Procuradoria-Geral da Repú. blica e· o Superior Tribunal de Justiça. Fiz referências a isso em
meu pronunciamento. Esiam6s vulneráveis- demais. Ou eu teria enriquecido ilicitamente, ou era um assassino.
Sr. Presidente;- -quero encaminhar este requerimento para
mostrar a vulnerabilidade a que o homem público-está sujeito. Não
estou discutindo aqui, nein vou discUtir. as condições., a capacita. ção do nosso colega Romeu Tuma - todos sabemos, o Brasil inteiro sabe que S. Ex• é um grande xerife. O que discuto é_ que não
nos compete julgar se S. Ex• tinha condições de ser eleito. O julgamento foi do povo. A n6s importa saber o que ele vai fizer como
Senador. pois o que ele fez antes de ser Senador foi julgado pelo
povo de seu Estado.
O Senado não se recusará, tenho certeza.. em dar licença não
só para que o Senador Emàndes Amorim seja julgado como qualquer um OUtro Semidor. Mas. para iSSO. 4f:Preciso que haja um pedido de processO:- a~instalaçào -de um processo solicitando licença
ao Senado para processar o Senador_- O que-não se pode é expor o
Senador, durante tanto tem.JX>. à execração pública. Não aflllllo
que o Seriador Ernalides Amqrim é -inocente ou culpado, mas S
Ex& é Senador, e. enquanto não se comprovar a sua culpa. é inocente e escolhido pelo povo de Roraima.
Tenho a maior admiração pelo Senador Jo$3-phat Marinho.
S. Ex" sabe disso. é o meu mestre, o meu guru. representante da
terra de Rui BarboSa - vou fazer até um requerimento para que a
estárua de Rui Barbosa fique ao lado da Mesa. para que todos a

e
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É contra a minha vontade o adiamento dessa v'ota.Ção. Estou
Senadores; que ele flque aqui para nos m.ixari:i1oS nele e defender~ há ttês meses nesta Casa e. antes mesmo de assumir o mandato de
mos, como ele o fez, o Direito, a Constituição" e o País.
Senador, busco justiça. Estou tentando provar- e disso nãQ_tenbo
Agora, estamos diante de um processo perigoso, é a abertu- obrigação --a minha inocência a respeito das denúncias que flzera de um precedente. Dois partidos não tão grandes: o PSDB, com ram. contra mim. pois mesmo quem as fez teria que apresentar prouma bancada considerável, e o PT. com uma bancada do tamanho vas. Nesta Casa já apresentei todas as provas cabíveis. para que eu
da nbssa, uma bancada pequena, entram com uma representação foSse isentado dessas acusações CODtra a minha pessoa. ·
Q.O Se:gad_o e, portanto, se abre um processo para ouvir um SenaNão bastou o sacrifício que eu, minha famil.ia e meus íllhos
dor? E isso que me deixa perplexo, e com esta informação que fizemos, pois êstamos sofrendo com essas denúncias caluniosas de
para mim é teiiÍvel: "nos dados de prova jã colhidas ou que vierem uma imprensa que s6 faz denegrir a imagem de quem trabalha, de
quem é sério e de quem quer produzir. Minha filha faz a Faculdaa ser coibidas". Não se trouxe, aqui, nenhuma prova.
0 nobre Senador Emandes Amorim. na sua precipitaÇão de de de Direito e tem vergonha de dizer que é minha filha. Tenho
se defender, disse que queria tudQ esclarecido e fez até uma pro- um filho menor. de 15 anos. que precisou ir ao psicólogo, porque
postã:: sessão espeCial pôblica e aberta. para que pudesse explicar estã traumatizado com essas denúncias e com tudo que está acenas razões e as denúncias. E deram-lhe a oportunidade de se defen- tecendo.
der em uma.sessão pública e aberta? Ele usa o horário nonfial da
. Corii esse prepáro f"lSicO qu.e--te-ribo, esgotei-me flSiCamente,
Casa. E no horário nonnal--da Casa podt um Senador se defender tendo que ficar internado na UTl não por falta de condicionamende tcs:ias .as·denúncias qUe fõram assacadas conb:á ele? Não.. Até to Íl.SÍCO, mas por ter a minha moral abalada e por não ter condiçõpara-se pedir o inquérito, como ele queria, teriamos que dar em es de suportar tantas acusações falsas contra a minha pessoa. Dei
uma sessão especial e aberta para que ele se pronunciasse ao povo. um prazo pata que tudo fosse apuiado. Noventa dias se passaram.
Sr. Presidente, Sn. e Srs. Senadores, pl'OII'Ogai' algo por
Houve acusações de narcotráfico editadas ou jogadas à immais que se apresente contra ele é um precedente e fica-se ~mero- prensa por interesses econômicos, para poder defender interesses
so. Ainda há pooco, o Secretário da Mesa leu a respeito da quanti- de empresas aqui DO Brasil que pretendem explorar o subsolo do meu
dade de inquéritos abertos pela Procmadoria-Gernl da RepúÇlíca, Estado, palll entregar pane deste País a interesses ínt~
com relação a Emandes Amorim. Ali. sim. é o lugar certo. E naNesta luta estou às banas da Justiça. aos olhos d~enado
quele órgão que se abrem os inquéritos. e aqui eStamos para apro- e dos meus eleitores de Rondônia que me elegeram com um objevara licença para qualquer Senador.
tivo: limpar as denúncias que existem a respeito ~do de
Não me deixem-passar pelo vexame de votar a constituição Rondônia. •
'
de um inquérito na Casa contra O Senador ou pelo que fez como
.· Coribecedor do poder e do trabalho, como_ ex-prefeito,
Prefeito pelo fato de ter ou não comprado um trator. Isso não diz como ex-deputado por duas vezes. pelo que fiz naquele Estado,
bem desta Casa; é um desrespeito aos representantes doS Estados.
COllCO!:ri. a este mandato de Senador. Ganhei a eleiçao de um SenaHoje é Emandes Amorim; ontem fui eu. Levei um ano en- dor que se sentava nesta poltrona, o ex-Senador Amir !..ando. e era
quanto se examinavam todas as minhas contas. O processo foi arqui- - uma figw:a conhecida neste País. Em meu Estado, abati esse Senavado. Depois eu teria assassinado um cidadão. e o cida_clão_~_v_ivo!
dor no voto direto. porque, naquele Estado, conhecem o Senador
Tudo isso me leva a usar essa tribuna para pedir: pelo amor Amorim. conhecem o que fiz por aquele Estado. E todos os Senade Deus. respeitemos esta Casa! O Presidente da República afll"... dores que por acaso passaxam por aquele Estado conhecem o tramou:" O Poder que não se assume.- não é Poder!". Vamos enteil- ba1ho que fiz, sabem. que não sou bandido, não sou traficante, não
der que somos um Poder que deseja ser respeitado e o seremos na tenho envolvimento com drogas. nunCa matei ninguém.
medida em que não procurarmoS abrir chagas entre os nossos
A esta Casa pedi. ao lado do Senador Sérgio MachadD; ao
companheiros, os próprios partidos que apreseii.[ar3.ID. esta repre- lado dO Senador Eduardo Suplicy. que as denúncias existentes
sentação. O PSDB. o PT amanhã estarão sujeitos à mesma situa- contra mim 'fossem apuradas, porque não aceitava denúncias menção. Basta que um ou dois Partidos apresente uma representação tirosas contra a minha pessoa. Diante de um colegiado de magiscom base em uma revista ou jornal, e seremos forçados a tomar o trados. de .ex-governadores, de ex-prefeitos, de ex-ministros e de
.,
autcridades, esperava ter um julgamento o mais :rápido possível.
mesmo caminho- A abrir também uma sindicâ.ncia_
E é por isso, Sr. Presidente. que encaminho contrariamente Sei que vou ter esse julgamento honesto, sério, para provar a inoà prorrogação. V amos resolver este assunto boje! Vamos resolvê- céncia., para provar que estamos vindo aqui para representar um
lo agora! Vamos dizer que não será nesta Casa que se irá abrir um povo de uma Amazôilla que é es4Uecido, que ê abandonado pelo
processo! Que este seja aberto na Procul'3.~-Geral da Repúbli- Governo federal, pelos Governos que passaram.
ca. na Polícia Federal, onde for de direito, mas mfllC:ã. numa:-easa
Aqui cheguei cOm a responsabilidade de não só defender a
do Congresso que tem que respeitar os seus membros, e que tem, mmh.a integridade, a minha moral, mas os interesses de meu Estaembc>ra lá no fundo do Plenário. a figura de Rui Barbosa, que nos do, O nome desta Casa, este Congresso Nacional. E rendi-me a
está olhando e assistindo a mdo que vamos fazer!
tudo isw aqui Coloquei o meu nome aqui à disposição; em outras
Era o que tinha a dizer.
sessões nem sequer usei a palavra, para deixar os companheiros
O SR. ERNANDES AMORIM- _Sr. Presidente, solicito a Senadores analisare_m a minha vida, procurarem a Polícia Federal,.
palavra ao nobre Presidente por ter sido citado nomina.lmente•. poiS o Ministério Pllblico da União. o meu Município de Ariquemes, o
trata-se de um assunto que se refere a mii:ii. Em sendo assim. dese- meu Estado de RondQnia. E SeJ!3-dores daqui foram ao meu Estajo tecer alguns comentários.
do, mas, antes disso. eu troUxe certidões - todas que um cidadão
O SR. PRESIDENTE l)..evy DiaS)- Coo<:edo a palavta ao no- "brnsileíro pode apresentar neste País-, palll di= que sou inocente.
bre Senador Emand.es Amorim. V. Ex.. terá a palavra por S minut.a;.
-Aqui. no Senado Federal, o medo toma conta. A imprensa
O SR. ERNANDES AMORIM (PDT·RO. Pela ordem. falamaisahodoqueopoderdeumSenador.~ímprensatemaquí
Sem revisão do orador)- Sr. Presidente. sn e Srs. Senadores, colocaào debaixo da caneta o maior poder. E preciSo dar--se um
pedi a palavra por ter sido citado nominalmente. Por isso desejo grito de independência para isso. E quis colocar o meu mandato e
~ecer alguns comentários.
o meu nome, o voto que trouxe do meu Estado para. p;rr interm.éoniem e não sirva apenas de um ·1ugar para Oti'Vir O bõcb.icho de:~; •
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di o de meu nome, limpar, mudar, ol'provar uma lei dê imprensa quepuna o jornalista que denuncia caluniosamente, até porque, se um
médico faz uma cirurgia e erra ele vai para a cadeia; se um advogado interpõe ações irregularmente é puDido; se um Senador comete irregularidades é também punido. E por que não o olho da
imprensa'? Há jornais no Brasil que não pagam nem suas obrigações sociais e i::stãó de portas abertas. E DiDguém toma qualquer pro-
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Acbo, pelo contrário, que foi uni ato- de coragem e é isto
que o Senado tem de fazer sempre em todas as questões. E fóí isto
que o PSDB feZ e <jue continuará fazendo. porque_ queremos estar
sempre de cabeça erguida, olhando olho no olho do povo brasilei·
- ro, pois não temos nada a esconder.
Concordamos com a proposta do requerimento de adiamento até a volta do Senador Romeu Tuma, para que a discussão seja feita
vidência, nem o Senado. Mas tomam providéncias contia este ex- com a presença daquele Senador que está encaminhando os fatos.
empregado doméstico. ccilt.ra este ex-flfuo de agricultor, coDUa um ciEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
dadão que rutou contra tudo e lodos desse poder~ corrupto
. O SR. EDUARDO SUPUCY- Sr. Presidente, peço a padeste País e que chega nesta Casa como Senador da República.
lavra para encaminhar a votação.
Não é respeitado o fato de eu ser um Senador. Estou sendo
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) .:.Tem a palavra o nojulgado aqui ?Jmo s.e ainda estivesse na cozinha do meu ex-patrão. bre Senador Eduardo Suplicy para encaminhar~
Estoo sendo julgado aqui como se eu oão fosse hoje Senador da ReO SR. EDUARDO SUPLICY (Pf..SP. Par.t encaminhar a
pública. Penso que os Senadores devem julgar, mas outro Senador.
votação. ·Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Se·Respeito o Parecer do Senador Jos;tpbit.t Marinho, sábio, in- nadotes, o PT também considera importante a presença do Sena·
teligente. M.as quãndo 'aprisenÜm ., parecer. S. Ex• disse que ·a dor que hoje tem a responSabilidãde de- ser o Corregedor. para que
própFi.o Senador, eu mesmo, havia pedido a apuração de irregulari- se tome a decisão. Obviamente, teriamos uma informação -muito
dades. Realmente pedi que apurassem. mas não pedi para cassa- mais completa com a presença do Senador Romeu Tu ma.
rem meu mandato ou para me condenarem. O Senador refere.se à
Tenho a convicção de que, como o Senador Emandes Amoexistência de decoro parlamentar no tempo. Tudo bem. até aceito ritO. tem toda a possibilidade de defesa e também a certeza de que
essa tese. Mas, daqui a pouco, esse parecer e um decoro no~temp:> nada pã.im sobre ele, no que diz respeito ã (Juaisquer das -denúncias
teriam que ter um crime, teriam que ter um processo. Não existe que foram colocadas, há a possibilidade de essa decisão ser toma·
processo, não existe nada contra mim. E, hoje, e~ aqui, mais da com muita tranqüilidade e com a presença e a palavra §o_sena.
uma veZ.- pedindo a prorrogação desse requerimento.
dor Romeu Tuma, Corregedor do processo.
·
.. Para encerrar, digo que há mais denúncias e, por inccivel
Por este motivo, somos favoráveis ao requerimeniQ_~
que pareça, essa denúncia foi publicada no Diário Ofidal de on·
O SR, PRESIDENTE (Levy DiaS)- A Mesa esclarece ao
tem. para interesse hão ·sei de quem. Denúncias sobre minha adm.i· PlenáriO que o Senador Ramez Tebet é o Conegedor.al!junto e
nistnção, mas minhas contas foram aprovadas pela Câmara Muni· , que. ·em pronunCiamento, deixou bem claro ser o representante,
cipal e pelo Tribunal de Contas.
aqui, do pensamento do Senador Romeu Tuma.
·
Fui denunciado pelo ex.-goveroador do meu Estado. qÜe era
Com a palavra o Senador Pedro Simon, para encaminhar
da Oposição. O Tnlmna! de Justiça do meu Estado julgou o pro- peloPMDB.
cesso e não há oada contra mim. E ainda querem me condenar.
O SR. PEDRO SIMON- Sr. Presidente, não poderia falar
Abram um outro processo que voo responder sobre esses tantos em meu nome?
aqui dentro do Senado, mas o processo que pesa sobre minha pes-O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Senador Pedro Si·
soa é para saber se estou ou não envolvido em narcotráfico e, se mon, o repreSentante de cada partido é que está fazendo uso da panão estou envolvido, deveriam arquivá·lo. Se estoo. env_olvido que lavra para o encamiDhamento.
cassem meu mandato, mas. pelo amor de Deus, acabem com isso
O SR. PEDRO SIMON- Neste caso. declino da minha in·
de uma vez por todas !X)rque. senão, vou implodir diante dessas tenção de falar.
acusações infundadas.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB·PA)- (Fora do mi·
No mais, peço desculpas pela emoção por que pasSo nesses crofone) Senador Pedro Simon, V. Ex.. pode falar em nome da Li·
últimos dias diante de tudo isso e nenhum ser humano aguenta o derança do PMDB.
que tenho suportado até agora diante de todas essas acusações.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Par.t encaminhar a
Muito obrigado.
:..
.
votação. Sem revisão do orador.) - Agradeço a Liderança pela
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Tem a palavra o Se· gentileza que me foi concedida.
nador Sérgio Machado. Líder do PSDB pra encaminhamento de
Sr. Presidente, deixando·se de levar em conta o lado emovotação.
cional desta reunião- e entendO a emoção ôO ilustre Senador- teO SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-- CE. Par.i encami· mos que voltai ao racional. E o racional mOstra·nos exatamente o
nbamento de votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, que está acontecendo: notícias e manchetes em jornais aparecem,
Sr"'S e Srs. Senadores. gostariamos de poder discutir um pouCO ~ quase todos os dias envolvendo o nome de Pedro, Paulo, João,
bre a questão tratada pelo nobre Senador Epitacio Cafetei:tâ-em "i~~ Manoel, o do Presidente. govemador, miniStro, senador, deputado,
lação ao PT e ao PSDB.
enfim. uma série de pessoas, Illlma série de fatos muito graves.
Algumas vezes os fatos são verdadeiros e em outras., falsos.
Oficializamos o caso ao Presidente no sentido de poder esclarecer os fatos. E este é o papel do Senado, é o novo modelo. ·Entretanto, perante a opinião pUblica tudo é trniãdo da mesma maNão podemos deixar passar nada em branco, pois estaremos traba· neira.. Nada é julgado, Dada chega a seu fmal, Dada se altera e as
!bando contra a Casa. O_ que se pediu, e o nobre Senador Emandes coisas ficiun cOmo eslão- Por isso, nós da classe politica- somos
Amorim também pediu, foi o esclarecimento dos fatos. E isto é jUlgados por baixo. E é por isSo que, -quando aparece uma manche-muito importante para que cada vez mais possamos ter condição ~e falando mal de um politico, o povo acredita. Por quê? Porque,
de olhar de frente, discutir os fatos, apro:fund.anno.nos em relação entre o que é verdade e o que é mentira,. não há qUã.lquer distinção. E,
a eles. ~ao temos nada a esconder, nem nada a encobrir, pelo con- como a meofua não é desmentida, passa a ser praticamente verdade.
trário, temoS -de representar a Nação com toda a altivez. E é isto
Tenho uma proposta,. Sr. Presidente. Acho que a saída é·
que o Senado Federal tem de fazer sempre, para que possa.Iilos ser muito singela, exigirmos a criação, não digo de uma justiça da
cada vez mais altivos.
classe política, mas de um processo onde o julgamento do cidadão ,
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que tem um mandado eletivo ou um cargo de confiança tenha a
Bancada óo PDT vem. acompanhando essa questão que envolve
obrigação de ser com a urgência necessária." Quer díiér-. sai o pro~ um dos nossos COmpanheiros de Bancada. o Senador Eroandes
Amoriril.
cesso, o julgamento, o acusado é condeõ._ado o~ é_al?~~vid~.
O que não -pOde é licir cCrino estã:--o ·que Ii.âó pode é ficar
--·DeSde- o primeiro mOmento entendemos, como é nannal.
sem nada, absolutamente sem nada. Brinca-se com a honra, e o que devam ser colhidas tcxias as informações. para que, afmal. o
máximo ·que conseguimos é um desmentido. A nOtícía é manchete Senado da República possa chegar a uma coilclusão, não apenas
de primeira página e o -desmentido vem lá em baixo, na carta _do eril relação ao senador Emandes Amorim. mas em relação a qua!leitor ou coisa parecida. E lá se vão a honra e a diggidade do Par- _quer parlamentar desta Casa.
lamento, da classe política, que é uma classe tida como coriupia.
O pedido de investigação que os Partidos subscreveram fala
Penso, Sr. Presidente, _que o Senado tem a obrigação de senexclusivamente em possíveis indícios de ligação com o narcotráfioo.
tar, debater e analisar. Já ftz a proposta. Acho, inclusive, que a
Quero aqui ler o depoimento do Diietor da Polícia Federal.
. Mesa tem a obrigação de ver o que está sendo publicado e ouvir, a --quem já fez referência o Senador Ramez Tebet, presidente de
pois lá na Câmara dos Deputados nomearam uma comissão com Uma comissãO pãrlamentãi de -mquerito; Cujo Relatçr é o Senador
esta rE:Sponsabilida.áe, a de acompanhar o_que sai na imprensa en- Romero Jucá.
volvendo o poder e o que deve ser respondido.
O Dr. Vicente Chelotti, Diretor da Polícia Federal, disse o
Então, .parece-me. Sr. Presidente, que não adianta ficarmos seguinte ão ser indagado: que a Polícia Federal tem realizado inno fato isolado. Hoje é·ele,-amanhi_ sou ~eu: depois de amaobã é vestigações e constatado contrabando de minérios. É claro. e_ os
outro.· e vai continuar assim. Nós temos que analisar - nós como dados foram repassados.
institÚição- o que vamos fazer para responder a essas questões. . ·
Indagado também se nessas investigações foi defmido o enNotícia: ri:lún_sobre um político vira manchete, o mesmo não volv@_ento nessas atividades. se há responsáveis identificados
ocorre. infelizmente, quando se fala bem de um político_. Se falam quanto a essa questão, e. por fim. -se no caso de Rondônia existe
mal de nós. temos que ter o direitO de nos defender. Como d~vere esse tipo de incriminação. se paira. algum tipo de aCtJsação nessa linha
mos proceder? Se nos acusar.im, deram- nos o direito de defesa. Se contra o Senador Emançles Amorim dentro da Polícia Feder.a.l, a res-_
disserem: ''Pedro Simon__roul;lou. Quando ele era governador fez posta do Dr. Vicente Cbelotti, <lirigida publicàmente perante ~ coísso, aquilo. etc••." Eu 14Uerú que me. acusenl. pala que eu possa me missão parlamentar de inquéritO. sob juramento,_ foi a seguinte: 1 _
defende;. E que isso seja julgado. E verdade? Sim, ele vai para a
Vou responder à última pergunta que é a qUe está
cadeia. E mentira? Sim.- ele é absolvido.
senp.o mais esperada pelo ilustre Senador.
.
...,
O .que não pode !.COntecer é a imprensa publicar permwenEm termos de Polícia Federal - disse v\ente
temente, em manchete, notícias de corrupção sobre os políticos. Se
Cbelotti -, em que pesem notícias da imprensa, há muiV. Ex•s repararem, creio qUe para cada mil manchetes contra a
tas mâ.térias dízendo que a Polícia Federal: estaria fazenclasse política dizendo que político é vigarista, saem mais ou medo isso e aquilo; que estaria investigando a vida do Seno~ três ou quatro notas bem pequenas -desmentindo a_notícia.
nador Erna.ndes Amorim;·que teria até mandado agentes
O que fazem, então, com a opinião pública é quase uma lainvestigarem atividades do Senador na Bolívia. Posso
vagem cerebral contra a classe política. Temos de exigir a realidagarantir, com toda a convicção, que em relação à Polícia
de, a busca da verdade.
Federal não há nenhuma denúncia. não há nenhum proAcusaram um cidadão de ser utn grande traftCante- de dto-.
-cedimento in:staurado para apurar as atividades do Senagas e que ele é citado em revistas internacionais. É verdade isso?
dor Emandes Amorim. relacioriadas com o seu possível
Se for verdade~ a acusação. ele tem que eStar na cadeia, não
envolvimtÍlto com o narcottáfico.
pode estar aqui. E mentira? Então, tem-se que limpar o seu nome,
SegUndo sei, também pela imprensa. mais receno que não pode levar trinta anos para acontecer. E a maneira de estemente, o SUpremo Tribunal Federal teria autorizado a
clarecermos essas denúncias não é julgarmos aqui, no Cengresso,
inst.aurnção de inquérito policial contra o Seila.dor. Essa inporque não somos corte de justiça. Precisãmos de um foro especial
formação, oficialmente, ainda :não chegou as minhas mãos.
para apreciar essas questões. E não devemos dar responsabilidade
a um juiz- cotrio diSse o Senador Epttacio Cafeteira -, parn que o
Penso que essa declaração signiftCa. uni substanCial docuilustre meritÍsSimo, às vésperas de uma eleição, abra um processo
mento para esse processo. Evi~ntemente, há que se_ ter a comcontra um poütiCo -e arquiVe contra outro. ____ _
preensão dos-momentos dificeis por que passa o Senador Emandes
Há um fato e o prazo determinado para analisá-lo, ,iulgá-lo Amorim. desde o dia em que tomou posse neste Senado, a{X5s o
e decidi·lo. E isso funciQnaria para deputado, vereador, senador,
pedidó de investigações dos indícios do seu envolvimento ~om o
secretário de estado ou ministro. É sobre a classe politica? Vem a narcotráfico, segundo os requerimentos apresentados à Mesa do
resposta e R decisão.
Senado.
NE'lste momento emotivo que estamos vivendo. o discurso
· Com "relação ao pedido de adíani.enio dessa matéria. em prique respeito por parte do querido Senador é no sentido de estabe~
meiro lugar, gostaríamos de dizer- que consideramos que essa
lecerrnos com a Mesa e com as Lideranças o que vamos fazer no ques[âo deveria ser decidida hoje. Mas, em atenção ao requerifuturo, para que esses fatos não se repit.a..m.
mento de adiamento. tendo em vista a ausência do Corregedor da
Na minha opinião, deve-se estabelecer um processo- sumá: _ Polícia, e11caminbamos favora~elmente, na certeza de que, na prório: houve a denúncia, a Folha publicou, temos o direíto de e:Õ.trar xima quinta-feira, possa o Senado Federal, todos Senadores, decicom uma representação; Apresentam-se as provas, estas são anali- dir a matéria tendo ÇJOI base os autos do processo. Assim, com essadas, e chega-se a Um determinado julgamento: Caso contrário, sas ?iligências e apurações, poderemos decídir, segundo nossa
seremos todos nivelados por baixo.
_
___ _
consciência, o mandato d~ um Sen,ador ~_República.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra à
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao
nobre Sena<lora Junia Marise.
nobre Senador Bernardo Cabral, como Líder do PP.
A SRA. JUN:iA MARJSE (PDT·MG. Para encamiDbar.
O SR. BERNARDO CABRAL (PP-AM Como lider. Sem
Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Sr"s _e Srs. Senadores, a revisão do orador.)- Sr. Presidente, o PP vai se_ cingir _tão somente

~-
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ao requerimento de adiamento, qu'"e é o que s.e discuie nesta hora.

Nós nos reservaremos para o mérito no momento devido.__
Díscordo um pouco daqueles que pensam que a ausência do
Se~dor Romeu Tuma não possa ser suprida, o que poderia ser fei.
to pelo Senador Ramez Tebet. Como CorregedÕr-Auxiliar, estana
S.Ex .. aqui para prestar informações, deduções. eo.fil.:ri, aqUilO que
o Senado precisasse.
No entanto. há um inconveniente em não se-adiar. Só vOto
pelo adiamento porque o Senador Ramez Tebet fixou o prazo improrrogável de_& dias.

O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- A Mesa esClarece que

A Comissão- de ConstituiçãÕ. Justiça e Cidadania
recomenda ao Plenário que, antes da instalação da respectiva CODiiSSãõ processante no julgamento do Senador Ernandes Amorim, deteiiDine à Mesa DirelOra que
requeira da Comissão de_ Ética e da Corregedoria. no
prazo detemú.nado de trintã dias, realize todas as dili-

gências pertinentes com á investigação e apuração dos

fatos oque possam instruir o processo.

Consoante-Avulso distribuí~ pela Mesa e entregue: nas

baD.caclas. o Corregedor, SenadorRomeu Tuma, informa ao Presio Senador Ramez Tebet escreveu de próprio punho no requeri- dente da Casa que. nas circunstâncias em que recebeu o processo,
., menta a seguinte data: dia 4 d-e maio. Sãõ 7 dias.
to.ma-se -difícil a previsão de prazos para a obtenção de resultados
·· O SR: BERNARDO CABRAL- De qualquer riiã.neira, a concretos na coleta dos dados mencionados. Isso porque recebeu
oficio, jó lido pela Me~ do Procumdor-Geral da República, Dr•
data foi fiXada.
. Sr. Presidente, há uma situação curioSa:-se esse requerim.en· Aristides Junqueira Alvarengã, informando que arualmente os reta .não fosse votado. haveria exploração ao·fatô_em virtude da au- feridos in<juéritos encontram-se em fase de diligências. sên~ do. Senador Romeu Tuma.
__ _
Por essas razões, Sr. Presidente. entendo que devemos
Dir-se-ia que esta Casa resolveu votar hoje esSa matéria, aPoiar o requerimentó de adiamento, por uma semana., do exame
porque _o Senador Romeu Tuma estaria ausente,- O que criaria" gra- da matéiia,. na eSperança de que seja um prazo fatal.
ve interpretação, evidentemente desfavorável a este Colegiado.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
Só por essa razão, Sr. Presidente. quero declarar -,agora.
·O SR. PRESIDENTE (Levy_Dias)- Passa-se à votação do
em C<Uáter particular - que, se aqui estivesse o Senador Romeu requerimento.
Toma, eu votaria contra ci adiamento. Na sua ausência. acompanho
O requerimento do Senador Ramez Tebet é para que a preo req1,1erimento do eminente Senador Ramez Tebet, paxa que se sentevotaçãosejaencaminhadaparaodia4demaio.
vote defmitivainel1fe a matéria, como já o fizemos, acompanhando
- - Üs Srs. Senadores que o aprovam, queiram pennan~er seno Senador Josaphat Marinho na preliminar para vir para o plenãrio tados. (Pausa)
.;
e pelo méritO do Senador Emandes Amorim.
AproVado.
__
,1
O SR. OSMAR DIAS - sr; Pre:ti.dente,peça palã.vra para
.· Será cumprida a deliberação do Plenário
encaminhara votação.
0 SR. EPITAClO CAFETEmA- Sr. ~dente, peço a
SR. PRESIDENTE (Levy Dias) - Concedo a palavra ao palavta para uma declaração de voto.
Senador Valmir Campelo, para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao
O SR. V ALMIR CAMPELO -Sr. Presidente, peço a pa· cobre Senador Epitacio Cafeteira.
~
lavra para encaminhar a votação.
()SR. EPIT ACIO CAFETEIRA (PPR.MA. Para declaraO SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao çao de voto. Sem revisãO_ dO orador)- Sr. Presidente. permaneci
sen~do. depois de ter feíto à encaminhamento que fiz.. Mas rendoSenador Valmir Campelo, para encami.obar a votação.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para encaminhar me ao desejo da maioria, indusive fazendo uma homenagem ao
a votação. Sem revisão-ao-oraaor.)- Sr. Presidente. sras e Srs. Se- nosso Colega Romeu Tuma. Falei sobre o local competente. que é
nadores. o PTB também não discute o mérito- da questãO~- A eXem- --a Procuxadoria-Gera! da República. O Procurador da República,
pio do nobre e eminente Uder Bemardo.Cabral. discute o adiamento · Aristides Junqueira Alvarenga. abriu duas diligências contra mim.
requerido pelo nobre Senador Com:gedor~Adjunto RamezT-ebet.
duas investigações. Uma em função da revista e a segunda em funTambém queremos endossar as palavras aqui proferidas. ção do morto-viyo, daQuele que teria sido assassinado. Então. S.
Entendemos que o Corregedor-Adjunto tem a mais ampla e ir- Ex•, que é um homem correto. ao ver que tudo não passava de porestrita competência pata- decidir na ausência do tiiuiar:'Mas. lítica, mandou arquivar. Acredito que esta seja a posição do_ Senaem função de S. Ex • mesmo ter eXpresSado a sua vontade no do: deixar que os órgãos competentes tomem as providências.. como
sentido do adiamento, também atendendo a pedidos de mem- já está esclarecido em oficio do Procuxador-Geral da República.
.bros da nossa Bancada e pela minha própria consciência.- o
- Sr. Presidente. o que quero dizer é que fiquei seiitado, votei
PTB encaminha favoravelmente -aO adiamento para a próxima pela prorrogação e estarei aqui presente no pr<?_ximo dia 4 de maio.
quinta-feira.
lutando na defesa daquilo que acredito.
O SR. HUGO NAPOLEÃO- Sr. Presidente. peço a palaEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
vra para encaminhar a votação. Durame o discurso do Sr. Epitácio Cafeteira, o
'
O SR. PRESIDENTE (Levy Dias)- Concedo a palavra ao
Sr. Levy Dias, deixa a cadiâra da presidência, que é
nobre Senador.
ocupada ;:elo Sr. seno Parga.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PfL.PL Para encaDiinhar a
votação. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Se·O SR. OS:MAR DIAS- Sr.}'residente, peço a palavra para
nadores, claro que hoje não entrarei no mérito da questão. fazer uma declaração de voto.
A Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania e, particuO SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Quero lembrar aos
larmente, o seu Relai.or foram diligentes no sentido de, em tempo Srs. Senadores que a declaração tem que ser feita por 6scrito e enhábil, oferecer parecer sobre a matéria. até mesmo, iniãgllio. -para cari:Unhada à Mesa.
que não fique pesando sobre a cabeça do Senador Emandes AmoO SR. EPITACIO CAFETEmA- Nobre Sr. Presidente
tim u!D!l espada permanente. afé que se elucide a questão.
Belo Pa!:ga. não tem sido essa a praxe. Está aí o ser;'(ço de taqui- E de bom alvitre lembrar que a ComissãO de ConStituição, Jus- grafia. que registra as nossas palavras. Eu talvez não tenha conditiça e Cidadania ofereceu recomci:tdação vaza:da Dos segü.iriies termos:
ções de reproduzi-las textualmente como acabei de fazer oralmen-
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te. Se V. Ex• não considex:ar a minha.declaJ:ação, pode agir na con~

dição de Presidente para fazê-lo. Não vou redigir. Eu uso o microfone como todos os S~ores têm usado.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Senador Epitacio
Cafeteira, a Mesa não está desconsiderando a sua declaração de

votos, está apenas lendo uma exigência reginieótãL O SR. OSMA,R DIAS -Sr. Presidente, eu gostaria de
saber, já que não está sendo desconsiderada a declaração de voto

do nobre Senador Epitacío Cafeteira. está sendO desOOilsiderada a
minha?
·
O SR. PRES.OENTE (Bello Parga)-Tem V. Ex• a palavra para uma declaração de voto_
- O SR. 9SMAR DIAS (PP-PR. Para uma declaração de

voto. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, desejo registrar
o meu voto contra o requerimento de adiamento, pOrque o Senado jâ perdeu temPo demais com essa qu~stã.o e isso tem 4ue
ser decidido proi;J.timenie. pãra (ple possamos nos debruçar sobre os-assuntos que realmente importam ao País. Por isso, voto
contra o adiamento.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Está registrada a declaração de voto de V. Exa.
O SR. EPIT ACIO CAFETEIRA - A minha declaração
não está registrada e a de s..Ex• está, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENtE (Bello Parga)- Voltamos à lista de
oradores.
/
--- --- Conredo a palavrn ~nobre Senador Gilvan Boqjes. (Pausa)
Concedo a palivni ao Senador Sebastião Rocha. (Pausa)
Concedo a pai~rá ao Senador Osmar Dias. (Pausa)
Conce,doa-palavra ao SenadorErnandes Amorim. (Pausa)
Concédo a palavra ao Seuador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Pf-SP. Pronuucia o seguinte discutsO. Sem revisão do_ orador.)- S_I~ fresíden~ Sõ e
Srs. Senadores. gostaria de registra!' doiS fatós de na:rureza política,
de importância illtefnã.cional. oconi.dos no final da última semana.
Rerrro·me ao resultado das eleições na França e na Itál.ia.
Surpreendendo as pesquisas de opinião. que indicavam a vi··
tória do Prefeito de Paris, o gaullisla Jacques Chirac, o socialista
Lionel Jospin venceu o primeiro turno da eleiÇãO presidencial
francesa. Ainda que Jacques Chirac fosse apontado como favorito
por todos os institutos de Opinião - e era considerado o franco fa. ·
vorito- quarenta milhões de eleitores (23.32%) optaram pelo candidato Lionel Jospin. socialista.
Foi um resultado relativamente apertado, pois Chirac.,teve
20.47%. muito-abaixo das indicações dos institUtos de ojnnião,
que giravam em tomo de 24%, mas suficientes para garantir sua
participação no segundo turno. O Primeiro-Ministro Edouard Balladur obteve o terc_eiro lugar. com 18.56%'dos votos. Hoove. ain·
da. em quarto lugar, Jean-Mãrie Le Pen, da Frente Nacional
(15,03%),seguido pelo comunista Robert Hué (8.74%). Arlete Laguiller (5,38%). Pbillipe de VillleiS. do Movimento pela França
(4,88%), Dominique Voynet. ecologista, (3-,34%), ~_Jacques Q:beminade. Nouvelles Solidadtés (0,28%).
_
Outro resultado de eleição politica de grande relevância foi
a ocorrida na Itália, cuja esquerda. também cOD.tnÚiando pesquisa.
venceu as eleições. Antes. os institutos davam a vitória dos conservadores de Berlusconi como absolutamente certa. Mas, chefiada pelo ex-dirigente .comunista Massimo o~Alema,' a aliinça de
esquerda Pólo Progressista não só venceu as eleições regionais italianas como golpeou (mortalmente. segundo alguns joma1s) renOmacios institutos de pesquisa de opinião, pois estes davaio. como
absolutamente certa a vitória do conservador Pólo da Líberda.de,
do magnata Silvio Berlusconl.
O Sr. Roberto Freire- Concede-me V. Ex• um aparte?
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O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço V. Ex• com
Senador Roberto Freire._ Tenho certeza de que .também considera
altamente relevante os re:sultados dess~ eleições.
- O Sr. Roberto Freire - Exatamente: V. Ex• Foi muito
oportuno ao trazer os resultados das eleiç~ na França e na Itália,
até para que se possa restabelecer uma certa racionalidade na discussão política p6s-queda Muro de Berlim e fim da União Soviética. Não apenas os institutos de pesquisa foram desmentidos, em
ambos os casos. Talvez o mais. importante seja a afirmaçã.. ie que
um projeto do socialismo democrático continue vigente e, mais do
que isso, continua tendo a perspectiva de ser uma das altemaúvas,
inclusive no Primeiro Mundo. para resolver aquilo que é o graTtde
desafio que a revolução científico-tecnológica apresentou para esses países. A esquerda está sendo chamada para enfrentar os problemas estrUturais do desemprego. da desestruturação que a automação;· a robotiza.ç.ão. a i.oformatização têm gerado nessas economias. Salientar esse aspecto é importante, cOnsiderando que no
Brasil muitos querem acabar com o referencial da esquerda e direita como parâmetros importalltes. com conteúdos diversos dessa
nova realidade que se está vivendo no mundo inteiro. assim como
no Brasil. Gostaria de manifestar _a minha_ satisfação como representante de um partido que jumo com o Partido Comunista Italiano~ hoje partido democrático de esquerda que surgiu depois de
todo um processo de revisão. e dizer da nossa satisfação de ver
esse partido como o maior da Itália neste momento. Aquele pJrtido que fez o que no Brasil também fa.emos com o nosso Pãtidõ
Comunista Brasileiro. em cujo processo de revisão entendeU a
queStão clez?oérática como uma questão universal. E sem teô:nos
as condições que tem o ex-Partido O:>munista Italiano. ~no
caso. sendo um ex-partido .que sempre iutoo pelo socialismo: tenta
integrar-se agora a essa visão democrática da questão moderna.
Esse avanço significa enfrentar a revolução cientifico-tecnológica.
.Queremos dizer da nossa grande satisfação de ver os resultados na
E~ropa. que demonsttam que aqui, mesmo com. toda a cortina. de
fumaça que se criou em nossa volta. podemos ver perspectiva de
futuro para o socialis~ democrático.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Estou de pleno acordo
com V .Ex•, Senador Roberto Freire.
FIZ questão de registrar os resultados das eleições da França
e da Itália, porque denotam o vigor de todos aqueles que mantêm
acesoS -os- ideaiS- de sociedades onde efetivamentC a deiiioc:t3cia
faça sentido para toda wpulação, onde realmente os ideais de liberdade, de fraternidade e maior igualdade existam para valer.
Os partidos que conseguiram estar à frente nas eleições da
França e da Itália estão diante de ~çles desafios. As experiências que buscaram a construção do socialismo nos países do l ..este
Europeu e em outros. onde houve reversão nas instituições. ser·
vem como grandes lições para a humanidade~ mas sem jamais apagar os ideais de conseguirmos, o quanto antes. resolver os problemas ~ociais do mundo, inclusive do BraSil.
O reSUltado dessas eleições deve-se constituir um alerta
para-o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso. É necessá·
rio salientar que ontem. quando do seu pronunciamento aos brasileiros, em cadeia nacional. senti que da sua parte faltou um balanço melhor daquilo que o seu próprio Ministro das Comunicações.
Sérgio Motta.. ainda outro dia. comentou: o Governo está muito tímido em colocar instrumentos de política econômica que erradiquem a miséria e que melb.om:n a distribuição da renda e da riqueza com a velocidade que se requer.
Não há dúvida de que houve progresso em algu;nas áreas.
reconheço. Ao se comprar um pão. hoje. pagamos os mesmos 10
ceritavos de 9 meses atrás, ser.1 que teDha havido tabelamento. Outros preços, entre~o, aumentaram significativamente.
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Sabemos que a inflação atual. acumulada em tomo de 30%, centralizado. Essa é uma das figuras que, se tivesse sido ouvida
é o resultado do índice médio de preços colhidos entre 1° de julho:>: naquela época. talvez não_ tivéssemos O atraso da Pxlmaveia de
do ano passado até hoje. O Governo está enfrentando· pressões Praga. nem os tanques soviétiq:>s ij:J.yadindo aquela- eXperiência do
crescentes., já que se espera uma i.nflação que pode superar a casa socialismo com a face humana. Talvez na História, poderíamos ter
dos 2.5% ao mês. Obviamente, é muito mais baixa do que a taxa tido um auro encaminhamento que não ver a derrocada daquela
de inflação de um ano atrás, quando era superior a 40% ao ano. experiência. que também- quero salientar-, não pode ser apenas
Mas o fato de se ter regisD:ado um aumento no consumo de ali- intezpretada pela sua detrota. tem que ser interpretada como tendo
mentos da ordem de 30%, salientados pelo Senhor Presidente da ma.x:cado este Sérulo XX com conqUistas importantes, como algo
República, o fato de se registrar aquecimento em alguns setores, que conseguh! trazer para a Humanidade preocupações concretas
não significa qDe tenham sido resolvidos os problemas de miséria com a classe operária. com as injustiças. com as desigualdades e,
e de má distrib.Iição de renda neste País.
. mais do que isso, conseguiu.. na Segunda Guem Mundial. garantir
Na própria Gtande São Paulo, na região metropolitana, da- a liberdade e a delllDCI3.cia. N"ao se pode nunca esquecer o papel
dos da Fundação SEADE, divulgados na semana passada, indica- dos países socialistas. no caso a União Soviética exatamente para
ram ·que houve unr acréscimo significativo de família_s pobres, de esmagar o fascismo e o nazismo. Seria importante salientar a premiseráveis, ali no centro principal do crescimento da economia.
sença d~se economista. porque ele. no campo da esquerda, tentou
. É~ que o Govemo esteja atento a isso e seja cuidado- dar e continua dando contribuições importantes para essa nova
so com relação às, forças cooservadoras que cOnstituem, inclUsive, concepção que a esquerda tem que ter:.
base -de sustemação de um Presidente que teve uma vida dttecioO SR. EDUARDO SUPLICY- Como o PreSidente da Cona&l a têmas de maior justiça social no País e em outros lugares missão de Assuntos Sociais, Senador Beni Veras. nos convidou a
do mundo.
todos para estar assistindo à sua palestra, estarei presente. Hoje,
O Sr.Roberto Freire- Permite-me V. Ex"uma:Parte?
de manhã, ouvi-o. ocaSião em que -s. Ex· lembi-ou da análise do
O SR. EDUARDO SUPLICY- Ouço com prazer\(. Ex'.
próprio Presidente Fernando Hemique Cardoso de como o Estado
O Sr. Roberto Freire - Ma$ isso já vinha ocorrendo ante- brasileiro, na verdade, precisava ser desprivatizado, ou seja, de
rionnente ãs eleições na Itália e na França. Quando das eleições na como na análise do próprio Presidente Femando Henrique o EstaAlemanha. verificou-se ali um crescimento dos paitido$ social-de- do brasileiro, por décadas. ~teve a setViço de interesse de gruPosmocr.ita e democrático de esquerda. O antigo partidO socialista privados. Seria necessário que avançássemos muito na-~
unificado, da antiga Alemanha Oriental, vem demonstrn.ndo toda reverter esse quadro.-Tenho a certeza de que a contribuiçãoiJo
uma, concepção liberal e privativista, aquilo que nós, por uma certa Professor Igfi.acy Sachs seiá. relevante para todos nós.
_,_ 1
mesmice. estamos querendo colocar como questão atual embora
.~ GoStaria, Sr. Presidente. de aqui iecer iJ&uDs comentários
attasados. Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, Fer- sobre u~m arti_go que o Frei Bet19 hoje publica no jo~I O Estado
nando Henrique Cardoso, deveria lembrar que fez uma campanha, . de S. Paulo, denominado ''Cingajilra", onde ele salienta justamen-:
embora com alianças com setores hõerais, baseada na social de- te os resultados ~_pesquisa da Ftiriciação SEA.DE, resultados esses
mocracia, com as quais não temos muita experiência Do Brasit no · que comentei aqui. na tribuna do Senado, na semana passada.
entanto. há uma certa similitude com o que representam esses parOs municípios da Grande São Paulo àbrigam 4,45
tidos vencedores na Itália e na França, como foi. também. com
milhões de famílias e cerca de 15 milhões de pessoas.
grande crescimento. na Alemanha. Partidos social-delllOCI3.tas
Na última semana. a Fundação SiStema Estadual
com propostas de transformação de estruturas na sociedade, visande Análise de Dados (SEADE) divulgou que, nos últido maior igualdade, maior justiça social, o que para nós é ~inn piomos quatro anos, o númmo de miseráveis cresceu, na
grama premente. Aquelas são sociedades de bem-estar social. talRegião Metropolitana, 42.22% - cinco vezes ma.is;_g_ue a
vez numa social delllOCl'aCia já vitoriosa, mas iqlli nunca tivemos
po]Xllaçào no mesmo periodo. O total de famílias carengovernos de bem-estar social. O Estado brasileiro é_umEstado prites aumentou de 450 mil, em 1990, para 640 mil, em
vatizado; a sociedade brasileira e perverSa e -desigual, e por isso
1994, englobãndo 2,3 milhões de pessoas. Cerca de memesmo, m.a.is do que nunca, qualquer projeto social deiilOCTata é
tade da população da Grande São Paulo vive hoje em
de avanço, é a1go que representa vislumbrarmos uma sociedade
condições de pobreza e desamparo.
mais justa entre nós. Eu acredito que V. Ex• traz aqui esse fato
Pelos dados, 1,785 milhão de habitantes da região
para que a Casa, não apenas tenha conhecimento, ma.s analise, se
metropolitana sobrevive em barracos e cortiços. O Pre~
debruce sobre ele. Seria também importante que se debruçasse sofeito Paulo Ma!uf espalhou pela cidade a prOpaganda do
bre ele o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso, para verque seria a solllção, e, quem sabe, o seu gr.ande trunfo
mos se Sua Excelência mais social democrata e menos liberaL
nas eleições presidenciais de . .1998: o Projeto Cfugapuza.
O SR. EDUARDO SUpLJCY- Prezado Senador Roberto
Ora. não era preciso ir até a Asia --o Prefeito Paulo M:a.Fre~ eStá visitando, hoje, Brasília. esteve com o Presidente da
luf foi ã Cingapllra e à Cl:Jina nesses dias -, para aprenRepública. na Secretaria de Assuntos EstratégicOs. estará dentro
der a converter barracos de favela em apartamentos.
de meia hOia no Senado Federal, o professor lgnacy Sachs, poloBastava admitir que a iniciativa teve origem no Projeto
nf::.s que, em 1961, foi convidado a se retirar do seu país.
Mutirão dá gestão Luiza Erundina. -quãndo se promoveu
O Sr-Roberto Freire- Pemrite...me V. Ex• um aparte?_
~ verticalização dos conjuntos habitacionais Mlnasgás,
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muito prazer, Sena. Agua Branca e Hcli~lis.
dor Roberto Freire.
O Sr. RobertO Freire-- É um dado interessante. Esse ecoTive a oportunidade de visitar esses conjuntos e pude testenomista que se encontra no Brasil. exatamente na década de 60,
munhar o que aqui está dízendo Frei Betto, que prossegue: _
juntamente com Oskar _Lang. um economista tcheco; tentaram dis~
cutir no socialismo real. no socialismo de seus países. no chamado
Com a diferença de que, na administtação perista,
Mundo SoviéticO, a idéia do mercado. O socialismo teria que eno sistema de autogestão banu.eava os custos, organizava
frentar essa questão contia a idéia predominante do planejamento
a comunidade e coibia a ganância das empreiteiras.

e
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A pedído da gestão Maluf~ a empresa Ductor analisou o
O registro a que agora procedo toma.:.se particularmente oeProjeto Mutirão e as bases do Projeto Cingapura no Relatório de cessárió pois que o País assiste, hoje. a um incessante debate em
ProgressO, entregue em dezembro de 1993. Con<:Iuiu que, en~ torno da uxüversi~ brasileira, nq qual não faltam ácidas críticas
quanto o metro quadrado de área. Util çusta., no Projeto Cingapura, ao seu desempenho. E exatamente nesse quadro de profunda refleUS$ 262.62., na gestão Luiza Erundioa o metro quadrado custava, xão ·critica que gostaria de inserir a experiência das instituições
no conjunto habitacional Madre de peus, US$ 181.45 e, no con- públicas de ensino superior e de pesqUisa amazônicas.
junto Talara. US$ 133.41. Portanto, o mútirão fazia o metro quaBuscaridO- ãt.iiJ.gir os padrões de desenvolvimento acadêmidrado por cerca de RS$ 100 menos.
·
- co í:firemacioD.almente reconhecidos, meio indispensável para sua
Enquanto o Cingapura cons1r6i apartamentos Com área útil consolidação instituCioDal, as universidades, os centros de investide 40m2, em Madre de Deus a área é de 59, 81 m2 e no Talara, gação científica e as instituições iSoladas de ensino superior ama56,35 m2. Em suma. hoje se gasta mais e se faz menos e, diga-se zônicas vislumbraram na via associativa e no tiabalho -coletivo a
de passagem, em dois anos o Projeto Cing__apura fez ãpenas: 240 forma máis adequada para a- superação de suas deficiências. O
• apartamentos. Em qualro anos, a gestão Emndina ergueu 35 mil P!otooolo de Integração das UDiversídades da Amazõtria Legalhabit:ições populareS, seni contar os 25 mil barracos de fa_velas que PIUAL é, seguramente. o mellior ex·eniplo desse esforço que emreceberam melliorias."
.
preenden;l as UDiversidades Federais de Rornima. Amazonas, Pará,
. O Tn'Qunal de Contas do Mumcíj)io,-por intermédio do coo- Rondônia, Acre, Mato Grosso, Amapá e Maranhão; a Faculdade
se!heiro Paulo Planet Buarque, pediu, enl jãneií-o de 1993, um re- de Ciências Agrárias do Pará; as UDiversídades Estaduais do Malat6rio de. todas as obtas do Projeto Mutirão. Em maio do mesmo ranhão e de Tocant.ins; o Museu Emílio Goeldi e o Instituto Nadoano, á auditora Lígia Ribeiro Salsa Fonseca reme~u as conclusões riai (lç :e~is3. Amazôoica, ambos vinCUlados ao Conselho Nada sindicância do TCM. reconhecendo que as obras da gestão cionaldeDesenvolvim_entoCíetitífiCoeTecnol6gicó-CNPq.
Erundina "garantem um rusto 50% inferior ao cobrado pelas emSob a lúcida e competente direçãÕ do Profess:Oi José Hamilpreiteiras". E conclui: "O Projeto Mutirão nos pareceu uma~inicia- ton Gondim Silva. Reitor da Universidade Federal de Roraima, estiva que deu certo e que merece crédito. Existem. é 16gico, exceçõ- . tão as instituições congregadas no Protocolo CQlllpl'Ometidas inte-es. Mas, em sua maioria, esta tem sido a única alternativa de reali- gralmenr.e com o dese.nvolvimento harmônico da região p. que
zação .do soube da casa própria para a população Cãrente. dentro estão situadas:. até mesmo como forma de contribuírem. ~ e
dosi)adrões perfeitamente aceitáveis no que se refere a. detalhes: corretament.e, com o País.
~ técnicos construtivos." Mais- uma opinião insuspeita.
Há. Sr. Presidente e Sts e Srs. Senadores. uma clãm perPor entraves bumcráticos criados pela. PfeTeiturn, há 9 I!lil cepção por pliiW das instituições integrantes do Protocolo iie Intemoradias paxalisadas em sua construção, prejudicando cerca de 50 gração das" UDiversidades da Amazõtria Legal de que o exnpenbo
mil pessoas, segundo Ermínia MaricatO, ex-secretária municipal visa:íliiq, à competência e ao aprimoramento técnico-científico é
da Habitação. A Prefeitura alega que as obras estão paradas por- condição básica e inâis:pen.Sável parn. a consecução de .seu objetivo
que as contas dos muti.rões: permanecem -sob investigação do maior. conhece:r em profundidade a região para. com o máximo de
TCM Até agora. 17 associações de construções tiveram sua cont3.- . proficiénciâ. cumprir sua função sociaL
bilidade avaliada pelo TCM, tendo todas sido aprovadas. Mas a
Para tanto, as instituições colilponenles do PIUAL estão diPrefeitura s6 liberou rerursos para oito associações. Há um ano e rêcionando o máximo de seus esforços. raciorial e -perinanentemeio 106 mutirões estão sem receber verbas da Prefeitura. "Obra _me!lf.e, pua a formação e a contínua capacitação de seu corpo doparada é obra cara", dizia a campanha do candidáto Paulo Maluf.
cente. Eis. em verdade, a exala compreensão de que o desenvolviA Prefeitura deixou de gastar. na habitaÇão, R$ 67 _milhões, mente do ensino, da pesquisa e da extensão requer quadros bem
em 93, previstOs nO orçamento, e R$ 43 milhões em 94- ou seja, preparados, no País e no exterior.
54% dos recursos destinados a moradia. Porém. os R$ 43 milhões
Sem espetar ou adJmtir qualquer tipo de pn;tecionismo ou
gastos no túnel do Jbirapuera representam quase o dobro cios orça- vantagem que denote alguma forma de preferência, as uníversidamentos de Saúde, Habitação e Educação do município. ·
des. as insiituições de pesquisa e as instituiÇões isoladas de ensino
Chegam as chuvas e as enchentes, a culpa é~ São Pedro. superior amazAnicãslêm Consciência de que sua transformação em
O trânsito viVe congestionado, a culpa é de excesso de carroS: Ah, centros de excelência acadêmica demanda esforço nacional Como
se fosse a Eruhdina! . ..É urgente abrir o debate sobre a questão da bem expresso em texto do PWAL, publicado no último mês de
habitação -popular. Até para saber se há s:upexfaturamento nas mazço. é necessário que, "além do empeobo próprio das institniçõobras e favorecimento de empreiteiras por-parte do poder público. es da Amazõtria, concretizado na criação de programas de pós-gra-.
O fatO é (Jue, a olhos vistos. aumentam os hóspedes do hotel mil duação, sobressaia a cooperação das universidades brasileira:, mais
estrelas da Capital- os que vivem na~·
desenvolvidas, a atenção permanente do Ministério da Educação e.
Entre 1991192. Cingapura, na As ia. gastou, em educação, do DJ:sporto, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Cootdena22.9% de seu orçamento. Este ano. a Prefeituri de São Paulo re- ção de Aperfeiçoaniento de Pessoal do Ensino Superior- CAPES,
serva à educação 11,74% do orçamento. Porque o prefeito não~ e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cien,tí:rtcO e Tecn.opia o exemplo de Cingapura?
lógico - CNPq, além do estimulo à realização de cursos de pósEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
grachlação stricro .sensu por parte de docentes e ex ..alunos das uniO SR. PRESIDENTE (Bello Paxga)- Concedo apalavrá versidades, instituições de pesquisa e do ensino superior amazõmao nobre Senador João França.
cos _e_m univetSidades reconhecidas do exterior."
O SR. JOÃO FRANÇA (PP-RR. Pronuncia o seguinte dis-.
A esse respeito, há que se destacar o m Projeto Norte de
curso.) -Sr. Presidenie, SI's e Srs. Senadores, ao"ocupar a tribuna, Pós-QJ:aduação, def'tuido para 0 periodo 1993-1996, exemplo coo- .
neste momento. faço-o na certeza de focalizar um assunto da creto de agregação entre o interesse das instituições amazônicas e
DL1ior relevância e de extrema atualidade. Trata-se do significativo .. 3 sensibilidade do Ministério da Educação e do Desporto, por
trabalho que vem sendo desenvolvido pelas universidades, institui- meio da CAPES, na gestão do Professor Mudlio Hingel. Esse Proções de pesquisa e -instituições isoladas de ensino superior da Re- jeto. ao mesmo tempo em que atua na capacitação docente. tamgião Amazôni<1
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~
--

FEDERAL

Abril de 1995

munidade univcrsitária de meu Estado. A conquista de tantos êxitos em tão pouco tempo é m,érito de todos.
Rigoiosamente conscientes de que se encontram no interior
Obrigaâo.
O SR. PRESIDENTE (Bello POiga) - Concedo a palavra
da mais complexa t.Iama de biodiversidade do planeta. as instituições universitárias e de pesquisa amazônicas roscam adequar seus ao nobre Senador Júlio Ciimp<>S.
cursos de graduação e de pós-graduação. assim Como -os objetos
O SR. JÚLIO CAMPOS (PfL.MT. ProDllncia o seguinte
de investigação científica. às neceSsidades sociOeCõliõmicas. éti- discurso.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Seriadores, vive o País mocas. políticas. culturais e ecológicas da região.
mento de transcendental importância em sua história. É que conjuA Ccsca de solução para os problemas amazônicos impele gam-se, boje, as condições necessárias para que o Brasil assuma,
essas instituições à coopetaç:ão com universidades e instituições - fmalmente, o rumo capaz de conduzi-lo ao seu destino, tantas vediversas, tanto nacionais quanto -estiangeifas. Por meio de acordos zes proclamado, de grande nação. Nosso povo, com a sabedoria e
a aguçada sellSlÕilidade que lhe são peculiares, percebeu o mo. bilat:eiais e da Associação das Universidades da Amazônia mento" e ConSagroo, dia 3 de outubro, nas eleições presidenciais,
UNA_~. são imple~tadas rc:nmas_COJicreW-de ~~
com universidades de todOs os países sul-america:oos que compar- coiD -estrondosa vOtação, a liderança política que, com ousadia,
tilham teJ:ritoJ::i3lmente a Ama:zônia. compondo o Pacto Amazônico. - soo:be an:ancar a Nação do atoleiro de estagnação, desânimo e falta
de amor piÓprio em que se encontrava afundada. Com o seu voto.
~Por rua vez; o II Projeto Norte de InteriorizaÇão. planejado
para o periodo 1994-1997, ~-lida programàticamente o eleva~ nõsso povo manifestoo o incontestável desejo de que não sofra so- _
do inl<resse ilas ilD.ivezsidades amazônicas pela intericiiização. Tal lução de continuidade o importante processo de estabilização e reesforço volta-se. prioritariamente. para a habilitação de professo-- cuperação da coníxança dos agentes econômicos nas autoridades
res para a educação básica e ã preparaçãO de prOfissionais para as goveman:ienta.iS.
Desnecessário recordar aos ilustres pares que, há muilDs
mais diversas áreas.
Em sinlese, Sr. Presidente, as instituições congregadas no anos, nenhuma iniciativa de retomada do desenvolvimento nacioProtocolo de Integração das Universidades da Amazônia Legal se- nal era sequer tentada. face à flagrante evidência de que seria in:útil
guem, com denodo e enrusiasmo. o rumo que traçaram na <lireção no quadro de descontrole inflacionário em que vivíamoS. Assim
da competência e da produtividade técriico-cientifica; lutam por sendo, todo o esforço das autoridades da área econômica conceil-oferecer subsídios a um projeto democcl.UCo--de desenvolvimento trava-se em debelar o brutal processo de erosão do valor da moenacional. como fom:ra. de superar um modelo de desenvolvimento da. Para esse ~ vários planos econômicos foram idealizados;.e
econômico concentraciõnista, excludente e regionalmeD1e desequi- colocados ení prática. Para cada um deles, obteve-se idêntico Iif
librado; redimensionam a "Questão A~Cll" sob o impacto de soltado: d&:onidos alguns meses, esgo_ta.do o impacto iniCial de.
-medida$ artificials-- de controle dos PreçOs. o monstro inflacionário,
uma nova visã_o ecológica.
Não poderia encerrar esta miDha intervenÇão. Sr. Presiden- ressurgia com redobrado vigor, trazendo consigo tâ..xas de perda
te, sx-s e Srs. Senadores, sem um rápido comentário sobre a Uni- do poder de compra. da moeda que ascendiam em progressão
versidade Fedeml de Roxaima. Sendo uma das mais novas univer- , geométrica.
sidades piblicas brasileiras, a UFRR, em cinco anos, completoo
Ao ser convocado pelo Presidente ll!lJllar Fran<;o para assúmir a espinhosa tarefa de dirigir: o Ministério da Fazenda, o
seu processo de criação, instalação e consolidação.
No centro desse processo, comandando--o com acuidade ad_.. ~ntão" nosSO colega Fernando Henrique Cardos_o demonstrou inministrativa, rigor acadêmico e invulgar capaçidade de trabalho, vulgar coragem. Aceitando a empreitada, que muitos afirmavam representar verdadeiro suicídio político, Sua Excelência
destaca-se a figura do Reitor José Hamilton Gondim Silva.
Fazer da Univenidade Federal de Roraima uma i'ealidade é ousou lançar um plano;~nômico em tudo diferente -dos anteo grande legado _que o Estado recebe do Professor Hamilt.oo. Gon- riores. Já ao assumir a páSta.. anunciou que sua a.tuação ao leme
dim. Em seti reitorado-, vinte- e ~Sé is éili'sõs de graduação --licencia- da pujante porém convulsionada economia brasileira não coin-.
tura pleoa e bacharelado- foram criados. Pioneiro -no Brasil, insti- portaria- os tratamento§ de choque - caracterizados por quetuiu na UFR.R uma nova forma de acesso· ao ensino sciper1.or: a bras de contratos, confiscos, congelamentos e tabelamentos classificação de alunos oriundos do Segundo Grau mediante análi~ que tinham sido a marca registrada dos p~os anteriores. Ao
se do histórico escolar. ·Desbravando novos tenit6ri0s pata o de- contrário, Fernando Henrique comprometeu-se a não surpreensenvolvimento, a democracia e a cultura. fotam implantados cam- der a sociedade e os mercados, dialogando amplamente, buspi uDiversitários em dez localidades do interior, entre as quais uma cando soluções de consenso ou negociadas e divulgando com
· ·
comunidade indígena. Hoje, funcionam rio interior dezoito rursos antecedência as medidas a serem adotadas.
. Díto ·e feito. Dessa linha de conduta, Fernando Hemiq'.Je
de licenciatura plena. atendendo a cerca de oitocentos alunos. Ademais, fomm instalados dois campi binacionais em localidades frootei~
Dão se afastou um milímetro durante toda a sua gestão à frente. do
Ministéiio -da Fazenda. E foi nesse clima de ttanqüilidade~ sem
riças, em regime de cOoperação com a Venezuela e com a Guiana.
A Universidade Fedetal de Rmaima tem um peif"ll que a swpresas. sempre com ptévio coohocimen!o da sociedade. que foram ~
singulari..u. Desenvolvendo um ousado programa de alfabetização adotadas as medidas preparai6rias da troca da moeda nacioDal.
Posteria:mente, afastado- do Miilistério para assumir a cande jovens e adultos, promovendo intensa programação cultural n~
didatura à Presidência da República, Fernando Henrique lá deixoo
bamos de Boa Vista, organizando cursos de linguas e cultums in~
dígenas,. criando a Universidade da TerceUa Idade, oferecendo à sua equipe de trabalho e sua marca. pessoal, o que permitiu que a
população carente açõmpanhamento médico-odontológico e um condução do plano econômiCo tivesse OOritiD:ilidade nos mesmos
Escritório Modelo de Direito, abrindo canais de c,ooperação com moldes. A tal p:mto que a troca da moeda, em primeiro de julho,
universidades brasileiras e estrangeiras. entre tantas outras ações. a pôde realizar-se sem qualquer sobressalto, sem cormria aos ban-,
Universidede Federal de Roraima se consolida, cumprindo sua cos, sem sequer a necessidade de decretação de feriado bancário.
missão instituciOnal e sua função social. Nesse sentido, foi decisi- A abertura extraordinária dos estabelecimentos bancários no fliDvo o brilhante ttaba.Iho desenvolvido pelo Professor Hamilton de-semana de dois e três de julho, com a fmalidade exclusiva de
G;m.dim. Ao ~benizá-Io, estendo meus cumprimentos a toda co- permitir à população fazer a troca de seus cruzeiros reais po!'" reais,
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registrou movimento insignificante. Ali estava a ·prova cabal da
conftallÇ3. que o plano conquistara junto à população.

Todavia podemos afumar com certeza que essa confiança
depositada no plano não deriva apenas de suas características inttínsecas, de seus méritos técnicos. Muito mais do que isso, .o que
garantiu a adesão popular ao plano foi a forma de sua implantação:
o brasileiro já estava farto de sobressaltos, saturado da pirotecnia
das medid.as espetaculares qUe., ao fm:L, acabavain sempre por demonstrar-se inúteis para os objetivos a que Se piopunham e~ o que
é pior, agravadoras dos problemas estruturais de nossa ~
particularmente a perversa distribuição de renda..
, Podemos af:tl'Dlai', portanto, que Fernando Henrique gran-

jeou,_por seus pOOp:loS- méritos,_ pela sua sinceridade., pela sua con-

duta retilinea. a confianÇa ·e O apreço que o -povo brasileiro hoje
lhe devotL
. Agora. decorridos nove meses da troca do padrão monetário
nacional e três meses da posst:! como Piesídeôte da República. o
saldcf a c:Onrabilizar é o mais positivo que se poderia imaginar: os
índices iDilacionários são baixíssimo~ os etnpreSât'ii:>S- :retomam
gxadualmente os investiriienlós-·aecunho produtivo, as taxas de
emprego dão sinais de lenta porém segura recuperaçio, O câmbio
:mantém-se estável - após sigrliíxcitivO tffOVtmeD!Ode valoriza~
ção do Real--; e nosso povo experimenta a sensação. há muito esquecida, de Compzar uma mercadoria com uma moeda de centavos
e ameia receber troco. Tudo isso. é importante lembrar. ~m regime
de completa libeiàade de preços. Criou-se um ambien~ de otim:i.smo;de expectativa positiva· em relação ão futuro. Trata-se da convergência de fatos coneretos que nos permitem supor que o Brasil
está. finalmente, tomando o rumo da superação das graves mazelas
que entJ:avavam seu desenvolvimento.

Sr. Presidente,-srs.. Senaciores:-- ---- -------
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de pennanece na ordem do dia e é objeto de deliberação do Congresso NacionaL
Como bem sabem os ilustres Senadores, o principiO da anterioridade da norma tributária, consagrado no artigo 150, inciso
m~ alínea b da Constiruição· Federal. veda cobrar tributo no mesmo exercicio rm:ance1ro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. E 'o exercício financeiro att.Ialmente vigente no
país, tal como defmido no artigo 34 da lei n°. 4.320, de 1964, é
coincidente com o _ano civil. Logo, a alteração da legislação tributária a ser realizada neste ano só. teria eficácia a partir de 1°._ de janeiro de 1996.
Sr. Presidêni.e, Srs. Senadores;
Na presente conjuntu:ra, vislumbro um único meio de viabilizarmos ao governo assumir, com a necessária agilidade. o pleno
controle. sobre as_ fmança.s públicas e a economia nacional como
um todo:.a alteração do exen:íc_io fmã.nCeiró.
Valendo-me da faculdade assegurada pelo artigo 165, parágrafo 9°., inciso I da Constituição Federal. apresentei à elevada
consideração da Casa. ProjetO de Lei Complemeutar que altera o
exercício fmanceiro, fixando seu início em 1°. de julho e o término.
em 30 de junho do ano segt!inte. Como_ norma de transição ao
novo sistema, o Projeto estatui que o atual exercício financeiro vigOilll"á, excepcionalmente, de 1•. de janeiro a 30 de junho de 1995.
O constin.tinte, ao determi.nai, iiO dispositivo retrojlencionado, que deve a lei complementar dispar sobre o exerci~ fina.n·
ceiro. admitiu a possibilidade de alteração do exercício dciano calendário para ou Iro periodo,. visto que o ano calendário nãÓ é obrigatoriameilté impo:riíve~ às leis orçamentárias. Frise-se, :çx:>rpportuno, que diversos países adotam exercício fmanceii"o não-coincidente _çom o ano civil Assim. na Alemanha e Grã-Bretanha. o

exercício f.nãnceiro- vai de--1~".-de:-abril--a--3-1-de--ma{ço-OO-ano

se,.

Nesta conjunwra, o Congresso NacionaL~o pode faltar guinté. Nos Estados Unidos, ·de 1°. de julho a 30 de junho.
com o seu dever. A Hist6iiajamais noS perdoaria se não cumpris-· .
-As vantagens do exercício fmancefro proposto no Projeto
semos nosso papel, fazendo o que nos cabe no sentido de assegu- de Lei Coi!lPlementar,. em CODtraJX>sição ao atualmente Vigente,
rar a fliDle e iniD.terrupta. continuidade do processo de redenção afiguram-se evidentes_. Nã ·sistetriát.ica atual. o Presidente da República, ao assumir o mandato. r.o dia primeiro de janeiro do ano senacionaL
O que· fazer. então, para garantir as n~essárias condições guinte ao da sua eleição, defronta-se Coi:ii- a contingência de admide govemabilidade?
- ~trai'. durante um ano. orÇamehto volà.d.o de acordo com priori· É consenso, não apenas em ambas as Casas do Congresso dades ~belecidas pelO Presidente anterior, que podem não coin·
mas no conjunto da opinião pública•. a necessidade imperiosa- e· cidir com as fixadas em seu_ programa ou mesmo sci-lbes totalinadiável de que se promovam substanciais reformaS erii-nosso or- mente opostas. Qualquer alteração que pretenda fazer na legisladenamento político-jurídico, inclusive em nível constitucioilal , ção tributária, aíi1ela qu~· Celeremente aprovada pelo Poder begisla- ·
Ninguém,. dentro ou fora do Parlamento, contesta a conveniê~ e tivo, não terá efiCácia senão no segundo ano de ·seu mandato. Permesmo a urgência de que se reformem ao m~os alguDS aspectos manece o· novo ·Presidente, portanto," um ano sem imprimir. nà rede nosso arcabouço legislativo-1nstíti3:cional, sem o que a govema- ceita e na política de gastes. modificaçõeS compatíveis com seu
bilidade estar.í ameaçada. Dentre esses itens cuja necessidade de programa de governo. ConseqGentemente, é razoável afumar qUe.
.reforma afll'rilamos ser crinsenstial. aparece sempre, em primeiro no campo econômico, <i Presidente eleito só começa a governar
lugar, a questão tnbutária.
um ano depois da posse.·
Caso aprovado o Projeto que robmeto à apreciaÇão ·dos hoRealmente., para que o Presidente da República detenha
condições favoráveis para administrar a Nação, é imprescindível bres Senadores, o Presidente eleito-passará-. seis meses após a JX>S·
qt!e se modifique o sistema tributáriO, Sin:iPlificando-o e t.omando-- se, â administrar ó!Çámento ~ja 'proposta•foi por ele mesmo elao mais justo e razOável .Dessa forma estar-se-á, por um lado, esti- borada. Mais importante: eventuaiS modifiCações que sejam intromulando o.contrib.Iinte a cumprir com suas Obrigações e, por ou- duzidas na legislação ttibutária. em virtude da aprovação de projetro, facilitando e agilizando a fiscalização. Com isso, obteremos 9 tas de sua iniciativa, ganharão eficácia na metade do prazo atnalv
aumento da arrecadação, indispensável ao equilíbrio das cqntas mente exigido. MinimiZam-se. assim, na medida do possível, as
atuais distorções.
·
públicas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O instrumento de que o govemo dispõe, até o momento,
Não podemos permitir que o Brasil perca a oportunidade'
para garantir a co!ltiD.uidacle do progr.lDll! OCODÔIDÍco caxaderizase pela precariedade. A aprovação do Fundo Social de Emergência qúe se lhe abre. neste especial momento de sua história. de retorpelo Congtesso Nacional foi importante enquanto, como o pi6prio nar à senda que o levará a tomar~se não aPenas u~nação rici.
nome indica, medida emergencial; transi.t6ria; para enfrentar sitUa- mas uma nação generosa para todos os seos filhos.
ção dificílima. Longe está. entretanto, de constituir: substitcto efi· O Projeto dC Lei Complementar submetido à consideração
caz para uma refotlll3. tributária ampla e profunda., cuja neces:sida- da Casa pretende penmtir a mais célere possível entrada em. vigên~
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cia da refonna tributária enviada 'à apreciação do Poder Legislati~
vo. Por sua relevância e w:gência, peço o apoio dos nobres pares
para sua rápida aprovação.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. ProDUncia o seguiole
discurso. Sem revisão do oracior'.)- Sr. Presidente, Sr-se Srs. Senadores, em março : 1989 apresentei a esta.Càsa Projeto de Lei
dispondo sobre a grallficação natalina devida a aposentados e pensionistas. O que me levQU a apresentar esse Projeto de Lei. que recebeu o número 30'89 aqui no Senado Federal, foi a necessidade de

acreScentar alguns "diSpõsitívos que aprimorassem o pagalnentõ- chi
gmtificaçãó de Natal dos aposentados e pensionistas, detem:rinada
pelo pariigrafo seiS ciO artigo 201 da Constituição de 1988.
O referido paxágrafu diz apenas' ''Ã g,.tificação natalina
dos ~posenr.ados e pensionistas terá por base o valor dos proventos
do mês de dezembro de cada ano." O objetivo do meu Projeto de
Lei, portanto, foi detalbar mais. avançar mais,. aperfeiçoar ainda
mais esta conquista dos jubilados e pensiODÍStas.
Aliás, é preciso que se diga que a gmtificaÇio de Natal dos
servidores da União, CiVis e-militares. sejam da ativa ou jubilados.
é uma conquista recente. Foi assegurada somente em 1986. por
força. do Decreto-lei número 2130, de 22 de dezembro daquele
ano, ímnado pelo então Presidente da República e hoje Presidente
desta Càsa e do Congresso Nacional, eminente Senador José Sarney.
•
Ao retornar agora ao Senado da República, passados ~eis
anos, constato que o referido Projeto de Lei. já com o número
3805/89, da Câmara dOs-DepUtados. encontra-se, desde nove de
abril de 1992, aguardando pa.mcer na Comissão de Finanças e Tributação daquela Casa.
Espero, porém. que~ tendo em vista sua importânci'a, mantida inalterável ao longo desse tempo, lhe seja dado, brevemente. o
parecer de um relator.
O que ine leva a ter esperança numa av~liação imediata pela
referida Comissão de Finariças e Tributação da Câmara dos Deputados é o fato de que a tramitação do projeto de lei aqui no Senado ·
da República foi das mais rápidas.
Vejamos. Lido em plenário a oito de março de 1989, o Projeto de Lei foi, D.o-ri:iCsmo dia, encaminhado às Comissões de
Constimição e Justiça e de Assuntos Econômicos. Pouco~ de
três meses depois. a vinte-e oiti)dejunho, ei3. aprovado na Comissão de Assuntos Econâr:nicos. Foi despachado à Câmara dos Deputados em treze de setembro de 1989.
,
Seis anos passados, o motivo que me levou a elaborar o
ProjetO de Lei em tela ainda se mantém. Falo das dificuldades fi.
nanceiras enfrentadas cotidianamente pelos aposem:ados e pensionistas brasileiros, que são as mesmas de 1989, ou ainda rila:ís gci.Ves.
Assim. com o referido Projeto de Lei. de apenas cinco artigos, pretendi assegurar aos inatiVos e pensionistas meca:irismos semelhantes aos que conformam o pagamento do chamado décimo-.
teit:eiro salário aos trabalhadores da ativa.
No seu artigo primeiro, o Projeto de Lei aSsegura que a gratificação de Natal terá como base o valor dos proventos e pensões
recebidos no mês de dezembro, ''não podendo ser inferior ao salá.rio mínimo''.
·
O primeiro parágrafo do artigo primeiro acrescenta que a
gratifiCIIÇi!o sem paga até o dia vinte de dezembro. Já o segundo
parágrafo dispõe que cinql!enla por cento do pogamemo "poderá
ser ~tecipado po.m o mês de junho, a requerimento do interessado, Oirigido à repartição pagadora com antecedência mínima de
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noventa dias, _compensando-se esta antecipaÇão quando &,. pagamento da segunda parcela''.
O artigo segundo bnpede que qualquer tipo de contnruição
venha a iDcidir sobre a gmtificação de Natal. E 110
parágmfo
único esclarece que nem mesmo o imposto sobre a renda incidirá
sobre proventos pagos "a pessoa com idade superior a 65 anos,
cUja rendi Seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do
trabalb.o".
É portanto, da maior importância que o Congresso Nacional
assegure a essas pessoas o w.gamento da gratificação natalina, que
dever.í se dar antes dos dia vinte de dezembro de cada ano, sendolhes garantida, também, a possibilidade de pleitearem o recebimento de metade_dela: ainda no primeiro semestre do ano em cmso.
Po[ isso, enceiio este breve pronunciamento fazendo daqui
da Tribuna do Senado
apelo aos ilustres integrantes da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Depltados no sentido
de que apreciem a matéria com a urgência que ela merece.
Era o que tínha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Caxlos Bezena.
· O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-Mf. Prollllllcia o seguinte o discurso.) - Sr. Presidente. srs e Srs. Senadores. é com
muita' satisfação que toda região do Araguaia., compreendendo
parte do meu Estado de Mato Grosso. Goiás e Tocantins,
amanhã a visita oficial dO nosso ilustre companheiro de partidO,
Ministro de Estado dos Transportes, Odacir Klein, para lançar-is
obras do Poíto de Nova Xavantina_ e d.3l' início ao primeiro emb3ft.
que·fluviaÍ da HidroviaAr.lguaia/Tocantins.
.De grande importância e quase uma verda;deira redenção
para toda a região que assiste boa parte do grande esforÇo promovido pelos colonizadores que ali se instalaram se perderem pela
ausênCia de vias_ ~ escoamento da produção, a hid:rovia Al:aguaia!I'ocimúns]á-nasce carecendo de recursOs para sua completa
iinplementação.
Os cinco milhões de reais disponíveis no atual ex~cio,
cuja prioridade de aplicação já nos foi asseiui3.da por Sua Excelência o Senhor Presidente da República, não são suficientes e esmdos do próprio Ministério dos Transp<::irtCS indicam a necessidade de mais sete milhões de reais para garantir a navegabilidade total por doze meses e em. segurança deste o Rio das Mortes, a partir
de Nova Xavantina. até. o Porto de Arraia. em Tocantins.
A iniciativa privada já respondeu ao apelo do Governo e em
parceria prepara-se para construir portos e arinazéns, e toda classe
produtora da área de influência desta importante região do Brasil
tem a certeza que o Governo Federal garantirá os recursos complementares necessários ainda este ano.
Além da solenidade de Nova Xavantina. terei a satisfação·
de acompanhar o ilus~ Senhor Ministro noutra homenagem, a ser
conferida pelas autoridades e população do Município de Barra do
Garças, mais estruturado ponto do território mato-grossense desta
bidrovia. sob comando do Prefeito Wilmar Peres de Farias.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concado a palavra
ao nobre Senador Esperidião Atuin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPR.SC. Pronuncia o se·
guinte discurso.) -Sr. Presidente, s:n e Srs. Senadores, reza um
provérbio. muito difundido, ~e samo de casa não opera milagres.
Mais que propriamente negar a possibilidade de alguém ser profeta
sua tem., essa fnt.se aponta, em sua significação mais profunda, para a história pessoal de tantos indiv!dnos o famílias que,
tendo deixado seus pafses natais em conseqüencia de guemo, per·
seguiçio política oo religiosa. fO!lle. desemprego ou dificuldades
de qualquer tipo, ·vão encontrar. nos países que passam a adotar. a

seu

um

recebe·

em
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oportunidade de progredirem. de Se fazerem membros destacados~
das comunidades que os acolhem.
Descendente de imigrantes e, maiS aip.âa., natural de um Estado fortemente marcado pelo influxo de diversas etnias e nacionalidades, tenho nJ.lJito çla,ra a iilJIX'I1âo.cia da abertura e da hospitalidade que este País, historicamente, tem oferecido aos que aqui
vêDÍ aportar, muita vez em condição desesperada. Também por
minha origem de família e de naturalidade, trago claras em minha
mem6ria várias dessas histórias- talvez devesse dizer, dessas predestinações- de gente que, nascida em alguma parte distante do
globo, veio ~ Brasil consnuir vidas que precisamos chamar
exemplares. E precisamente sobre a personagem de uma dessas
histórias. o dono de uma dessas tmjetórias, que desejo falar boje
aos Jiõbres Pares. ·
Venho fazer registtar-se, DOá: anais desta Casa,. n'a impossibilidade de homenagem mais condigna, um pálido resumo dà vida
e da obxa de um grande catlrÍirenSe de aC!oÇão; falecido no último
dia dezessete de abriL Txata-se de Sadalla César Amin Gbanem, li·
banêS de nascimento. Chegado a nosso País com um ano de idade,
contava oitenta e dois ao falecer, tendo dedicado a maior parte
desse tempo à comunidade de Joinville, nos mais diversos campos
de atividades: na medicina. profissão que exerceu com ext;raordinário sentido social; no esporte. tomo dirigente -inigUatado do
América Futebol Clube daquela cidade; Da religião, como princi·
pai incentivador da coostmção da Catedral de Joinville.
- -Médico oftalmologista, Sadalla Amin Gbanem foi pioneiro
de sua especialidade em Joinville. Por UUUa e seis anos. clinicoo ·
para os sindicatos da ddade; por outtos vinte e seis. prestou atendimento, sem rennmeração, aos indigentes das enfermarias do
Hospital São José de Joinville. atividades qoe granjearam a admiração e a anúzade pessoal de gxande parte dos joinvilenses. Em
sua profiSSão. foi autor de dois importantes trabalhos científicos e
membro ativo da Associação Panamericana de Oftalmologia.. pela
qual participou de vários congressos no Brasil e no exterior. Recebeu. ainda, uma homenagem especial da comunidade médica da
região no Terceiro CõngteSSõ Sul-Brasileiro cW _Qftalmologia, realizado a oito de novembro de 1989.
Em seu periodo na direção do América Futebol Clube, foi o
responsável pela construção do est.idio daquela agremiação espor·
tiva, façanha considerada' incomum por todos os que CODbeceram
as dificuldades enfrentadas com: as dividas do clube, com a falta
de crédito e com uma tempestade que deirubou a obra quando ela
já se encontrava pela metade de sua ediftcação. Couta-se q_t.!.e foi
somente a vootade férrea de Sadalla que possibilitou a retomada
da obra pela comunidade do clube. Um livro de sua autoria registra essa peripécia: O Estádio do América F.C.
.
A construção da Catedral de Joinville foi outro episódio
em que se mostrou imprescindível a detenninação inquebrantável de Sadalla. Presidente, por dezoito anos consecutivos. da
Comissão para a Construção da Catedral. a ele se deve quase
todo o trabalho ~ conscientização popular para a necessidade
da construção da igreja, bem como a própria viabilização da
obra. Trabalho que pareceria, a qualquer hOmem menos provido de _ânimo com'bativo, uma quimera inatingível. Ele mesm9
percorreu centenas de vezes a cidade à cata de colaboraçãq, arrecadando dinheiro, promovendo bingos e quermesses, numa
epopéia que também deixou relatada em um livro seu, A Cate-

dral de Joinville.

·

Por todos esses serviços à comunidade. Sadalla :recebeu da
Câmara de Vereadores de Joinville, em vinte e três de abril de
1975. o título de Cidadão Benemérito. Naquela ocasião, em seu
discuxso, Sadalla proclamou seu amor por Joinville e por sua teiTa
natal com as frases que foram repetidas pelos concidadãos em Seu
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sepultamento: ''Lá, beiço; aqui, túmnlo. Os extremos se tocanl; daria a vida por eles".
.
A morte. disse-o o escritor francês André Mah:aux, transforma a vida em destino. De fato, somente o término de uma existência empresta-lhe Slla verdadeira dimensão. A partir do momento em que não temos mais -ã presença material e cotidiana de uma
pessoa é que podemos ~ na justa medida o valor de sua
atuação e de sua obra. E uma verdade confliJll3.Cla mais uma vez
quando Iam.eDtamos o falecimento de Sadalla Amin Ghanem.
Quem diria, ao ver aquela criança que deixava o Lt"bano oo colo de
sua mãe, oito décadas atrás, que, o menino iria ter uma vida gr.mdiosa na pátria distante que ele haveria de fazer sua? E a gente de
Santa Catarina, que então sequer podia biJagiDar haver destinado - ·
para ela. vindo do chamado Oriente Próximo, um de seus cidadãos
mais dignos e ilustres deste século?
. Mas esses, Sr. Presidente, são os insondáveis mistérios da
Providência Divina.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Na presente sessão terminoo o 1"'2'0 pan apresemação de emendas ãs seguintes matmias:
- Projeto de Lei da Câmaia n° 140, de 1993 (n° 49/91, Da
Casa de origem,h que institui o " Ano dos Transplantes" e dá outras providências;
-Projeto de Lei da Câmara n° 232, de 1993 (n° 2.5~/92, Da
Casa de origem), que inclui os incisOs X e XI no artigo f da. Lei
n° 8389, de 30 de dezembro de 1991, que institui o eo•lbo de

CoiDUJJicação Social; e
-Projeto de Lei da Câmara n° 13, de 1995 (n° 1.91W91, na
Casa-de oiigem), que cria o Programa Nacional para Atividades de
Extens~ Universitária em Saúde, na Amazônia Legal.
Os Projetos de Lei da Câmaia n"s 140 e 323;de 1993, e 13,
de 1995, recebexam emendas e retomam à Comissão de Educação,
para exame.
São as seguinres as emewias recebidas:

EMENDAI
seguinteredação:
Art. 1° E denominado ''Anos dos Transplantes" o periodo
compreeudido entre 1° de janeiro e· 31 de dezembro do sepndo
ano civil seguintes ap da JXlblicação desta lei.
Dê-sea~art.l 0 a

Justificação
O projeto da Omaia é de 1991. A demoxa na tramitação
lesgislativa impõe que se apresente esta emenda. que mantém o
mesmo espÍrito da proposição criginal: oferecer um ano, pelo menos. de preparação para um evento que. certamente, devem merecer especial atenção de todos nós.
Sala das Sessões, 27 de abril de 1995.- Senador Lucio Al-

cântra.
EMENDA2
· Substitua-se no art. 3°, a expressão "com a participação da
União" pela seguinte pai"a qual serão convidados representantes da
União.

Justificação
A lei fedetal não pode obrigar que Estados, Municípios,
Distrito Federal e entidades civis participem de uma comissão.
Deve-se fazer o convite que, certamente será aceito devido à relevância do tema tratado
Sala das Sessões, 27 de abril de 1995. Senador Lúcio AI·
cântra.
EMENDAN"l
Substitua-se o projeto-pelo seguinte:
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Art. 1° A Lei n° 8.389. de 30 de dezembro Qc 1991. passa a
vigorar com o seu art. 4° acrescido de incisOS X e XI e com iioVa
redação para o seU § 2°, na forma abaixo:
- --
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O Projeto vai aO -Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Nada mais havendo

ã tiatar. a Presidência vai encetTar-õs-trabalhos, designando Para a

''Art. 4° --··-··-··-··-··----··-··-··-·-··-··-----··
X- um representante das agências de propaganda;
XI - um representante da categoria dos proftSSíonais de
propaganda.

sessão ordinária de amanhã a seguinte

§ 2° Os membros do Conselho e Seus respectivos suplentes
serão eleitos em sessão conjunta do Congresso Nacional. podendo
as entidades- representativas dos setores mencioDados nos incisos
do caput sugerir nomes à Mesa do Congresso."
Art. 2° Esta lei e:O_tra ~m vigor na_ -~la de sua publicação.
Art. 3° Revõgam-"se as: disposições em contrário. - -

são.

ORDEM DO-DIA
-Não foram designadas matérias paxa a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) • Está encerrada a ses(Levanta-se a sessão às 17h33min.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR. FREI·
TAS NETO, NA SESSÃO DE 26!04!95 E QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUBliCADO
POSIERIORMENTE.
Justificação
O SR. FREITAS NETO (PFL _ PL Pronuncia o seguinte
Busca-se. -sobretudo, aperfeiçoai a· téCn:ici legislativa da discurso.) - Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. ao subir a e~
prot50siç.ão; Não tem o menor sentido fazer-se a alteração no mes- tribu~. gostaria de manifestar mirlba satisfação e minha honra por
mo ãrtigo da lei em dois clispOsitivos diferenteS da proposição em- passar a integrar esta Casa. tão eDgrandecida por eminentes persodebate. Ademais, prevendo evenbJal alteração das entidades repre- nalidades. cuja vida pública vem sendo marcada pela dedicação a
sentativas, a redação do § 2° foi sú:Dplificada para evitar que haja seus Estados. Regiões e sobretudo à grande causa que é o nosso
- -,
necessidade de outras fut:w:as modificações.
Brasil. Orgulha-me lembrar que, nesta mesma Câmara Alta. teve
Sala das SessOOs, 27 de abril de 1995.- Senador Lúcio AI- _assento por dois mandatos, chegando ao exercício da Presidência,
cântara.
o inesquecível Petrõnio Portella. maior líder da p_:)lítica piauiense_
em todos os tempos. Ao aqui chegar, sinto poder prosseguir minha
EMENDAI
camiDhada de político por opção.
~
Dê...se a9 § I 0 do art...l 0 a seguinte redação:
Agor,.. Da~ condição de Senador da República. na e!ev"'/"
''Art..•lo••.• -·-··-··-··--·-··-··---·--·--··-··
missão~ representar o querido Estado do Piauí, vejo meu §ninio
§ 1° O programa de que trata esta lei compreende- redoôrndo por estar ao lado das mais lídimas lideranças deste País.
rá a concessão de bolsas e demais auxíliOs necessários~ a Somos políticos sim, para CODStruir um BraSil meDlor para todos.
fJJD. de que estudantes do último ano de graduação. bem para fazer desta Nação uma tem. de justiça. em que o povo brasicomo os de pós-graduação, em cursos supeiióies ligados leiro possa viver feliz. exercitando livremente a cidadania e tendo
às profissões da Saúde. possam cumprir período de aten- · a seu lado os poderes constituídos do Estado, em constante vigília
climento às P"?'lações care..,. da Amazônia Legal. por para aprimoramento e legitiinação das atividades do setor público.
Estaremos. todos nós. atentos aos interesses permanentes da socieprazo não supericr a seis meses nem inferiora dois meses.''
dade nacional.
Justificoção
O Brasil inteiro está obseiVando passo a passo o Congresso
É preciso deixar bem daro que a exigênc~a de estar no últi- NilCional. É imperioso, portanto, que a atividade política seja agomo ano de estudos refere-se apenas aos estudantes de graduação, ra exercitada com muito malor eficiência. A pop.Ilação brasileiro
já que não teri:i SeritidO faZer-se igual exigência aos que estão se- mostra-se inquieta e impaciente com a classe p::tlítica. Vamos atenpós-graduando.
___ der a seus reclamos. Façamos uma verdadeira revolução por meio
Por outro lado. deve.-se fttar um prazo mínimo de atendi- da mudança dos costumes e das atitudes. Somos n6s, os poJiticos,
mente eis que os custos de deslocamento para a Amazônia são ele- os que aperfeiçoam o mundo, emlx.lra façamos de tal foo:na que
vados e não justificaria-m períOdOs curtos.
Wnguém se dá conta desse fato. Não teJJbo D.eDbuma dúvida de
Sala das Sessões, 27 de abril de 1995.- Seiliukir Lúcio AI- que esta Casa, abrilhantada por tãOl:hiStres figwas da vida pública
cântara.
nacional. será, nesta nova fase de nossa história, vanguardeira
como- guardiã da étiCa e dos costumes políticos. priniando na defeEMENDA2
sa intransigente da democracia e se aprimOrando no combate inAcrescente-se ao art '? a seguinte expressão fmal: ''bem cansável por um Brasil desenvolvido, livre e justo.
_ Ajudamos a eleger um Governo que levantou a bandeira
como outros recursos resultantes de doações ou de convênios".
das reformas. A partir de um plano econômico que tem alcançadO
Justificação
êxito desejado, o Presidente Henrique Cardoso teve um mérito
Não se deve impedir que programas de tal magnitude de- adicional de mostrar à Nação a imperiOSa neceSsidade de se procependam. exclusivamente, de verbas OIÇamentárias, recoDhecida~ der a uma revisão- da estrutura institucional de nossa economia.
mente minguadas.
Essa é~ sem dúvida. a Wrica fonna de colocar um ponto final_ em
Sala das Sessões, 27 de abril de 1995.-Senador Lúcio AI· longo período de estagnação e de reduzir as desigualdades que
cântara.
.
marcam o Brasil de hoje, levando seu povo à desesperança. O braO SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Esgotou-se, na pre- sileiro disse não à inflação e sim às refoJ:J:illls-de maneira expressa
sente sessão, o prazo previsto no art. 91. § 3°, do Regímento lotei~, e Clãra.
no, sem que tenha sido interpoSto recurso. no sentido da apreciaPrecisamos efetivamente de uma renovação dos dispositição, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado n• 48, de 1995.
vos -constitucionais que diftCultem os investimentos no País. espeA matéria foi rejeitada em apreciação conclusiva pela Co- cialmente os estrangeiros. indispensá.veis ao nosso desenvolvimissão de Serviços de Infra-Estrutura.
mento. A Caitã. de 1988, embota tão criticada. ·apresenta enormes
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méritos. Delineia com J:rifeição ás garantias para o exercício da
cidadania, de forma generosa e precisa. Txata-se, antes de mais
nada, de uma peça de inestimá.vel humanidade. No entanto, seria
ingenuidade negar que sete anos ap6s a sua promlllgação. várias
de suas deteiDJ.inações revelam-se disfuncionais. Elas hipertrofiam
o Estado, distribuem de maneira incoerente as atribuições dos três
níveis de poder. criam expectativas impossíveis Qe -se- atender com
os rec:ur.>os disponíveis, obstruem nossas relações com o exterior,
bar.tam fluxos de capital necessários à. economia..
O Congresso, como a população brasileira, está recoJJhecendo que as mudanças se impõem. A prova está na sensibilidade
que mostra na tr.unitação. rigorosamente no prazo regimental. das
propgstas de emen_da que reformularão totalmente o capítulo da
ordem econ5mica da nosSa ConstitUição. Mesmo proposições mais
polêmicas, como as que envolvem a seguridade social. encontram
a priori no Podet Legislativo um clima ~ à discussão, buscando-se com prudêncía e-pat:i:iotismo àpCrfeiçoá.:las de modo a
viabÜiza,I: a· refótma e evitar sacriílCios dispensáveis ao povo de
nosso País.
Teremos, ass~ dentro de prazo perfeitamente :razoáVel.
uma Constituição renovada,. capaz de abrir camiDho para uma
nova etapa da vida nacional: um período de estabilidade política e
de crescimento econômico, éom mais justiça SôciaL com mais
prosperidade e com melhores condições de vida paia todos os braw
sileiros. O Congre.sso vai dizer sim às reformas e fazer sua parte,
pela: manutenção da estabilidade económica e de preços.
irrepreeDSível na disposição de defender as refoxmas, o Governo deve, porém. dedicarwse antes de mais nada à sua missão
preclpua: gerir este País. O Govemo deve governar. As diflculdaw
des que vem enfrentando. inclusive em suas relações com os representantes do povo que somos, prendem-se em grande parte à
lentidão com que estiO encamiDhan.do as decisões do dia-a-dia.
que marcam uma administração.
Dou um exemplo: ao depor perante a Comissão de Infi::awEsw
trutura do Senado Fede~ o eminente Ministro Odacir Klein apresentou um quadro sombrio da conjuntura que vive a Pasta dos
Tr.msportes. Paza conduzir um programa míni..I;no de recuperação e
manutenção das rodovias nacionais, revelou o Ministro. seria necessário R$70 milhões ao mês. Em todo o primeiro trimestre deste
ano, obteve apenas R$25 milhões, pouco mais do que 10% do necessário. EI!l conseqüência, este imenso património' nacibDal, rep;
resentado por nossas rodovias, vê-se ameaçado de destruição. E
um risco que não podemos cOtter.
-- Devemos abrir um crédito de confl3Dça a este Govemo,
como estamos fazendo. O Presidente assumiu suas funções com o
respaldo da esmagadora maioria dos brasilei:ros e vem mostnmdo,
desde então, respeito às promessas de oampanha, sensibilidede
para com as legítimas aspirações pop1lares e desejo de constituir
uma ampla base político-partidária dentro de uma visão democrática do exercício do poder. Reconhecemos tudo isso. Nem por isso
devemos abrir mão do que é uma das principais competências do
Poder Legislativo: o dever, mais do que o direito, de cobrar medidas administrativas e fiSCalizar sua execução. Desejamos p3I3. o
País rapidez na tomada de decisões, eficiência gerencial e ação
pronta em favor do património público. Tenho a _certeza de que o
Governo Femando Henrique Cardoso saberá agir dessa forma.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, cam:g<> a bandeira do
nordestino e brasileiro insatisfeito com as grandes injustiças sociais desta Nação. Mas antes de mais nada, desfraldo a bandeira
dos que procuram soluções para essas injl.fstiçit$. Ao longo de toda
minha vida. venho concentrando esforços para diminuir os maustratos a que tantos irmãos ainda são submetidos. Foi com esse ímpeto que, já no distante ano de 1974, iniciei minha vida pública, na
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condição de Deputado Estadual, reeleito em 1978. Nesse periodo
exerci os honrosos cargos de Presidente da Assembléia Legislativa
do Piauí e de Secretário de Estado dp Governo, Secretário do ptezado amigo, então Govemador e atual Senador, Lucídio PorteUa.
Parajunlar-me a tantos que se alistaram na bataJha pela melhoria da qualidade de vida do homem e da mulher nordestinos.
especialmente pela qualidade de vida do_ piauiense, elegi-me Deputado Federal. em 1982. Não pude, enttetanto, eXercer o mandato, por ter sido convocado para outra fascinante missão. a Prefeiwra de minha terra natal. Aceitei desvanecido como quem prefere
sempre o que sucede, por ter a certeza de que a vontade de Deus é
melhor do que a sua. Atenho-me, portanto, a ela. sigo..a_ e a ela
submeto meus desejos, miDba vontade e meus atos.
Não pude dessa 'forma freqüemar a Câmara dos Deputados.
Assumi,. em 1983. a PrefeiOJra de Teresio.a, convocado qUe fui
pelo· então Governador, prezado amigo ·e atual Senador Líder do
nosso partido. Hugo Napoleão. desafio que enfrenteí com dedicação. dando o melhor de mim em favor dos habitantes da cidade
que me viu nascer. Concluind_o essa dignificante tarefa. interrompi
a atividade política ao ser destacado paza a relevante função de
presidente da empresa de telefonia que atende o Estado. Nela permaneci até março de 1990? ao ser lançado candidato a governador.

Pertenço a uma geração marcada pela l~ta por um Bmsil socialmente mais livre e democrático, onde poucos não téoh:am1anto
em detrimento de muitos que nada possuem. Assumindo o compromisso de pelejar contra essa realidade inaceitável. ·~nfrentei
dura campa.Dha eleitmal. ao ímal vitoriosa. ao me eleg~ para o
mai~nlesaflador cargo de minha vida pública, o de govemador do
Estad.o.do Piauí.
.
O Sr. Hugo Napoleão - Senador Freitas Neto? V. Ex• me
permite um aparte?
O SR. FREITAS NETO - Ouço-o com prazer, Senador
Hugo Napoleão.
·
O Sr. Hugo Napoleão- Nobre Senador Freitas Neto, é jus-~ente neste ponto que gostaria de ter o privilégio de aparteá-lo
para dizer, inicialmente, que ,PreStei a maior atenção ao.diagn6stico que V. Ex• fez da situaçãb. atual do Brasil e das fórmulas que
concebe pam que ele seja cada vez mellior no plano econômico.
no plano social e no plano político. Tenho acompanhado a trajet6ria política traçada por V. Ex•, companheiros e ~ligionários
que somos há mais de 20 anos.. Quero reaínmar aqui a veracidade
de suas 1'3:.~vras quanto à sua.atuação na Prefeitura Municipal de
Teresina. E verdade. Teresina ficou mais bu~ e, na administração de V. Ex•, ficoo npis racional e mais bonit?. Mas em todos os
pontos de vida pública de V. Ex', iniciando pela Assembléia Legislativa, onde logo foi 2° Secretário, sendo. na primeira legislatura, seu Presidente, fato que raramente ocorre neste País; destacouse na segunda legislatura por ser Secretário de Estado, alçando-se
à ~feitura. ao Govemo; um Govemo extremamente realizador.
que encontrou em sérias e severas dificuldades administrativas o
nosso querido, mas sofrido Piauí. Soube V .Ex• enfrentá-las e deixar bem marcada. de maneira indelével. uma ablação importante
sob o ponto de vista de infta-estrunua e sob o ponto de vista social. Por isso, o povo do Piauí, reconhecendo tudo o que por aquele Estado V. &• fez, o envia para o Senado, onde tenho a honra de
sentar-me ao seu lado e ao lado do Senador Lucídio Portella. Te-nho certeza de que V.&.-, Dão s6 na Comissão de Serviços <fu Inw
fra-Estrotura como em tantas outtas, como nas sessões do Congresso, como neste plenário, vai despontar como uma das melhores figuras do Plauí_e por que não dizer do Nordeste do nosso País.
Parabéns pela estréia com pé direito, Senador Freitas Neto, e este
seu admirador continuará a ouvir-Jh~ as palavras, na certeza de
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que estímulo não lhe faltará. para'a. grande camiobada que se ini-

cia.

- ---- -0 SR. FREITAS NETO - Senador Hugo Napoleão, agrndeço o aparte do nobre Colega e prezado amigo~ incorporo-o com
muita satisfação e muita honra ao meu pronunciamento.
O Sr.Bernardo Cabral- V. Ex•mepermiteumaparte?
O SR. FREITAS NETO - Concedo o aparte ao Senador
Bemardo Cabral, prezado líder do PP.
O Sr. Bernardo Cabral - Settador Freitas Neto, tive o cuidado de deixar que o eminente Senador Hugo Napoleão o aparteasse em primeiro lugar, até pelo fato de ser ele um de seus conterrâneos mais ilustres. Mas é evidente que a seqüência não tira a
e~ que tenho ao registrar á. presença de V. &.• no Senado.
Acooipanhei· de peÍto -stia vida pública,: como Relator da Assembléia Nacional Constitulnte~ mantivemOs vários contatos. V. Ex•,
como. Governador; honrou seu Estado e, para gáudio, alegria e enriquecimento deste Senado; dele agorn V. EX• é integrante. Portanto, ~ é .a~ do Piauí que parte esse contentamento, o exlrem.o
Norte também abraça o NOideste, e, enquanto V. Ex• aqui petmanecer. continuará contando com a minha admiração pessoal
O SR. FREITAS NETO - Agmdeço ao nobre Senador
Bernardo CabraL Relembro nossos contatos exatamente quando
V. Ex· foi O·dinâmiCO Relator da Constituinte, fase"
que nos co-~ecemos e mantivemos relacionamento até o presente momento.
E muito gnmde a miDha satisfação em ser Colega de v: Exa nesta
legll;latura.
O Sr. Sérgio Machado- V. Exame concede um aparte?
O SR. FREITA"S NETO - Concedo com muita satisfação o
aparte ao nobre Senador Sérgio Machado. Líder do PSDB nesta
Casa.
.
O Sr. Sérgio Machado- É um prazer muito grande ver V.
Exa aqui nesta tribuna depois da luta que txavou no seu Estado
para fazer uma reforma administrativa profunda. Sei como isso é
difícil no Nordeste. Acompanhei uma reforma no Ceará. quando
fui Secretário de Governo do -então Governador TasSo Jereissati. e
sei as dificuldades e as dúvidas que se têm para poder romper a es-trutnra existente na administiãção pública dps nossos Estados.
Vejo que esse trabalho, essa ousadia, não impede ninguém de ser
eleito. Com alegria profunda, vejo-o-ne;ssa tribuna. convivendo co- •
nosco·aqui O:o Senado, depois de ter ousado fazer a roptura administrativa e colocar as coisas em ordem. Tenho certeza qne estaremos juntos aqui. paia viver essã. pde reforma por que passa o
nosso País. Há que se ter ousadia para avançar com o pro~.to do
Presidente Fernando Henrique, e. assim. efetivamente. coostmir e
democratizar o Estado brasileiro. É um prazer muító- grniide tê-1o
como companheiro.
O SR. FREITAS NETO - Agradeço o testelllllilho do nobre Senador Sérgio MachadO. GOstaria dC dizer-Die que o povo
brasileiro está aDsioso por mói3lidade. O que fiZemos: no Governo
do Estado do Piauí foí; ariteS--de tudo, primar pela moralidade administrativa, atrn.vés do enxugamento da máquina estadual - voume reportar a issO maiS-adiante -. pai3. colocar o Governo a serviço
de toda corinmidade piauiense.
O Sr.Geraldo Melo- Permite V.Exaumaparte?
O SR. FREITAS NETO- Com pnurouço V. Ex"
O Sr. Geraldo Melo- Apesar de prejudicar com mais essa
intervenção a expos~ção ímpoi1ante que Jaz V. Exa. desejo associar-me ao seu pronunciamento com O meu depoimento sobre a
sua imagem e conduta à frente do Governo do Estado do Piauí. V.
Exa foi uin exemplo não ã.;penas de eficiência operacional no governo de um pequeno estado. Sem se desgarrar da necessidade de
exercitar a sensibilidasJe política e manifestar a sua solidariedade
ao p:JVO piauiense - sem-dúvida, uma das comunidades mais sofri-
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das deste País - a sua eficiência. V. Ex a. juntou uma oo:Uduta exemplar de retidão. de homem· que entra e sai de um Governo com
o seu nome hoD!!ldo e limpo. Como ex-Gover.Didor de um estado pequeno do Nordeste sinto-me no dever de dizer que para
mim é uma honra muito grande ter tido o privilégio de ser eleito Senador representando o meu estado e poder estar no Senado
ao lado de V. Exa
O SR. FREITAS NETO - Sou eu quem agradece e se sente homado, nobre Senador Geraldo Melo.
V. Exa. como eu passou pelo Executivo de estados do Nordeste, e tenho cateza. de que ilemos lutar aqui para dotar os nossos
Estados de mecanismos: automáticos para que possamos demanar
um processo de desenvolvimento auto-sustentado dos pequenos
estados daquela região~ em benelxcio de nossa gente.
O. Sr. Ademir Andrade- Permite V. Ex• um aparte?
· o· sR. FREITAS NETO- Ouço V. Ex" comprazer, nobre
Senador Ademir Anchade.
O Sr. Ademir Andrade - Senador Freitas Neto, quero felicitá.-lo pela sua atuação. pelo seu traballio político nesta Casa e
quero também dizer do encantamento que tenho pela sua terra.
Apesar de Senador parae:ase. sou nordestino. baiano. criado na
zona da caatinga e já tive a· Satisfação de passar muitas vezes pelo
seu estado, inclusive pela capital, Teiesina. Quero fa?Cr-lhe um
agraáe..jmento em nome do povo do Pará. Parece incrivel, e talvez
fosse motivo de lição para todos nós o que ocorre em termOS" de
assistência ao setor de saúde na capital do Piauí. Sou um botpem
que vive permanentemente no meio do povo. principalmenre_no
interior do Estado do Pará. e só tenho ouvido referências igUais,
sem·exagêro~ ao Hospital Sarah Kubitscbek. Grande parte dos paraenses. em todas as dificuldades que têm, deixan;t de recorrer a
qualquer outro centro para recorrerem à capital do estado de V.
Exa. Seria de bom alvitre que todos conhecêssemos os projetos e o
trabalbo ali desenvolvido para obter tanto crédito no setor de saúde. Aproveito a oportunidade para registrar o agradecimento, em
riome- dos paraenses. em nOII'.e de todos aqueles: que moram no
Pará, pela acolhida que tem salvado tantas vidas em nosso estado.
Espero que nosso Governador Almir Gabriel, médico competente
e sério, consiga transformar a assistência à saúde no Pará. chegando pelo menos perto do que foi feito no Piauí. Seria muito interessante conhecer que milagre os senhores fazem paza atender tão
bem a população nesse setor. Muito obrigado.
O SR. FREITAS NETO- Agrndeço o aparte de V. Ex". O
convite está feito, será" uma honra recebê-lo.
Teresina é ã-única capital do Nordesle que fica no ínterior.
As demais se_ localizam no litoraL Teresina tem. realmente, uma
medicina bem referenciada, com uma rede de hospitais. públicos e
privados que se destacam. atendendo a grande clientela, não apenas do Piauí, mas dos estadoS próximos, comO Maranhão e Pará.
Prossigo. Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores.
. No periodo de 1991 a 1994 admllristrei um plano de desenvolvimento integrado para. o estado, objetivando, essencialmente.
amenizai" os sofrimentos: dos segmentos mais carentes da população. Trabalhamos em duas vertentes: na infra-estrutura social e no
incentivo aos setores produtivos.
Encontr.ua um quadro de caos. O estado tornara-se incapaz
de exercitar seus: objetivos fundamentais. Foram três anos ~ luta.
de duro combate ao desperdício. Mudara maneira de fazer política
- mostrando que deve ser praticada visando ao bem coletivo - e
mudar a forma de gerir a _coisa pública. respeitando Ç,..Patrimônio
do estado e buscando a eficácia administrativa~ transformaram-se
nas metas maiores _dO Gov.erno.
Medidas moralizadoras foram implanladas. Disciplinamos a
condução da máquina r-Ública. Seus resultados pude collier. no fi-
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nal de meu Govemo, ao deixar o 6stado organizado administrativa
e fmanceiramente, embola continuasse a m-ereCer especiais cuida.

dos pela fragilidade de sua economia. combalida em virtude da
conjunttna brasileira, tão adversa ao Nordeste. Acredito t~ deixado marcado indelevelmente na mentalidade do homem público
piauiense que a coosolidação dessas mudanças- significará, conio
cooseqüência, um verdã.deiro Novo Piauí, o _esta~ que desejamos.
Sr. Presiden~.
e Srs. Senadores. desde muito moço ve·ooo esforçando-me por adquirir as condições apropriadas para servir ao povo dei meu estado. Desde então renh:o lutado em favor dos
desvalidos, daqueles que mais precisam de uma ação governamental q1J,e Jhes garan~ a ~ oa. nova e próspera sociedade em
que certamente nos ttaDSfOI1Ilêiteii::J.os. LUto; porém.,principalmente
contra um mito, o truísmo de que o Nordeste, pobre. assim continuará- poxque de ilada adianta oadar cop.tra a, corrente, contra o
destino, esse etenlo anôniiflo. Trata-se de ÕI!' falso deteriniD.lSi:nO
históiico,-qu:e ll:ifelizmente permeia parcela substancial da opinião
pública do País.
Elegi como objetivo maior a perseguir ao ·longo de minha
vida o combate continuado e implacável à pobreza e ãõ atraso a
que o Poder Central há decênios relegou nossa região. Tenho feito
ext.taordinário esfórçci para.: associã.rido-me a ootros contetrâneos,
condenar o fatalismo hoje incorporado à meD.tal.idade de muitos
nordestinos. da elite ao homem comum. ger.mdo a descreoça e tornaitdu-se em conseqüência a causa relevante de nosso subderenvolvimento..
A ela associa-se a deliberada ação do Poder Centtal, que,
sistematicamente, desenvolve uma politica que prejudica o Nordeste em benefíciO--de outras regiões. Dados da própria Receita
conf"mnam essa aí:trmação. Aó contrário do que sempre se procurou fazer crer. os subsídios de natureza fiscal dirigem-se para o
Sudeste em proporção muito mais elevada- do que para ao Norte e
Nordeste. Em 1995. por exemplo, os estímulos de natureza tributária previstos para serem alocados ao Sudeste cbçgam a 3 bilhões e
124 milhões de reais. Para o Nordeste, resumem-se a 841 milh~
de reais.
_.__ ______ ___
.
Não é de hoje que esses fatos ocorrem. Os números da Receita Federal, colhidos no Orçamento de Beneficies Tributários.
mostram que, em 1991. a Região Norte ficOu com 39A7% dos
subsídios fiscaiS.- contra 31.19% do Nordeste e 18,65% do Sudeste. Em 1992, a parcela do Nordeste reduzir-se-ia aindã rilais, a
24,77%. para 19,66% do Sudeste e 51,85% do Norte.
..
O Sudeste, enfun, consolidar-se-ia no primeiro lugar em
1993, recebendo 45.26% de todos os incentivos fiscais do Pais,
para 38.43% da região Norte e apenas 12.26% do Nordeste. A situação pouco mudou no ano passado. com 49,61% dos estímulos
tributários para o Sudeste. 26,4% para o Norte, 12,26% para o
Nordeste. Os números que há pouco citamoS a respeitO do Orçamento de 1995 mostram que os estímulos proporcionados ao Sudeste correspondem a 44.38% este ano. contra 3~.88 do Norte e
apenas 11,95% para o Nordeste.
.
Os dados são oficiais, reunidos pela 'Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda. Eles não ttaduzem a orientação
de um governo apenas. mas uma política que impregna há décadas
as decisões do Estado brasileiro. O.nnpre revertê-la.
Trago aqui m;,nba proposta: aproveitemos a reforma: constitucional em curso para garantir mecanismO$ capazes de levar às
regiões efetivamente --necessitadas os investimentos que nos são
negados e os estímulos tributários que hoje, de forma perversa.
privilegiam as que deles menos precisam. O Nordeste não deve
pedii'~ não deve recorrer ao assistencialismo, Deve contar. em nossa Carta Magna. com dispositivos que lhe dêem aquilo a que tem
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direito, o acesso pe:i:manente aos recursos indispensáveis pãra seu
desenvolvimento.
O Nordeste não é uma t.eiia de coitadinhos. É uma região de
imenso potencial. com mais recursos naturais do que se divulga
habitualmente e com uma população tão trabalhadora quanto ca- pàz. Não se deve tratá-lo ·como quem está pedindo. O Nordeste de
nada mais precisa, senão de Um tratamento eqüânime. A Constituição deve assegurar-lhe esse tratamento. incluindo_ normas que Ibe
· proporcionem um flux-o de recursos capaz de gar.mtir o desenvolvimeDto que tem condições plenas de alcançar. Caso os estlmulos
de nawreza f:LSCal e os investimentos govemamentais sejam distribuídos de maneira justa, a região podexá, ao contr.írio do_que Vem
acontecendo até hoje, crescer a níveiS ainda superiores aos do restante do País.
Há mais de três décadas já se tem uma noção precisa de
como se equacionar uma solução para o problema nordestino. Se
fOSse possível ao Nordeste alcançar um crescimento superior a
40% da média nacioml. estaria igualado às nossas regíões mais
desenvolvidas em aproximadamente trinta anos.
O que tem ocorrido é justamente o contrário. ampliando-se
a enorme <Ustânciaqu~ separa o Nordeste do País. Esse fosso cruel
e injuSto não pode aprofundar-se ainda mais, sob pena de Se colocar em risco a unidade nacionaL
O Sr. Antonio Carlos Valadares- Permita-me V. Ex• um
aparte?
.
O SR. FREITAS NETO - Concedo o aparte a V. Ex', com
satisfação, caro Senador.
.
~
O Si. Antonio Carlos Valadares - Senadof1 Freitas
Neto. ouçO com atenção o discurso de V. Ex•. TeDho certeza de
que as. suas palavras estão sintonizadas com o pensamento de
todos os que acham o Nordeste merecedor de um tratamento
preferencial por parte das autoridades federais. Agora mesmo.
na seca que se abateu. sobre a nossa região, atinglrido a maioria
4os Estados nordestinos, não vimos sequer uma providência
concreta por parte do Governo Federal, no sentido de atenuar o
sofrimento do sertanejo.
O crédito foi cortado por completo. nem as frentes de trabalho, que lament3.veli:iiente sempre representaram quase uma esmola para povo da nossa região, foram criadas durante essas últimas
secas. Por outro lado, as reformas constitucionais, fruto da Vontade
e do compromisso do Presidente Fernando Henrique Cardoso. estão chegando ao Congresso Nacional. Naturalmente, aquelas que
tocam mais de. perto qs interesses da nossa região -são as reformas
S<Xiais e tributárias. E preciso que nós, que fomOs governadores,
estejamos atentos a essas refollll3S tributárias, porque os recursos
que hoje são destinados aos nossos- estadOs e municípios não são
suficientes para cobrir as necessidades mais prementes da nossa região. Teoho certeza de que a contribuição que V. Ex• está
dando com relação aos problemas do Nordeste fortifica a nossa
regi;lo. Quando da discussão das reformas que virão. tenho certeza de que. com a experiência de V. Ex• e a dos Senadores
Hugo Napoleão e Lucidio Portella, grande Senador do Piauí.
haveremos de dar ao Nordeste um tratamento diferenciado, reclamado com justa razão pelos 30 milhões de brasileiros da
nossa região. Muito obrigado.
O SR. FREITAS NETO - Agradeço, muito honrado, o
aparte de V. Ex•. Lembro que_nos conhecemos quando eu era o
Presidente da Assembléia Legislativa do Piauí e V. Ex• ocupava
igual posto no Estado de Sergipe. Depois, V. Ex_• governou aquele
querido Estado do Nordeste brasileiro e conhece_ tão bem quanto
eu, assim como outros governadores nordestinos, o sofrimento de
nossa gente.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. E~·um aparte?
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O SR. FREITAS NETO -Ouço o aparte do nobre Senador

Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena • Nobre Senador Freitas Neto, te-nho de me retirar dentro de poucos instantes pata um compromisso.. imrdiãvel. No entanto, gostaria de cumprimentar V. Ex• pelo
seu pronunciamento. Ainda ontem conversava com o nobre Senador Getaldo Melo sobre a idéia de constituirmos a Bancada do
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lei aprovado pela Assembléia do Piauí, proibindo que o banco em-

preste dinheiro ao Govemd estadual. O BEP tem que servir, sim.

aos pequenos produtores e ao empresariado piauiense p:na fomentar o desenvolvimento.
·
Desse modo. agradeço o seu aparte e também a ajuda. naquele tempo. como Presidente do Congresso Naci<?nal. ao nosso
Governo e ao poVo do nosso Estado.
Norte e Nordeste. Portanto, devfamos nos unir no Seriado para a
Ao eleger-me Senador da República reCebi a honrosa misdefesa do desenvolvimento regiooa.l. poxque, apesar de todo o são de representar o EstadQ do Piauí. Nesta cõD.dição, portanto. ascrescimento de nossa economia. o fato é que temos ainda vários sumo inarredável compromisso de desdobrar-me, de dar o melhor
''brasis" dentro do Brasil. e as distâncias que nos sep:ãnuri sãO i.in- que puder para. alinhando-me com os Pares de meu estado e com
da muito ·grandes, mesmo com os estímulos concedidos aqui e ali,. os demais representantes do Nordeste, diminuir a discriminação
m.as·que ficam muito aqtJém das nossas necessidades. Lembrowme com que é tratada a nossa região. Ali se registram os piores índices
bem de V. Ex• no Govemo do Piauí, do tm_balho que fez no-seu es- do País. em analfabetismo,. saneamento básico, concentração de
tado e das suas realizações. Lembro-me. também. das nossas difi. _ renda, mortalidade infantil e perspectiva de vida.
culdàdes coDmns. quando,... por exemple. -estávamos lutando na
É necessário eliminar fato s6cio-econômico tão injUSto, o
mesma trinGbeira, junto com os ex-Governadores José Agripfuo e que exige decisão política do Poder central. Posso aimnar, sem
Ronãldo ·Cunha Lima. para tentarmos suspender a liquidaçãO ex- medo de eii31", que, apesar de apresentar todos esses índices negatrajudicial dos três bancos estac:b.Jais que foram abruptamente fe- tivos, o Nddeste é viável, necessitando apenaS de mecanismos
chados, durante o Govemo Collor. Inclusive, bá um aspecto que constitucionais que Ibe con["Jiam o devido papel na Federação e de
temos que salientar: o Banco Central, naquela época. nos ~Diu ri- uma política que vetrladeíramep.te priorize a região, integrando-a a
gorosamente, nós que tínhamos, em nossos pequenos Ês.tados, um projeto nacional de desenvolvimento. Em dois artigos, os de n°
bancos em dificuldades. Hoje, em situação muito pior, temos os 43 e 170, a Carta Magna determina que o_ Governo deve trabalhar
casos sérios do BANERJ e do BANESPA que, ao invés de liqui- pela redução das desigualdades regionais. Faltou dizer como. É o
daçãO, extrajudicial, tiveram apenas intervenções. e itttervenções que devemos fazer.
que., dentro de pouco tempo, sanearão aqueles estabelecimentos
Em favor de meu estado irei.· também. durante meu mandabancários para reabri.mm as suas ativldades. Malgrado tudo isso, to, coiD.batet outro desnível sócio-econômico que ocorre dentro da
fala-se sempre em privatização desses bancos, o que espero não própria régião, onde também existe uma discriminação intcina,
ocona. porque os bancos estaduais são necessários ã. rima política com alguns recebendo mais do que ootros. Não me~onformo com
de fomento à economia de cada estado e ao desenvolvimento re0 tratamento que nos infligem. partindo de Brasília:· estão_ paralisagional. Mas digo a V. Ex• que amanhã deverei ocupar a ~~ &J,__ -das dezenas de obras federais que, caso concluídas. contribuiriam
Senado para debatermos os problemas do Nordeste, particular- extraordinariamente para eliminar o sofrimento de :aiilhares de
mente., colocando, na mesa, alguns projetos meus que aprovei no · ~iauienses.
Senado· ·e que estão na Câmara. e outros que estão sendo agora
apresentados por mim a esta Casa do Congresso Nacional. Dentrp
O Brasil tem vivido_ momentos extremamente difíceis. A
dessa ótica. que é a mesma de V. Exa. devemos lutar pelo soergui- força de seu povo, uma boa dose de otimismo e a fé no fublro têm
mento económico da nossa região, a fun de que o Nordeste venha ajudado, se não a superar, pelo menos a conviver heroicamente
a ocupar o espaço que merece na geografxa ecollÕmica e sociopolí- com os: problemas. Esta Casa e a população brasileira têm cõnStica do País.
ciência das graves dificuldades que o Presidente Fernando HenriO SR. FREITAS NETO - Agradeço, nobre Senador Hum- - que Cardoso havení de enfrentar. mas também sabe de suas Poas
berto Lucena. o aparte de V. Exa.
intenções e da obstinada vontade de mudar a feição sociiil e ecohôLembro-me que, juntamente com Ronaldo Cunha Lima e mica do País.
com José Agripino, eX:Oovernadores da Para1ôa e d6 Rio
Esta é umá hOra de união. PrecisaiDos asSegurar ao PresiGrande do NOrte. respectivamente, estivemos v4rias vezes no dente da República as condições indispensáveis para que proceda
gabinete do Presidente do Congresso Nacional_quando V. Exa a essas mudanças, faz~endo o País se$Uir em frente e _recupernr o
exercia a Presidência desta Casa. lutando pela reabertura de tempo despelt!içado. E indispemável acordar a Nação, levamar a
nossos bancos.
cabeça. ir em busca de seu destino, reacender o soniso de esperanE. realmente, conseguimos com muito esfOrço. com muita ça e combater as desigualdades, para que possamos divisar o dia
luta e com muito sacrifício reabrir o nosso banco. hoje uma insti- em que desenvolvimento. liberdade'.e justiça pOssam andãi:--juntos
tuição modelar, pequeilã, enxuta. vacinada contta politicagem - nesta texra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
podemos dizer assim •• porque, inclusive, encaminhei projeto de
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patágrafo único. ~·/e~.§ I"", da Ld. if> 7.711. de l2 de dczcmbn) de 1988. e noart. 69. da Lei di s.3V.c~e
dezembro de 1991, até o limite de juros previstos no art. 161. parágrafo único. da Lei rr 5.112,. de 25 de outubro de

l

1966.

-

-

-

-

.o__

-

--

Art. 30 ·A n:stituiçJo do imposco de ICDda da pi:S'OI fisic:a. apurada cm declaração de ,........t;.......,. sai accuuvertida
cm. REAIS~ base no valor da UFIR no mês do n:o:bimemo.
Art. 3~ • As ~ ~ ~ prazo de 30 (trinta} dias far.lo levantamento de dcmocl:straç&:l_ ClOIJfãbcil e
fiDaDccir;u extraofdinárias. com VlSWl à adaptaç:lo do& respoclivos lançamentos aos prc:cc:itcl: dcslc Projcroclc Lei. de

Coowersio.
Pu:ipafo Único - O Poder Exc:utivo regulamemará o dispostO neste anigo.
Art. n · As~ previstas ao art. 9' da Lei rt> &.033. de 12 de abril de 1990. ficam reduzida tma:
I· zero. nas~ de que~ os incisos L III c IV: e
I(· lSo/~ (qumze por ccniO), nas hipótcsc:s de quettara o inciso II.

CAPtruLO VII· Da Correçlo Moaetiria
Art. JJ - A correç;lo. cm vinude de disposição legal ou estipulaç;lo de negócio juridi<:o. da exp~ lllODdâria de
obrigação pecuni:iria contraida a partir de""t!' de julho de 1994. inclusi\'C. somente poderá dar.oSC pda. variaçJo
acumulada do IPC-i'.
§ 1" -O disposto neste: artigo não se aplica às operaçOes e contratos de que tratam o l)c:aUo.lci rfJ 8S7, de 11 de
setembm de 1969. e o an. lf da Lci If 8.880. de 27 de maio de t994.
§ r - Coasiderar-sc-á de nenhum efciro a cstipulaç:lo. a partir de ·Iode julhO de 1994, de: comçao monc:Wia cm

dcs:ilcordo c:om o esutuido nesrc anigo.
§ 3" - Nos conuatos celebrados ou convcnidos em URV em que haja cláusula de rcajus!c de valor por iDdic:c de pttÇOS
ou indice que reflita a variação ponderada dos aJStOS dos insumos utilizados. o cilculo desses indiccs. pua efeitos de
reajuste. de\'el'á ser nesta moeda até a emissão do REAL e. dai cm diante. em REAL. obscmldo o art. JS da Lei rf
8.880. de 27 de maia de 1994.
§ 4o • A T'axa Referencial ~ TR someme podciá ser utilizada nas operações realizadas nos mercados finaD:;Icim.. de

wlorés mcbiliãrios. de seguros. de previdência prl\'3da. de capiWizaçâo c de~futuros.

0

§ Y'. CoutimJaaplicávcl aos débitos trabalhislasa disposto no art. J.9 da LCi n° S.t77. de l de DWÇOdc 1991.
Art. 34 • Nas conuatos celebrados ou convertidos em REAL com cláusWa de corro;:OO de v.alon:s: por inclkes de preço~
ou por indice que reflita a"~ pooderada dos cuscos dos insumoS utili2ados. a periodicidade de aplicaçio dessas
cláusulas será anual.
§ 1° -E nula de pleno direito c não surtirá nenhum efeito cláusula de reajuste de valores c:uja periocfic:id:ad seja

infi:rior a um ano.
§r' -0~ neste artigo aplica..scàsobngaçOcscom~ou conuatadasem URVaté 27 de maio de 199-Ccàs
convertidas cm REAL.
§ :r' • A pcriocficidacle de que trata o caput deste artigo ser.i contada a partir de:
a) da comoerslo cm REAL. no caso das abrigaçõcs ainda expressas em Cruzeiros Reais:
.
b) da convcrs;IO ou conuataÇão cm URV. no caso. das obrigações expressas em URV conua&adas até 27 de m:uo de
1994~

.

c) da contrataÇão, no caso de abripçOesamtr.Jidas após t<> de: julho de 1994: e
d) do último reajuste: no caso de contratos de locação residencial.

.

§ 4° • O disposto nes1e ~go rulo se aplica as opemçOes e conttatos de que tratam o Occreto-Lci n• 157. de 11 de
setembro de 1969. c o art fJO da Lei r:fJ 8.880. de 27 de maio de 1994:
§ Y' • O Poder ExecntiYo poderá reduzir a periodicidade de que trata este artigo.
§ 6° • O devedor. nos conuatos com prazo ·supicrior a um ano. poderi amortizar. toai oo ~
~ o saldo devedor. desde que o faça com o seu valor atuali1:ado pela variaçio 8CUDD1lada do iDdice
collU3tllal ou do IPC-r até a data do pagamento.
§"r· Nas obrip;Ocsem Cruzeiros Reais. contr.údas antes de lS de março de 1994e nJo ~CID URV. ~
credor poderá exigir. dc:ccrrido um ano de com.-ersio para o REAL. ou nc seu vencimcmo. se :uuenor. sua mn'inw;lo
na forma conttatada. obJcrvadas as dísposiçôes dc5te Projeto de Lei de Com-aslo. abatidos os pzgzmemos também
atna'izactos ~ efetnados no pcriodo.

CAPITuLo VD- D~ Esp<ciw

· Ari ~5 • O

i~ .oo ~~ _a saida da Pais. de moeda nacional e.esuangeira serJo po

1 e c:u::lusiwmcate

..-:-ena idcmifl-.-Lo.
do cücmc ou do
..._

atravcs de transfercnaa bancària. cabendo ao estabelecimento bancaria a
bc:odíciãrio.
...,.....

§ 1° - E."ccwa--se do cúsposto no caput deste artigo o porte. em espécie. dos valores: •
a) quando cm moeda nac;ional. até RS 10.000.00 (dez mil reais):
b) quando cm moeda estrangeira. o equh--aleDte a RS 10.000.00 (dez mil reais). ou
c) quandocamp~a sua entrada oo Pais ou sua said:a do País. na forma prevista. na rcgu'
·w;l! pertiDCDec.
~r- o Poder Exc:utivo regulamenta:ráo~ neste artigo. dispoDdo. iDClnsive. sobrec.limilcaeasc:oodiçGeldc
mgrcsso DO Pais OU saida do Pais de moeda nacional
.
§
A aio QQserv.inc:iaa do contido neste artigo. a!ém das sanç&:s: penais pl"C'Vistas na legislaçlo c:spcc::i5ca. e .ap» o
devido processo legal. acam:rari a pen!a do valor eu:edentc dos limiccs referidos DO § 1° deslc artigo. a favor" do
Tesouro Nacional

J': -

Art. 36 • As instituições financeú3s e as dcuais instituiçl5es autorizadas a funcionar pelo Buco Cc:ana1 do BlaiJ.. que
apn::sentcm insuficiencia nos recolhimentos compulsórios ou cremem saques a ~ na Coara ae.:rva
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Bancárias. ficam ~Jow aos ~ finaDcciros esrabdecidos pelo Banco Central do Brasil. sem prqaizo da:
c:omill3Ç6c5: legais previ.SlaSnoart. .Uda Lei n" 4.59:5. de 31 de dezembro de 1964.
.
§ 1°. Os Q!Stos financcros corrcspondc:rio. no minimo. aos da linha da empristimo de liquidez.
§ r- O disposto neste artigo aplicar«-i. aos estabelecimentos ofiCiais de crédito estaduais num pnm de 180 (c:euto e
oitcaia) dias.

Art. 37 • As multas. aplicac!as pelo 8aDOJ Central do Brasil no e.xercício de sua comp::t!Dc:illcpl, às instituiç&s
fiDmceir.as c às por ele auw~ a func:iooar. bem assim aos administradores dessas iDstimiç&:s c c:atidldes. x:do
de 200.000 (duzentas mil) a6.000.000 (seis milb6es) de UFIR. ou unidade de valor~
Pa13gtafo Único - Pax:l aplicação da multa a que se refere este artigo sera observado:
1 - a gm'idadl: da mfi>çlo;

II .. a vaDf2gem auferida ou pretendida pelo ageme:
m .. os efeitos ncptivos produzidos no mercado:
'N .. a simaçlo o::onômica do infrator.

V: a rcinéidCncia.
Art. 31 .. Os depó5ilos compulsórios das instituiç6:s financeiras bancárias mantidos DO BaDc:o ~ do_B~l. c
cootabi1izac1Ds na conta •Rescrv2s Bancárias• ~ impcnboráveis c alo responderio por~ upo de_ divida civil,.

cOmc:r:áaL fiScal. ·prevideDciãria. traba.lh.iSf2 ou de outra naturcD. contraida por essas iDSlimiçOcs au quauqucr outra
I. elas

ligadas.

Par.i.gr.úo Único - A impenhorabilidade de que trata o capur deste artigo na:o se aplica aos débitos contr.uuais
cfctuados pelo Banco Cc:nuaJ do Brasil e aos dccorrcmcs das relações das institwções flll2DCciras com o BaDc:o Central
do Brasil.
Art. 39 .. A partir de (0 de julho de 1994. fi.;;~-edàda a emissão. pa~mento e compcnsaç:lo de chcqoc superior a RS
100.00 (cem reais). sem identifacaç;Io do beneficiârio.
Patágrafo Único- O Poder Executi\'O regulamentaR o dis~o ~artigo.

Art. 40 -A partir de 1° de julho de 1994. o rcajusEc e a revisão dos preços_pUblicos c das tarifas de scMços póbüc:ol:
far-se--ão confonne atos. normas e critCrios a serem fixados pelo Ministro da Fazenda.
Parágrafo Único • O disposto neste anigo aplica-se. inclusiVe. â fixação deis ni~eZs das wif.as para o saviço püblic:o de
eocrgia cldrica. reajustes e w.isões de que trata a Lei 0° 8.631. de~~ março de 1993,
Art. 41 • O art 17 da Lei
rcnumerando-se os demais:

~

8.880._de 27 de maio de 1994. passa -a \igorar acrc:scido dos squiDtes pmágJafos.

·Art.. 17 ...

§..z;..:··i~pida

divulgação

a apuração ou
do IPC-r. caberá ao Ministro da F.azcftdl fi'Cá-Jo com bale .DOI
iDdicadorcs disponiveis.. obsen:ada pm:edCncia em n:lação .àqueles apurados por insútuiç&s ofic.iais de pesquisa.
§ 3° • No c:aso do parágrafo anterior. o Ministro da FazenlSa divulgará a m=dologia adocada pua • dctermiDaçlo do

IPC-r".

.

.

Art. 42 ·Os .artigos 23 e 58 da Lei r(' 4. IJ L de 3 de setembro de 1962. modificados pela Lei ri' 4.390. de 2' de: agostO
de 1964. passam a vigorarcomaseguinlc ~:
__
_

·Art. 23 ......

§r·

Constitui infraçlo imputável ao esrabdecimento bancirio. ao comtor e ao àieDte..pani\'cl com mufla de SO
(cinqilema) • 300% (......,. poc c:ento) do Yalot da par.o ada um dos mrm...s, a docluoçlo de falsa

-

idcabdaàc ao formuürio que • em mimero de vias e $eguudo o modelo determinado pelo Bm::o CCidlal do BruiJ. SCiá
assinado pelo clicn!e e visado pelo estlbelecimemo baDcirio e pelo OX'RUir que DCia

exigido em cada operação.

§ 3" • Coastimi infra;ão.. de responsabilidade exclusi\-a do cliente. puni\.'d com multa de 3 (ciDco) a ICIO% (cem px
cc:mo) do valor da opcação. a i:1ec1aração de informações falsas no formulário a que se refere o§
• Art. !iS • As iiÚI3ÇÕC's à presente Lei. ressalvadas as penalidaçles c:spc:cificas c:onstmiCS de sco tcao. &:ma :sujeita a
multas de até RS 100.000.00 (cem mil reais) a serem aplicadas pelo Banca Cenlr.ll do Brasil•.

r-.

Art. 4J- ALei D0 8.884. de 11 de junho de 1994, passa a \-igorarcom. as seguinlesalCCI'3ÇOes:
·Art. -r···~ - --- ----- - -- - --

XIX- dabarar e aprovar seu regimento interno. dispondo sobre seu funcionamento. na form11 das dditc:r:aç&=s DOnDa
~ procedimento e organizaç:;la de seus serviços intcmos.. inclusive esaabefecendo férias c:olc:tMs do Colegildo c do
:rnx:urador-Geral,. durante o qual nloCOli"C:r'io os pr:aazos processnais nem aquele referido no§~ do ut. 34. deaa.Lei.

XXII • indicar o substirwo do Procurador Geral nos casos de af.Jstamenro ou impcdimc:mo.
·Art, 11 ~ ...••

··-·············-

.
§ 3'" • Nos casos de afastamento tempotário ou impedimento do Pracuzador Gcr.tl.. o Plemrio iDctic::ará c o PrcsideDte
do CADE nomeará o substituto eventual para atuar por prazo Mo superior .a 90 (noventa) diu,. dispcmada a aprovaç~g
pelo Seudo Fedr:r.tl fazendo de jus à rcmtulelõÇto do cargo enquanlO dwar a substituiçlo.
·Art. 20 ·····~
·.
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§ 3° • A posi~ dominante a que: se ref~ o parágrafo anterior é presumida quando a: cispRsa ou grup:J de empca;a:
COIIUCla 20% ('\-intc por ccnlO) de men:ado relevante, podcnde este pezcentual ser rcdmido pelo CADE pua =cus
especificas da economia.

·Art. 23 ........•

m ·No caso das demais pessoas fisjcas oujuridiC3sdc direitO pi:ibllcO ou pri\'ado: bem comoqaaisqUCr moei'Çi5esdc
cotidade ou pessoas consutuidas de fato ou de direito. ainda que tempornnamcnte. c:om ou sem pa
Jjdecle jurídica.
que não exerçam ativldaclc empresarial. não sendo pcn.sivc1 utilizar-se o critério do valor do làttrz:aD'!fi:!!!O bndo. a amlla
será de 6.000 (seis mil) a 6.000.000 (seis milhOcs) de Urtidades Fiscais de Rt:Ct:rm:ia (UFIR). ou ,.mto
sapcncniCII!C.
········~~·--

•Art. 42 ·Recebido o proo:sso. o~ do CADE o distribuirâ. mcciiaDtc sorteio. ao Coasdbeiro-Rdatol~ qoc

a!:J!ir.á ~à Proc:tuadoria para marufestu.-sc no prazo de vinte~
• Art. 47 • O CADE flSQllizad: o cumprimento de suas dccisOes.

. --·-·-··· .............. _
§ 3'" • Incluem-se oos atos de que uata o caput de:ac a:nigo aqueles que visem a qualquer form8 de
-- açlo
c:ccmômica. seja atm'és de fus;lo ou inc:orpotação de empresas. constituição de so;;iedadc pat.l exc:n::cr' o caattolc de

empresas ou quaiqucr forma de agrupamento societário que implique participaçlo de~ ou grupo de ~
resultante cm 20% ('finte por cento) de um mcn::ado relevante.. ou em _que qualquer dos pamapamcs teMa rqistr.ldo
faturamento bruto anual no último balanço equi...àlente a 100.000.000 (cem milhões) de UFIR. ou unidade de valor
supcrvcntente•.

·
CAPÍTULO!.VIR· Das Disposiçks FiaalJ

Art. .U - Será aplicado ao salário dos uabalhadores cm geraL quando a çomrersJo de seus salários cm URV tiver 9do
efctu:Hb mediante a utilização dc_URV diversa daquela do efetivo pagamento. o maior dos valores n::su1talUCS da
aplicação no disposto no art. 27. caput. e em scu§J•. da Lei n" 8.88!} de 21 de maio de 1994.
Art. 4S - Fica transferida para o Conselho _de: Recursos do Sistema~ Financeiro Nacional criado pelo Decreto rf
91.152. de IS de znarço de 1985. a'comJictência do 'consêlho Monetário Nacional para julgar recursas conaa decisões
do Banco Cenu:al do BrasiL relativas a aplicação de penalidades por inúaçõ:s à legislação cambial. de capitais
estr.mgeiros c de crCciito rural e industrial.
ArL46·~ odispostonoart. 1.5. §:;o. ficam~asLcis n'"s. .5.601. de26dea~de 1970. ~&646.
de 1 de abril de: 1993. o inciso m do An. da Lei ri' s.o21. c1e 12 de abril c1e 1990. o Pará8I1fo UnH:o do Alt. to da
Lei rf 8.177. de 1° de março de 1991. acrescentado pelo~ 27 da Lei ri' 8.178. de 1° de março de 1991: o Art 16 di
Lei n" 8.178. de 1° de m:uço de: 1~1 e o§ 1" do Art. 65 c;la Lei rrs.694. de 12 de agosto de 1993. cama redaçlodada
pelo An. 1" da Medida Provisória~ 563. de 28dcjn!ho de 1994. c demaisdisposiç6cs emconuãrio.

r

JUSTIFICATIVA

Desde a primeira edição do Plano Real (MP n° 542194) apresentamos uma emmda substitutiva
integral. consubstanciada em um projeto de lêi de conversão~ que se tomou a nossa alternativa ao
plano de estabilização do govenio. ·

Esse é o sentido da apresentaÇão de um Projeto de Lei de Conversão através da Emenda Substitut:iva
Integral à Medida Provisória n• 953195 fundamentada nas politicas monelárii, combial, lisale de

mulas que passaremos a expor:
I· POLÍTICA MONETÁRIA
Em primeiro lugar a deve-se observar que política monetária do Plano Real é cxuemamente passiva.
pois seu objetivO quase que exclusivo é o de conter o consumo. elevando a níveis estratosféricos as
taxas de juros. o que impede a programação· de investimentos. meSmo de setore:s que estio
aquecidos. como é o caso dos eletroeletrônicos. O prôprio governo não consegue formular uma
politica industrial de retomada do desenvolvimento e crescimento do País.

1994.

a1eg.açio de .um crescimento do Pm em 5,670/o erÍl
com a expansAo de '70/t. do setor
industrial e uma safra .de 77 milhões de tondadas de grãos, deve ser vista sob a ética de um
extraordinário financiamento que o governo. através de incentivos fiscais vem dando à JBriçuJtura. à
indústria- e ao setor-exportador. Para se ter wna idéia, está previsto para o Orçamento de 199S. uma
renUncia lisal de mais de 7 bilhões de dói.,... O Governo não tem vacilado em propor Medidu

·I\

~·

'

'
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Provisórias que tran~erem recursos--âe Fundos ~os trabalhador~ como_o PISIPASEP, O FAT~ o

!FGTS e tributos.

como o CONFINS, com a finalidade de financiar a agncultwa, aos exportadores,

! aos industriais e até mesmo o setor financeiro!

-

Deve-se observar, por outro lado, que esse "extraordinário desempenho econômico" do Plono Real
não se traduziu em aumentos reais de salários. Ao contrário, a massa salariã:l vem, antes mesmo da

edição do Plano. decrescendo constantemente.
Alem disso, os prejuízos Causados por uma elevadíssima taxa real dé juros (variando anualmeme
entre 60 e 700/o) são de monta. O Tesouro Nacional estâ cativo dos crescentes encargos fi.nulceiros
da divida interna devidos a essa taxa de juros, impeditivos de qualquer ajuste fiscal duradouro.
Somente pa;.o 1995 está previsto um dispêndio de mais de 17,5 bilhões de Reais para os encargos
fiiuutceiros da divida interna. que certamente serão maiores que esta cifra pois é inevitável que o
recent~ pacote governamental ("Real II") vai exigir uma elevação ainda maior da já estratósfc!rica
tàxa real de juros para compensar o novo regime de (bandas ) na politica cambial, visando continuar
a dar estímulos i. entrada de capital especulativo externo pela garantia dos enormes lucros que ele
aufere pelo diferencial das taxas de juros interna e externa

No• oito meses de Plano Real praticou-se uma política cambial verdadeiramente suicida que gerou
déficits comerciais crescentes, pela sobrevalorização do Real. tendo causado ei!Oimes prejuízos para
o setor exportador que o governo temou compensar por medidas paliativas, como por exemplo, a
isenção fiscal d.o CONFINS e do PIS, a que já fizemos referência.
'i

I

Nesses oit~ meses. a pOlítica cambial do governo e s~~a innã~ siamesa. a desastrada polít1ca de
redução das aliquotas de importações çonseguiu levar as classes médias altas e OS ricos a_ Ui1'.8 r
verdadeirã "festa", en~uanto os assalariados brasileiros assí~lam. de forma impotente, a uma geração 1
de empregos no extenor.

I

I A nova política cambial de "bandas" tem o grave inConveniente de levar ao "mercado". (leia-se: os

15 bilhões de dólares de capital confessadaritente esPeculativo), ã incerteza de um novo regime
cambial cuja característica marcante é a instabilidade (as "bandas .. podem variar). Cert3mente, as!
fugas desses capitais especulativos tenderão a aumentar diante da nova política cambial posta em
prática pelo Ultimo pacote.
-

I

Os oito meses de Real mostraram claram~te o quanto é inconSistente a estabilização no figurino
proposto pelo Banco Mundial, baseada na aherrura ratiical das importações, na valorização do
· câmbio e na desregulamemaçilo financeira. Beneficiaram-se as importãÇões em detrimemo da
produção nacional, com a deterioração das coittas externas.
As vantagens fiscais e financeiras que o GOVerno concedeu aos exportadores, com a reVog:açio do
compulsório de IS% sobre os Adiantamemos deContratos de Câmbio (ACCs) e o alongamento de
prazos dessas operações de 90 para I80 dias tem um custo. E quem paga o custo hs recunos
desses ACCs captados pelos exportadores com taxas de 8 a 12% e aplicados. por exemplo, em
CDB's que rendem 42 a 43% a.a. (cerca de 3% a.m. )' e toda a sociedade através do Tesouro
Nacional.

m- POLÍTICA FISCAL
O calcanhar de Aquiles da politica fiscal, outro fundamento do Plano de Estabilização, nio encontra
solução adequada pela decisão dos grandes conglomerados. particularmente do setor financeiro e das
grandes empresas. em não pagar impostos, sonegando-os quer peia "btirla legal" da lei ou mesmo
diretamente. Além' disso, como já dissemos. não há receita fiscal que possa cobrir os crescentes
encargos de uma divida iriterna cativa de uma politica moneti.ria que tenha taxa de juros nas alturas,
nem que conviva com a crescente renúncia fiscal e a sonegação comprovada de RS I pua cada RS I

arrecadado.
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IV- POLÍTICA DE .RENDAS
Por último, a politica de rendas do país nio tem condições para ser suporte de um clcoenwlvimeD!o
industrial sustentado, nem sequer garantir "consumo" que vem ocorrendo. O jomaliJmo o6cial c a
midia cm geral trombelciam um aumento de consumo, que tão somente retomou pa%lm&ra de 11101
I anteriores, apresentando-o como um aumento do poder aquisitivo dos assalariados decorrente do
declínio da inflação. A alegaçio de que o imposto inflacionário, estimàdo em tomo de USS 15
bilhões, tenha sido apropriado pelos assalariados de baixa renda nio é correto. A pesversa
concentraÇão de renda do pais - denunciada inclusive por organismos internacionais "ill5USpCitos"
como o Banco Mundial - faz com que esses IS bilhões se distribuam desigualmente entre u várias
camadas e estratos de nossa sociedade. Certamente os assalariados, e entre eles os de mais baixa
renda, foraní os menos beneficiados pela queda da inflação.
Por oútro lado, esse aumc!llç de "consumo" tem muito a ver o crescente saque dos depósitos da
c;ad~mcta ae iioupança (superior a RS 1,4 bílhao nos dois primeiros meses do ano), e uma

ínadímplencia que já se tomou generalizada, principalmente junto ao pequeno e mo!dio comércio. Há
também nos consumidores de baixa renda uma disposíçio a consumir o maiS poS1ivel, pois parecem
ter a premoniçio de que, tal qual nos planos anteriores, se aproxima a hora do dilúvio.
Por tudo isso, estamOS oferecendo aos no$os pares do Congresso Nacional a presente emenda
substitutiVa inti:grnl à Medida Provisória n• 953/95, consubstanciada no Projeto de Lei de
Convcrsw, cujos principais elementos sao os seguintes:
-

I - cuidou-~ nes Capítulos I e II do Projeto de Lei de Converslp. que 1n111m, respectivamente, do
Sistema Monetário Nacional c Das Conversões para o real de manter as regns e normas criadas .pela
adoç!o da nova moeda. Por isso, mantivemos, naquelés pontos necessartos à trlllqililid&de da .
economia, os aspectos básicos da proposta governamental; suprimimos no capitulo I da Medida ·
Provisória n• 953 a conccpçio de criar um lastro, baseado nas reservas internacionais do pois, pm a
nova moeda. O valor de uma moeda está na saúde de sua economia, e nlo em eventuais lastros,
notadamente quando esses podem variar à discriçio da autoridade mot!Ciliria.
II - No Capitulo ill do Projeto de Lei de Conversio definimos a Autoridade Monetíri& de forma
inteiramente diversa da proposta ruf Medida Provisória n• 953/95. Resgatamos a competência
constitucional (art. 48, XIII e XIV, da Constitulçao Federa!) do Congresso Nacional para tratar de
matéria financeira. cambial e monetãria. instituições financeiras e suas operações. além da moeda.
seus limiteS de emissão, e _montante da dívida mobiliiria federal. Nossa proposta é a criação, no
ámbito do CongreSS<J Nacional. de uma Comissão Mista de Moeda e Credito para exercer essas
prerrogativas. extinguindo ( art. ·19 1'fc PU/), por consequência. o atual Conselho Monetário

Nacional, que a Medida Provisóriif"Ci0 953/95 tenta transfonnar. de forma inConstitucio~ em um
"superpoder" No art. 21 propomos que o Banco Central do Brasil venha a praticar uma taxa de

juros que não ultrapasse, em .termos reai~ o teta definido na Constituição Federal.
Dessa forma. nossa proposta de polítíea monetãria e financeira; definida no capítulo III do Projeto de
Lei de Conversão. vai inteirarrieiite contra à ortodoxia do Banco Mundial e do Fundo Monetário
Internacional que querem impor ao pals a ditadura das oligarquias financeiras através das conhecidas
fórmulas do "Banco Central Independente" e da "Comissio Técnica da Moeda e do Crédito•, a
versão cabocla c envergonhada do "Currency Board" dos países coloniais.
Adoramos. pela supressão do art. 4' da Medida· Provisória, um modelo que nlo marginaliza o
Presidente da República e, sobretudo, o Congresso Nacional, do comando da polílica monetária e
financeira, conforme a ~gência constitu~onal.

É exatamcmc uma politica monetária, como a que ora estamos propondo, que possibilit&ri uma
politica de renda qu~ garanta o salário mínimo de RS 150,00, um abono salari&l e mais o reljuste
mensal de todos os salários. Prevo!-se agora, mantida a lógica do Plano Real, malgrado os esforços
do PDT que vem sistematicamente denunciando este crime contra a economia nacional, que as taXas

_533

Abril de !995

534

de juros anuais atinj;., patamares acima de 700/o em tcmtos reaiS; ~o que, neccsuriamcDie,
rcalimentaria o processo inflacionário. deprimiria mais ainda a atividadc econômic:a. aprofimdando a
recessão c o desemprego.

m-O

Projeto de Lei de Conversão, cm seu Capítulo N. art 21, define uma política c:ambill
cujo objctivo é manter o poder de competição dos bens. mercadoriu e serviços do.J!&ÍI
nos mercados internacionais. Mesmo porque. como evidenciam as eswístic:u das economiu
argentina, mexicana c outras que adotaram a paridade fixa. o resultado tem sido dcsasln!SO,
sucatcando a industrial domestica c provocando absurdos déficits comerciai5. Se a infllçlo é doença
que penaliza os trabalhadores de forma cruel. a taxa cambial do Plano Real pode ser IIIOitll.

soberana.

rv. -

No capítulo V definimos uma politica de rendas (artigos 23 a 26) a qUI! alo ·CO!IIIa,
obviamente. na MP 953195, que prevé tão somente a c~ salarial nas dat•s-base e na "livre

negociaÇão": Nesta..~conio sç s;We. os.as~•loriid()s }êm pouco poder de buganba

num

abertwi indiScrúit~ da economia. onde os empregos são criados em outros países.

qua4to ele

V- No Capitulo VL tratando das Disposições Tn"butárias. modificamos os arts. 36. 39, 40. 41 e 42
da MP. mantendo a atualização dos tributos e contribuições pela UFIR (arts. 27 a 32 do PLV).
VI - Propusemos, também. as seguintes modificações na Medida Provisória:
I. Supressão das alineas "b" e "c" do § I' do art. 27 da MP para nio privilegiar alguns agentes
econômicos, como empmtciras, incorporadoras, fornecedores do sctor público, entre outros (ut. 33
doPLV).
2 -·Acréscimo
um parágrafo do art. 47 da MP. garantindo aos estabelecü=ttos otldlis de c:rêdito
estaduais um prazo de ISO (cento e oitenta) dias para aplicare disposto neste artigo (ver§ 2" do ort.
36doPLV).
.
3 - Altei-açw do art. 67 da MP. definindo um mínimo e um máximo. respei:liV.meme de 200 mil a 6
milhões de UFiR, para as multas aplicadas ãs instituições financeiras sem exceçlo, bem como
:estipulando. em parigrafo único, sua gradação (ver art; 37 do PLV).
.
•4 -Alteração do an. 68 da MP, para tornar somente os depósitos compulsórios impenhoráveis (ver
ut. 38 do PLV).

<k

. 5 - Supressão do inciso 11 do art. 70 da MÍ>. para n1o descapitalizu as estatais, triiiSformlndo o § Z'
deste anigo em parágrafo único (ver art. 40 do PLV).
-·
6 - Supressão do art. 71 da MP, "in totum", por ser recessivo.
7 - Supressão do art. 73 da MP, por sua manifesta inconstitucionalidade e WllbénÍ porque
advogamos a extinção do CMN.
_
8 - Supressão do art. 74 da MP, porque somos contrário à venda de ""'"H""ment"'.•fora dos
estabelecimentos ~s.
··
··
9 - Supressão do 1rt. 75 da MP. por nlo concordarmos com a destinaçio exclusiva do resultado do
BACEN para amortizoção da divida pública do T escuro Nacional.
lO- Alteração do art. 74 da MP. para modificar:
a) no § 3' do art. li da Lei n• 8.884194. no sentido de permitir ao Presidente do CADE nomeor o
substituto do Procurador-Geral para atuar por prazo não superior a 90 (noventa) diu, após o que a
indicação devera ser aprovada pelo Senado Federal (ver art. 43 do PLV).

b) no§ 3' do art. 20 da Lei n• 8.884194. pennitindo ao CADE reduzir o percentual relctivo á posição
dominante que a tmpresa ocupa em dado mercado relevante (ver art. 43 do PL V).
II • Supressão do an. 82 da MP dos seguintes dispositivos legais;
.
. o§ 5' do art. 2' da Lei n' 8.383, de 30 de dezembro de 1991. que dispõe sobre a fixaçio da UFIR

diária;
. alínea "a" do an. 24 da Lei n' 8.541, de 23 de dezembro de 1992. para manutenção da receita a que
se refere este dispositivo. na base de cilculo do Imposto de Renda das empresas a serem tributadas;
. an. II da Lei n' 8.631. de 4 de março de 1993, pois a mesma evita a desC:apitali••ção das empresas
de energia elétrica;
·
~
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1. art. II da Lei n• 8 ..S80, de 27 de maio de 1994. pois é dispositivo legal que permite a revogaçio
,1das regras da UR V; e.
.
.

I

12 - o art. 59 da Lei n• 8.884. de 11 de junho de 1994, tendo em vista ser uma das funções do
CADE orientar os agentes económicos acerca das formas de se evitar a prática de abuso· do poder
econômico, e a consulta ao órgão é uma das modalidades legitimas de se alcançar esse objeóvo. ,

real. quando concebido, buscava a estabilização atraVés das chamadas incoru cunbial,
monetária e salarial. A primeira -cambial - demonstrou sua fragilidade e esti sendo
atal>alhoadamente abandonada. Seus efeitos maleficos. entro<anto, continuario ainda presentes na
economia na medida que a implícita sobrevalorização do ·real corroeu a situaçio relativamettte
tranqüila das contas extemDS: E 'parte das reservas internacionais furam dilapidadu em poucos dias
para enfrentar a corrida especulativa. diga-se, provocada pelas instruções conftitantes e lll!ldoru da
mesa de operações do Banco Central.

O Plano

A âncora monetária teve uma duraçio bem menor. Como já mencionailo, o CODII'Ole qtllllliWivo fui
rapidamente abandonado na medida em que os criterios de estimaçlo dos agrqados IIIOIIelários
foram sendo alterados. As edições subseqüentes da MP do Real crianun um novo cooceito de
medição bastal)te arbitrário (conceito ampliado), a ser definido pelo CMN, que servia ao propósito
de permitir à autoridade monetária uma grande elasticidade no 'COntrole da oferta de moeda. Este
conceito, definido pelo Voto n• 193 do Conselho Monetário 'Nacional, de 30.11.94, compn:eocl.e,
além da base monetária restrita, os depósitos e encaixes obrigatórios em espécie nlo incluídos no
conceito restrito, os titules públicos federais em poder do pUblico e as openções de finlneilmento
desses titulos efetuadas pelo Banco Central.
Restou apenas a âncora salarial, que tem servido para conter o consumo e impedir o crescimento da.
atividade econõmica em bases duradouras.
.
....
.

I

~···

Observe-se, pot fim, que uma das argume_ntações mais em voga e amplameme diwlglda pelos pais
do Real tem sido de que o exito do plano de estabilização depende das cbamadl! râonnu
constitucionais, .das quais a principal, .... dúvida. é r_el"'!va à o~em ei:anõmica. O governo ji
envtou um cotiJUDio de ptopostas. de entendas consutuCIOMIS, visanclo uma profimda reforma
patrimonial pela qual o Estado passará para os monopólios privados. inclusive eoaemos, 11ivos de
valor inestimável (na área do petróleo. telecomunicações, setor elétrico, milleraçio, etc.). &#
movimento de dilapidal;ilo do patrlmõnio nacional e conseqüenc/a da lógica da Plano l/eaJ ~
leva, ineroravelmente, ao crescente etrdividamemo da tiOf/Jo. Os exemplos mexic:allo e qemino
estão ai como evidência das nefastas conseqüências dessa politica à lá Consono de WultiJigton.

I

536

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Abril de 1995

SENADO FEDERAL
A

--- - 1.2~- ComuniCações~ Presidência
Abertma de prazo para interposição de recun;o, pc:- um décimo ~ membros do Senado, para que os Projetes de Lei da Câ-

1.2.1-Parecen:s;---~---"--"-'~·-

Referentes às seguintes matérias:
!>rojeto ~e Decteto Legislativo n• 21, de 1995 (n• 411-B, na
Casa de origem), que aprova o texto do Acon:lo sobre o Exercício
de Atividades Renup1er.ldas por parte de Dependentes de Pessoal

Diplo.mãtico, ConSular, ~dministratiVo e Técnico, celebtado entre
o Govemo da .República Fedetativa do Bzasil e o Govemo da República Orientàl do Urugua;. em Montevidéu, em 11 de junho de 1993.
Projeto de Lei da Câmara n• 17, de 1995 (n• 1.751-D, de
1991, na Casa de origem), que dispõe sobre a remuneração dos

profiSSionais diplomados pelas: escolas agrícolas de nível médio c_
determina outras providências.
_
'
Projeto de Lei da Cinwa n• 8!, de 1994 (n• 3.434-C, de
1992, na Cisa de origem), que altera a ConSolidação das Leis do
'Thabalbo, dispondo sobre o jus postulandi, a assistência judiciária

e a rePresenta.ção dos menores no foro trabalhista.

Projeto de Lei da.CânÍar.l rf' 107, de 1993 (n• 2375/91, na
Casa de origem), que dispõe sobre a exigência de Certificado de

Regularida.c:le; Social-CRS, nos casos que especifica..
Projeto de Lei da Câmara n• 15, de 1993 (n• 170-B, de
!987, na Casa de origem), que altera a redação do art. 3° e parigrafo único do art. 6° da Lei n• 7 377, de 30 de setembro de 1995.
Projeto de Lei da Câmara n• 112, de 1992 (n• 2.802-C, de
1992, na Casa de origem), que altera os §§ 1° e 2° e acrescenta os
§§3°, 4°,5° e 6°ao art. 389 doDecreto-Lein°5A52, de l 0 de maio
de 1943.
Projeto de Lei da Câmara n• 85, de 1992 (n• 6.012/90, na
Casa de origem), que dá nova redação ao art. 830 da Consolidação
das Leis do Trabalho.
Diversos n• 55, de 1995 (Aviso n• 10VGAB-MfB~ de 30
de :março de 1995) do Exceiemissimo Senhor Ministro do Trabalho.
1.2.2 Ofícios do 1• Secretário da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos segÚintes projetas:
_ _
Projeto de Decreto Legíslativo n• 38, de 1995 (n• 412/94,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo de
Refo:rma da Carta da Organização dos Estados Americanos (Protocolo de Manágua), fnmado em Manágua, em junbo de 1993, por
ocasião do XIX Período Extraotrlinário de Sessões (ti Assembléia
Geral da oEA.
Projeto de Lei da Câmara n• 54, de 1995 (n• 2.18&!91, na
Casa de origem), que altera_o caput do art. 53 e o§ 3° da art. 63 da
Lei n• 8245, de !8 de outubro de 1991, que dispõe sobre loca\'ÕOS

dos imóveis urbanos e os: procedimentos a elas pertinentes.
Projeto de Lei da Câmara n• 55, de 1995 (n• 3.999/93, na
Casa de origem). que dispõe sobre as funções de magistério
para efeito do disposto no art. 56 da Lei n• 8213, de 24 de_julbo
de 1991.
PIDjeto de Lei da Câmara n• 56, de 1995 (n• i33V9i, na
Casa de origem), que dispe;e sobre a estrutura ãa Colte&oria Funcional de Atendeme Judiciário, Código STI-AJ-024, do Grupo-

'dados de ApoioJudiciáriodoquadro de Pessoal da Secretaria
SuperiorTnõunal de Justiça e dá ouuas providências.

=

n"s 17/95,85192 e 107/93, cujos pareceres foram lidos anleriom:J.ente. continuem sua ~mit.ação.
Abertum de prazo para oferecimento de emendas aos Projetos de Lei· da Câmara n"s 112/92, 15/93 -e 81194;·eujos pareceres

foram lidos anteriOim.ente.
Abertura de prazo para oferecimento de emendas ao Projeto
de Decreto Legislativo Jt' 38, de 1995,lido anteriormente.

1.2A -Requerimentos
N" 649, de 1995, de antoria do Senador Ramez Tebet, solicitaiÍdo ~e seja consideiado como licença autorizada o dia 28 de
abril do corrente ano. Votação adiada por falta de quorum.
N" 650, de 1995, de autoria do Senador Levy Dias, solícitando_que sejam considerados conio licença autorizada os dias 10.
11, 12, 17, 24e 28 de abril de 1995. Votação adiada porfalt.a de
quorum.
N" 65i.de 1995, de autoria do Senador Cal:los Wilsón, propondo a criação de ComiSsão Tempor.íria Inlema do Senado Federal paxá :ínventariãioS obras não concluídas custeadas pela União e

examinar sua s:ib.lação.

-

·

1.2.5- Comunicação
Do Senador Levy Dias, infonnando seu comparecimento,
como representante do Senado Fedeia!, ã 57" EXPOGRANDE e ã
I" EXPOSIÇÃO INIERNACIONAL DE ZEBU DO MERCOSUL, realizadas no Mato Grosso do Sul.

1.2.6- Comunicações da Presidência
Acolhimento, pela Mesa do Senado, da solicitação à ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senador Pedro Píva,
sobre a legalidade de sna posse no Cargo· de Consefueíro e Presidente do Conselho de Administração das Indúslrías Klabin de Papel e Celulose S.A.(Díve=s n• 68, de 1995).
Recebimento do Oficio n• 117/95, de 24 do cotrente, do
Presidente do Banco da Amazônia S.A .. encaminhando os relató.
rios alusivos ao primeiro semestre de 1995, e ao exercício de
1994, devidamente IICOJ:IlP'Ulhados das demonstrações contábeís e
nota explicativa, e dos pareceres dos auditores, relativos ao Fundo
Constitucional de Fmanciamemo do Norte-FNO. (Diversos n° 69.
de 1995 ).
·1.2.7- Dõscursos do Expediente
SENAOOR FLAVIANO MELO- Desenvolvimento sustentado da Amazônia.
SENADOR VALMIR CAMPELO - A falência do sistema

- penitenciário brasileiro.
SENADOR OSMAR DIAS, como Líder- Criticas ao jornal
Correio Brazi_tic;nse, pela reportagem que cita o roubo de sua carteira nas dependências do Senado Fedetal.
SENADOR JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Registro pela passagem de um ano do falecimento do piloto Ayrton Senna.
SR. PRESIDENIE- Assopíando-se, em nome da Mesa, às
palavras do Sr. José Roberto Amlda pelo tJ:anscurso de um anõ
do falecimento do pilotO Ayrton Senna. Resposta à indagações
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do Sr. Eduardo Suplicy relacionadas com a Comissão Mista de
Orçamento(CMO).
SENADOR EDUARDO SUPUCY- Agxadecimenlos ao Sr.

Presidente pela informação que acaba de prestar a S.Ex•.
SENADOR GILVAM BORGES- Preocupação com o planejamento familiar no Brasil

1.2.8- Leitura de projeto
Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1995, de autoria do Senador Guilherme Palmeira, que dispõe sobre a participação dos

!J:abalhadores na gestão das empresas e dã outras providências.
1.2.9- Reque!imCJ!fos
N" 652, de 1995,doSenadorEduatdoSuplicy, solicibndo a
rea1ização de uma fryedização pxeventiva., orientadora e uma auditoria exlraoidiDária nas contas da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Votação II<IÜ)dit por"raltâ de quorum.
·
·
N" 653, de 1995, ~Senador Eduaroo Suplicy, solicitaudo a
realização de uma fL<:alização preventiva, orientadora e uma auditoria ext:ra.ordinárla. rias contas do MiiU.stério da Aeronáutica. V o.
tação adiada po< falta de quorum,
LZ..lO- Comunicação da Presidência
Adiameuto da votação, por falta de quorum, do Parecer da
Comissão de Relações Exreriores e Defesa Nacioual, que conclui
favoravelmente ao Diversos n° 55, de 1995. oriundo do Aviso' no
101, de1995, do Ministro de Estado do Trabalho.
1.2.11 - Dis<ursós do Expediente(continuação)
SENADOR JÚUO CAMPOS - Crfticas à falta de regula-

TérmiDo do prazo para iraetposição de recurso para que o
Projeto de Lei do Seuado n• 16, de 1995, aprovado COllclusivamenle pela Comissão de Coaslim:içiio, Justiça e Cidadania, seja
apreciado pelo Pleuário. A-Câmara dos Deputados.
1.2.14- Designação da Ordem do Dia da prúxima ..,.,;ão.
13- ENCERRAMENTO
2- RETIF1CAÇÕES
~Ata

da 48' Sessão, realizada em 27.04.95, e publicada no
DCN (SeçãO m, de 28.04.95.
3 -SECRETARIA-GERAL DAPRESIDilNCIA
- Resenha das ntatérias apreciadas de I" a 30 de abril de
1995 (art. 269, II. do Regimeuto lntemo).

4-ATASDECOMISSÕES
6', 7' e 8' Reuniiles da Comissão de Assuntos ECOllômicos,
realizadas em 6, 11 e 18 de abril de 1995, respectivamente.
3' Reunião da Comissão Especial Tempodiria destinada a
ela~ e apresentar projeto de :resolução refa:mando o Regimento

lnteJJ;o do Senado Federal
5-MESADIRETORA

6-CORREGEDORECORREGEDORESSUJlSITIUI'OS
7 -LIDERES E VlCE-LÍI>ERES DE PARTIDOS
8 -CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLA,
MENTAR _
-~ -COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES!'ERMANEN!'ES
SUMÁRIODAATADA48"SESSÁO·

mentação <los -sei'Iiços telefônicos altemati11os. -- R.EÃLWtDAEM2íDEABRiLDE1995
SENADOR FERNANDO BEZERRA - Repúdio à no~cia de
Retilicações
que a associação de dos juízes classistas pretende retaliar as empresas de S.Exa. após ap:téseutação do projeto de le~ de sua autoNa publicação do sumário, feita no DCN, Seção n, de 28 de
ria, que extingue as aposentadorias daqueles juizes.
abril de 1995, na página 6699, 2' coluna, item 1.2.7- ComunicaSENADOR EDUARDO SUPUCY- ·Recebimento dares- . ções da Presidência:
posta do Secretário de Assuntos Estratégicos sobre o SIVAM HoOnde se lê:
menagem p6stuma ao músico Rapbael Rabello.
...e o Projet<>deLeidoSeuadon• 19, de 1995~SENADORA MARINA SILVA - Comentando o euvio ao
Ministro da Justiça de oficio em que cita a impunidade de assassi"""· em especial, os de arico Mendes.
-·e o Projeto de Lei do Seuado n"l19, de 1995_.
SENADOR EDISON WBÃO- Migxação-inlei!swa oo E>- _, ,
,
..
tado do M.aranhão. em decon:ência da seca. Apelo ao Governo. Federal para o repasse de verbos à Guvemadora Roseane Samey, a
Na página n•6700, !'coluna, item 1.2.10- Requerimento.
flDl de amenizar a situação ca6tica daquelas populações.
Onde se lê:
L2.1Z-Comuni~
.
...N" 640, de 1995, de autoria do Senador RonalDo Senador João Rocha, de ausência do País no periodo de
do Cunha Lima, solicitaudo a tramitação em conjuuto
6 a 14demaio de 1995.
das PrOpostas de EmeDda à Constiruição n"s 2 e'l4; de
Da Senadoia Marina Silva, de alt«ação de ausência do País
1995, por versarem sobre o mesmo assunto_.
no periodo de 30 de abri! a 14 de maio próximo.

__ ________

1.2.13- Comunicações da Preoidênda
Término do pr.lZO para oferecimento de emeudas aos Projetos de Lei da Câmaia n•s 24 e 94/93 e 98/94, seudo que ao primei- .

ro foi oferecida uma emenda, ao segundo quatro e ao terceiro uma.
Tétmino do pr.lZO para oferecimento de emeudas aos Projetos de Leida Câmaia n"s32!91, 7'1192, 27 e223193 e 97194, sendo
que aos mesmos não foram oferecidas emendas.
Término do pr.lZO para oferecimento de emendas ao Projeto
de Resolução n° 50, de 1995, sendo que ao mesmo cão foram ofe-

rec:ipas emendas.

___________ ____

Leia-se:

...N" 640, de 1995, de autoria do Senador Ronaldo Cunha Lima, solicitando a tramitação em coqjunto
das Propostas de Emeada à Coostituição n•s 9 a 14, de
1995, por versarem sobre o mesmo assunto_.
Na página n• 6700, '2:' coluna,
Exclua-se o item 1.33 - Designação da Ordem do _Dia da
próxima sessão.
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Ata da 49a Sessão, em 28 de abril de 1995
1a Sessão Legislativa Ordinária, da soa Legislatura

Presidência dos Srs. Júlio Campos, Jefferson Peres e Osmar Dias.

PARECERES

-Trata-se, como assinala a nossa Chancelaria, de uma tendência histórica, resultante da nova atirude que a evolução cultmal
dos nossos tempos estimula.
Mais e mais. os membros da família do funcionário emtni,s...
são internacional reivindicam o direito ao desempenho de um papel profissional próprio, à sna própria renda, à afirmação da sna
individualidade, o que não se ajusta- principalmente em relação
ao cônjuge- ao desempenho apenas do papel de acompanhante.
Não se trata de um fenômeno que afetefunciooários de países pobres. oo. de movimento que se tenha manifestado nesta ou
_naquela região do DllUldo. A relação dos países com os quais acordo semelhante já fora celebrado antes mesmo do que aqui se discute é evidente p:n- si mesma.
Do ponto de vista do interesse nacional e da segurança, as
cantelas indispensáveis fotam adotadas. O Artigo I do Acordo prevê a pOOsibilidade de ser negada autorização ao dependente do
funcioriârio de um Estado-Parte pua que exerça atividade reDDinerada no Estado receptor nos casos em qUe Se- caasidere que a segurança nacional possa ser afetada, ou quando o empregadaeseja o
próprio EstadO reeeptor, diretamente ou através de qualquer dos
seus órgãos (a~dações, empresas públicas e sociedades
de economia IÓ.ista).
-'

PERECER N' 265, DE 1995

3- Voto

ÀS9HORASAUiAM-SEPRESEN1ESÓSsil$.siNADORES:
Antônio Carlos Magalhães - Arlindo Porto- Bello Parga Beni Vetas- Bernardo Cabral- Carlos Wilson- Edison LobãoEdnaldo Suplicy - Epitacio Cafeteira - Femando Bezma - Flaviano Melo - Freitas Neto - Geia!do Melo - Gilbei1o Mmmda Gilvam Botges- Guilheime Palmeira --Hugo Napoleão- Jader
Barbalho- Jeffer.;on_P~- João França- João Rocha- Joel de
Hollanda - JoSé Agripino - José Alves --José Roberto Anuda José Bianeo- José Fogaça- José Samey- Julio Campos- Lauro
Campos - Marina Silva - Marluee Pinto-, N~ Junior - Odacir
Soares - Osmar Diàs - Pedio I'iva - Roberto Freire - Rona!do
CuDhai.ima.:ValmirCampelo- W3Jdecki:>melas.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- A lista de pre-

sença acusa o comparecÍlÍJento de 40 Srs. Senadores. Havendo número regimental. declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos ~os.

O Sr. 1o Secretário em eXeroício. Senador Valmir Campelo.
procederá ã leitura do Expediente.

É lido o seguinte

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional sobre o Projeto de Decreto Legislativo o.0
21, de 1995 (n° 411-B, na Casa de origem), que
• aprova o texto do Acordo sobre o Exercício de Ati.-

O voto é pela aprovação do decreto legislativo que "Aprova
o texto do Acotdo sobre o Exexcício de Atividades Remuneradas
por parte de Dependentes de Pessoal Diplomátici>, Consular, Administrativo e técnico. celebrado entre o Governo da República
vidades RemUD.eradas por parte de Dependentes de Federativa do Brasil e o Governo da República Oriental do UruPessoal Diplomático, Consular, Administrativo e · guai, em Montividéu. em 11 de junho de 1993". com a emenda de
Técnico, cdebrado entre o Governo da Repúbtica Fe- redação aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e de
derativa do B.-..il e o Governo da Ri:púbtica Oriental Redação da Câm= dos Deputados.
do Uruguai, em Montividéu, ~ 11 dejnnho de 1993".
Sala das Comissões, Z7 de abril de 1995.- Antônio Carlos
Magalhães, Presidente - Geraldo Melo, Relator- Pedro Piva Relator: Senador Geraldo Melo
Bernardo Cabral - Joel de HoDanda - F1aviano Melo -Pedro
1- Relatório
Simon -Hugo NapoleâQ_- Nabor Júnior- José Agripino.

r;

Em cumprimento âs disposições do art. 49, inciso
da
PARECER N' 266, DE 1995
Constituição Federal, o Excelentíssimo Senhor Presidente da ReDa
Comissão de Assuntos Sociais, ao Projeto
pública snbmeteu à apreciação do Congresso Nacional. em 19 de
de Lei da Câmara o' 17/95 (o• 1.751-D, de 1991, na
julho de 1993, o texto do Aca:do sobre o Exercicio de Atividades
origem), que "dispõe sobre a remuneração dos proReiilllilenulas por parte de Dependentes do. Pessoal Diplomático,
fissionais diplomados pelas escolas agrioolas de nível
Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre os Govemos
médio e determina outras providênãas ".
do Biasil e do Uruguai.
Chega o Processo ao Senado Fedem!, no dia 14 de março
-Relator: Senador Waldeck Ornelas
de 1995, após o exame da Câm= dos Depnt.aàos, tendo sido
I- Relatório
apreciado pelas Comissões de Relações Exteriores; de T~abalho,
Q Projeto de Lei da Câm= n' 17/95 (n' 1.751191, na Casa
Administração e Serviço Públieo e de Constilllição e Jnsúça e de
Redação, obtendo aprovação unânime em todas elas, com uma . de origem), de antoria do Depntado Hugo Bieb, "dispõe sobre a
~ dos JrO["JSsionais diplomados pelas escolas agáoolas
emenda redacional desta última Comi.ssio.
de nível médio e detenn.ina outras providências".
2-Análise
A proposta estabelece piso salarial de Cr$30.000,00 (trinta
Em sna Exposição de Motivos ao Presidente da República. mil !'IUZOiros reais), em valores de agosto de 1994, para a categoo Ministro interino das Relações Exteriores esclarece que o Acor- ria funcional dos técnicos agrlcolas de nível médio, como remun_e,.
do celebrado em 11 de junho de 1993 com o Urugriai, e Oia sob ração .ll1Í.Ilinta para a classe.
~
Esse valor estaria snjeito à cotreção pelo lndice Nacional de
exame. é do mesmo teor do que foi celebrado. em 1987, com os
Estados Unidos, Canadá e Gtã-BIWmha, com a Argentina, em Preços ao Consumidor (JNPC), do Instituto Brasileiro de C.eogra1991 e, no mesmo ano de 1993, coinoO.ilee a Colômbia.
ÍLa e Estatístka (IBGE).
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Voto

A preocupação de estabelecer piso salã:fial para categorias
funciOnais é atitude louvável, já que visa. em princípio, a proteger
os profissionais.
-Entretanto, é exrremam.ente perigoso e conttaproducente legislar sem conhecer as caracteristicas do mercado, daí p<Xiendo resultar conseqüências contrárias às: desejadas.
Assim, a fiXação de um piso salarial nacional para ~~ ca-

tegoria profission31 poderá levar as empresas de estados ncos a
pagar menos do que normalmente pagariam, segundo as leis do
mercado; por- outro lado, nos estados pobres ou no interior, pode
ocorrer que as empresas dcixem de empregar os ~ de que necessitariam, porqiie o piso S$larial está além do que poderiam pagar.
Preferinios, pOrtantO, deixar qõe as leis de mercado regulem
os salários i'eferent.eS à categOria. Dessa forma. as empresas poderão cotrtratar os técriicoS de que necessiteJ:p.. pagando-lhes 90Dforme a realidade da oferta da ProCura do mercado de trabalho.
Odevei- dÕ Estado é fixar o salário mínimo. Qualquer outra
interferência poderia a=tar gargalos na alocação ótima dos re-

e

gativa de representar os mesmos. O substinltivo ap(ovado foi mais
além: prevê esta representação pela Procuradoria da Justiça do
Trttbalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadDal ou CUiador nomeado em jlízo, na hipótese de ausência dos ~presentantes
legais.
Finalmente o substitutivo acrescenta alteração ao art. 791
prevendo que a assistência de advogado seja indispensável "a partir da audiência de conciliação. se não houver acordo antes de con·
testaçãD, incbJsive nos dissídios coletivos".
O projeto foi aprovado na casa de origem na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de Trabalho, de Aciministração
e Serviço Plíblico, com parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação. pela constitucirnwHdade, juridicidade e técnica lesislativa.
E orelatório

ll- Voto do Relator

O projeto do ilustre deputado atenta para a elevada complexidade e extensão do Direito do Traballi.o e para a gama imensa de
nomtaS. incidentes, e recursos processuais que precisam ser do cocursos produtivos, gerando, conseqüentemente, um maior desemnhecimento de quem se aventure a de~ perante o judiciário
prego :oa economia.
-_
___
uabalh:ista. Infelizmente. o çbamado jus postulandi tem sido prePor essas razões. somos pela rejeição da proposta.
judicial aos mais frágeiS, intelectual e/oo fmanceitamente. por esta
Sala das Comissões. II de abril de 1995.- Beni Veras- razão. com fimdarnento em princípio Constitucional. a todos o EsPresidente- Waldeck Omelas- Relator.- Jonas Pinheiro- José tado procura assegurar a ampla defesa e a possibilidade de utilizaAlves - Lúcio Akântara - Lucídio Portella - Antonio Carlos ção de todos os mecaniqnos e instrumentos disponíveis na busca
Valailaies- Casildo Maldaoer- Ronaldo CUDba Lima- Car- da prestação jurisdiciooal solucionadora do li~gio. A presença do
los Wilson - Junia Marise .:. Benedita da Süva - Marina Silva advogado, dctado de conhecimento técnico, insere-se entre ~ ga-Antonio Carlos MagaÍbães- Romero Jucá
~necesSárias, indispensáveis, à realização da Justiça, DOS termos do art. 133 da Constituição Federal.
PARECERN'267,DE 1995
A 'assistência judiciária é tambéin elemento fuDdamental na
Da Comissão de Assuntos Sociais ao Projeto de ordem jurldica. Atta.vés dela as partes menos favorecidas podem
Lei da Câmara n' 081, de 1994 (n' 3.434-C, de 1992, enfrentar as vicissitildes do processo em igualdade de condições
na origem), que "Altera a Consolidação das Leis do com os detentores do poder econômico. O colllraditório só pode
Trabalho, dispondo sob.-. o jus postuland~ assistên- produzir eféitos vãlidos a partir desta igualdade juridica, que precia judiciária e a representação dos menores no foro • tende trazer o equilíbrio às decisões de mérito.
trabalhista".
Em face--das razões expostas,_ entendemos que o presente
projeto está dotado de divetSOs méritos, o que o faz merecedor de
Relator: Senador Ronaldo CUnha Lima,
parecer favoráveL Também a constüncionalidade, juridicidade e
I -Relatório
técnica legislativa estão atendidas no substitutivo aprovado na CâÉ submetido a apreciaçá'<> desta Coinissão o Projet6 de Lei mara. Votamos. então, pela aprovação do Projeto de Lei da Câma·
da Câmaia n' 081. de 1994, de autoria do ilustre Deputado Sérgio ra n' 81. de 1994.
Sala das Comissões. II de abril de 1995.- Beni VerasAuroca,. que propõe a alteração de dispositivos da Consoli~
das Leis do Trabalho. aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452. de 1° Presidente Ronaldo Cunha Lima - Relator- Jooas Pinheiro de maio. de 1943 .. no sentido de extinguir o jus postulandi das Waldeck Omelas - José Alves - Lúcio Akântara - Luádio
partes na justiça do trabalho. definir os sindicatos como responsá- Portella - Casildo Maldaner - Antonio Carlos Valadares veis pela assistência judiciária e pei:mitit .que os menores na f~ta Jod de Holaoda - Carlos Wilson - Emõa Fernandes- Rome- ou ausência de representantes legais sejam representados pelo sm· ro Jucá - JuDia Marise - Benedita da Silva - Marina Silva Antonio Carlos Magalhães.
dicato.
Justif'J.Cando o projeto o autor afirma qtiC-_oL>ireito do TraPARECER N"268,DE 1995
balho. dadas a sua extensão e complexidade, inviabiliza "que o
Da
Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Protrbalhador e mesmo o empresário possam defender seus interesses
jeto de Lei da Câmara n' 107, de 1993 (o• 2.375, de
sem a assistência do advogado''. Segundo ele: ''O patemalislno
1991, na Câmara dos Deputados), que "Dispõe sobre
consagiado pela Consolidação das Leis do Trabalho", sem dúvida, .
a exigõnàá de Certificado de Regularidade Social é prejudicial pois o chamado jus postulandi só alcança o trabalhaCRS,. nos casos que especif"ICa".
dor mais humilde ou o empregador mais simples".
A proposição objetivava também "ampliar o alcance da assistência jJdiciária de modo assegurá-la a quem tenha salário igual
ou inferiOr a cinco pisos categorias ou que esteja dsempregado". O
susbtiwtivo aprovado. entretanto, susbt.iOJi "pisos categorias" por
salários mínimos''.
No que se refere às ações em que menores figurem cama
parte, a proposta inicial previa a extensão aos sindicatos da prerro-

Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima

1-Rdatório
Vem ao exame da Comissão de Assuntos SociaiS o Projeto
de Lei da Câmaia n' 107, de 1993 (n'2.375, de 1991, na Casa de
origem), que ''Dispõe seobre a exigência de Certificado de Regularidade Social- CRS, nos casos que especiílCO".
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O Projeto em tela visa a dai oPeracionalidade jurídica_ ao
mandamento ínscrito no__ art. 195. § 3°, da ConstiniiÇ:âO Fedeial.
Realmente, determina o citado dispositivo da Lei :Maior que:

"A pessoa jurídica em débito com o sistema da
seguridade social. como estabelecido em lei, não poderá
contral.ar tom o Poder Publico nem dele receber benefi~

cios ou incentiVos fiscais ou creditícios."
A norma constituciolial estabelece, portanto, restrições
quanto à capacidade de contratar das pessoas em débito com o Sistema da Seguridade Social, bem assim de receber incentivos fiS.:

cais ou creditícios. Operacionali.za:r juridicamente a D.Omiã OOn.StfiuCioDiLI em comentO encerra, fundamentalmente, o objetivo do
projetõ"sob exame. ·
- ~~ --------- -""
11-D~AspectosJuridicos e do Mérito
Muito einbora estej:l o.. projeto adequado à previsãO Constitucionat é preciso salientar que já exisiiiii nOI.lilãS jUriilicas regu-

lando_ámatéria.
- ---- _,
Realmente, cliz o art. 47 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de
1991 (Lei Orgânica da Segilridade Social):

"Art. 47. É exigido documento comprobatório de
inexistência de débito relativo às conttibuições sociais,
fomecido pelos órgãos competentes, nos seguintes casos:
r- da empresa:
a) contratação com o Poder Público e no recebi~
menlo de _beneficio uu inceiltív6 fJSCal ou creditíciO concedido por ele;·
b) na alienação ou onerilção, a qualquer título, de
bem imóvel ou direito a ele relativo;
c) na alienação ou onera.ção a qualquer título, de
bem móvel de valor superior a Ct$2.500.000,00 (dois
milhões e quinhentos mil cruzeiros) incmporado ao ativo permanente da empresa;
d) no registro ou arquivamento. no &gão pr6píio,
de ato relativo à baixa ou redução de capital de fU:ma in~ •
dividual, redução de capital social, c~ total ou f'W'Cial.
transformação ou extinção do capital social de entidade
ou sociedade comercial ou civil;
II - do proprietário, pessoo f'rsica ou juDdica. de
obra de Const.nlÇâo cfvil, quando dã-sua avetbação Ifo i'egiS-tro de imóveis, salvo no caso do inciso vm do artigo 30."

Está prevista, portanto, na Lei- Orgânica da Seguridade·Social, norma específica regulando a matéria objeto da iniciativa ora
examinada.
A explicação da necessidade de se opsetvar_o fiel cumpri- mente das obrigações para com a Seguridade Social também está
prevista na Lei n° 8.660:(1e 21 de juiJho de 1993 (normas para licitações). recentemente apiovada pelo Congresso Nacional. O referido diploma legal estabelece em seu art. 29 que:
"Art. 29. A documentação relatíva ã regularidade
fl.Scal, conforme o caso, consistirá em: -
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_Cgmpre lembrar, também, que ê praxe, no âmbito da Receiw
ta Federal. a exigência de prova de quitação de tributoS e contribuições federais. Com efeito, a Lei n° 7.711/88 estabeleCê, em seu
art. 1°, a necessidade de comprovação de quitação de créditos tributários exigíveis, inclusive para (inciso n do mesmo art.):
''habilitação e licitação promovida por órgão da
Administração Federal Direta, Indireta, ou fundacional
ou por entidade controlada direta ou indiretamente pela
_
_
_
_ União;"
Além desse asped.o, cumpre questionar a Procedência da
ennmernção das contribuições constantes do art. 1o do projeto.
Realmente, essas contribuições. CO!ll o decorrer do tempo. podem
ser alteradas. o que tomaria o texto legal proposto totalmente inócuo. Por esse motivo, pode-se admitir como consistente a hipótese
de que· a enumeração das contribuições a serem fiscalizadas estaria
melhor concebida se real.izada mediante norma em nível de regulaw
- mento da lei. ·
_
Reg!stre-se, ainda, o argUmento de que a Lei n° 8.036, d~ 11
de maio de 1990, tambéin dispõe sobre a matéria.
· E.stabelece a citada Lei n° 8.036/90, ein seu art 27. que:
- "Art. Z7. A apresentação do Certificado de Regu-

laridade do FGTS, fomecido pela Caixa Econômica Federal, é obrigatória nas seguintes Situações:
a) habilitação e licitação promovida por órgão da
Administtação Federal, Estadual e Municipal, direia. indiret:a, ou fundacional, ou por entidade controlada:direta
otrindiretamente pela União, Estado e Município;
b) obtenção. por parte da União, Est~dos e Muni~ cípios. ou ·por órgãos da AdminiStração Federal, Estadual e Municipal, direta, indireta, ou fundacional. ou indiretamente pela União, Estados ou Municípios, de empréstimos ou f~iame:Dtos junto a quaisquer entidades
fmancefras oficiais;
-- - - - c) obtenção de favores creditícios, isenções, subsídios, auxílios, outorga ou concessão de serviços ou·
quaisquer outros beneficies concedidos por 6rgão da
Administração Federal, Estadual e Municipal, salvo
quando destinados a saldar débitos para com o FGTS;

--- - d}tr.m:sferêaci-a de-damicilio-para-o exterior. e) registro ou arquivamento, nos órgãos competentes, de alterãção ou disu:ato de contrato social, de es-lalllto, ou de qualquer documen!o que implique modifica.
ção na estruttna jwídica do empregador ou na sua extinção.
Corrobora o texto legal, portanto, para evidenciar o fito- d-;
que a questão está regulada, em diferentes aspectos, por leis específicas. Tal fato desaconsellia, em suma, a aprovação da íniciativa,
visto que seus teimes não defmem inovação-silbstanciai e necessária.. Escapa às ilormas do projeto. fundamentalmente, o requisito

da novidade. ou como escreveu Marcelo Caetano, falta-lhe algo
••que traga qualquer modiflcação à ·Ordem juridica, regulando o
que não estava regulado, modificando o legislado ou revogando
leis anteriores".
·
--- -- --

Ill - prova de regularidade para com a Fazenda ·
m- Conclusão
Federal, Estadna! e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na fonna da lei;
O elenro de fatos e evidências apresentados desaconselham,
IV - Prova de regularidade relativa à Seguridade emsíntese,aaprovaçãodoProjetodeLeidaCâmaran• 107, de 1993.
Social,. demonstrando situação regular no cumprimento
Coerentemente com a hipótese ora esposada, aproveita-se o
dos encargos sociais instituídos por I~i; "
conteúdo da Lei n° 8.036190 para reforçar o argumento de que as
Reforça.. pois, o_ texto legal ora reproduzido a tese de que as normas do_aludido projeto já figuram no mundo jurídico.
_
exigências escritas no projeto já se· ãchãm consolidadas em nível
_
Diante do exposto. manifestamo-nos pela rejeiçã'o~·do prede legislação ordinária..
sente projeto de lei..
_
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Sala das Comissões, 11 de àbril de 1995. - Beni Veras,
Presidente- Ronalilo Cunha Lima, Relator- Jonas PinheiroJosé Alves -Romero Jucá- Casildo Maldaner- Joel -de Holanda-AntoDio Carlos Valadares- Lúcio Alcântara- Lucídio
Portella- Waldeck O melas- Emilia Fernandes- Júnia Mãri- sc- Benedita da Silva - Matinha Silva- Antonio Carlos Magalhães.

PARECER N' 269, DE 1995
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Pro.
jeto de Lei da Câmara D0 IS, de 1993 (n° 170-B, de
1987, na origem), que "Altera a redação do art. Y' e
parágrafo único do art. 6"; da Lei D0 7.377, de 30 de
setembro de 1985".
Relator: Senador Jonas Pinheiro
Através·da Mensa~em_n° J64, de 42 de junho de 1987, o
Excele.otíssimp S~or Presidente da República submeteu à apreciação .do Congresso Nacional o presente projeto-aeaei com a fmalidade de a(tcrar_ª--t(:çiação do art. 3° e do parágrafo único do art. 6-o
da Lei n° 7.377, de 30 de setembro de 1985, que dispõe sobre o
exerckio da profissão de S_ecretário.
Na Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem. o
Scnbor Ministro do Trabalho esclarece:
A proposta ora apresentada decorre de pedido da
• ASSERJ - -Associação das Secretárias Executivas do
Rio de Janeiro .com~ a finalidade de corrigir prejuízo fim-

cional resultante da Lei n° 7 377, de 30 de setembro de
1985. Esta lei. ao condicionar o direitO de exercício da
profissão de Secretária Executiva às portadoras de diplomas, ou certificados de graduação de nível superiOr ou
médio. feriu o direito adquirido dos profissionaiS-aa área
que. cmbQra milii:@Clo nas funções 1}á muitós an~. i1ã.o
preenchem o requisito de escolaridade.
Propõe-se a alteração do art. 3• da lei e parágr.úo
único do art. 6° da Lei n° 7377, para o flill de permitir o·
t::xercício da profissão aos que, embora não_ habilitados,
contem. pelo menos, cinco anos-ininterruptas 01:1 dez intercalados de atividade proflssionar na data de início da
vig-5ncia de_sta lei e med.@nte prova desta condi~.
O projeto tram:itou-na-Câmara dos Deputados e tetebeu pareceres favoráveis das Comissões de Constiru,ição e Justiça e de
Rcdação. Educação, Cukura e Desporto e, por fllll, da de Trabalho. de Administ:roção e Serviço Público.
Aprovada pelo Plenário daquela Casa, a proposta do Execu- tive é submetida agora ao exame desta ComÍssão.
Sem dúvida alguma, o presente projeto é rileritório., poiS beneficiará os profissionais que desempenhavam,. pelo menos, há
cinto anos inintenuptos ou dez intercalados o efetivO exerCício em
ativid.ades próprias de secretaria, na data de início-da vigência, Q.a
Lein'7377, de 30 de Se(e!l!,b!'Qde 1985, e c:omprovemesseeXetácio
por meio de anotações oa Ca:rt.eira de Trabafuo e Previdência SociaL
Corrige-se, desse modo, um tratamento injusto em relação a ·
uma considerável parcela de profissióriais -da-área que, embora
exercendo a função de Secretário há anos, não fazi.a.m jus aç>s benefícios da lei por não preencherem o requisito da escolaridade.
Por f1Ill; propomos, por sugeStão dos Sindicar.~ _de Secretárias do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, cotrigir a· inàdequação da Lei n° 7.377, de 1985, ao estabelecer a possibilidade de
concessão de registro, até o início da vigência desta Iei. para todos
aqueles que comprovarem exercício de funções típicas de Secretá-

rio F..xecuüvo ou _T6t':'ic-o em Secretariado_ na __{u_nção correspon-
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dente durante pelo menos 36 meses. Ademais. julgamos ser necessário incluir no inciso VI do art. 4° a expressão "editoração eletrôDicade textos" a f1m de atualizar a lei.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
dã ~~o 15, de 1993, na forma do seguinte substitutivo:

EMENDA N" I CAS (SUBSTI11JTIVO)
Altera a redação dos inásos I e TI do art. 2°, o

caputdoart.Y,o inciso VI do art.4° e o parágrafo único do art. ~da Lei D0 7:377, de 30de setembro de 1985.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Os incisos I e n do art.
o art 3°, caput, ó parágra_fo único do art. 6~ e o inciso VI do art 4° da Lei n° 7 377, de 30 de
setembro de 1985, passam a vigorar com a seguinte redação:
.
"Art. "}!' - - · - · - - - - · · - · · - - - · - - - - - - ·
1- Secrelário Executivo:
a) o profissional diplomado no Brasil por curso
superior de Secretariado, reconhecido na forma da lei,
ou diplomado no exterior por curso superior de Secretariado, cujo diploma seja revalidado no BrasiL na forma da lei:
b) portador de qualquer diploma de nível superior
que, na data de início de vigência desta Lei, houver
comprovado, através de declarações de empregadores, o
exercício efetivo, durante pelo menos 36 (trinta e .seis)
meses, das atribuições mencionadas no art. 4° desta Lei.
II- Técnico em Secretariado:
~ a)o profissional portador de certific-.ado de:~- .
clusão de curso de secretariado, em nível de 2° grau~
b) o portador de certificado de conclusão do
~ grau que, na data de início de vigência desta lei. houver
comprovado, através de declarações de empregadores. o
exercício efetivo, durante pelo menos 36 (trinta e Seis)
meses, das atribuições mencionadas no art. 5° desta Lei.
·~ 3° É assegurado o direito ao exercício da..
profissão aos que, embota não habilitados nos termos do
artigo anterior, contem pelo menos cinco anos ininterruptas ou dez anos intercalados de exercido de atividades pr6prias de secretaria, na data de iní_cio da vigência
desta Lei.
"Art. 4°

zo,

zo

--------·----·---n••----

..--------·---·-----"
VI- edüotação eletrônica de textos e/ou taquigra-

f:ta de ditados, discursos, conferências, palestras de expl.amções. inclusive em idioma estrangeiro;
"Ait. 6 · - - - - - - · - - - - · · - - - - - - Parágrafo único. No caso dos profissionais ínlcuídos no ait. 3°, a prova da atuação será feita por
meio de anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social e através de declarações das empresas
nas quais os profissionais tenham desenvolvido suas
respectivas atividades. discriminando as atribuições a
serem confrontadas com os elencos especificados nos
arts. 4° e 5~."
·

zo

Art. Estalei enb:a em vigor' na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disJX>Sições em contrário.
Sala das Comissões, 11 de abril de 1995.- Beni V erasPresidente-Jonas Pinheiro- Relator- Waldec:k Ornelas- José
Alves - Lúcio-Alcântara - Lucídio Portella - E miJas Fernandes - Marina Snva - Joel de Holanda - Casildo Maldaner Carlos Wilson- Antônio Carlos Valadares- Benedita da Silva
-Romero Jucá --Antônio Carlos Magalhães- Ronaldo Cunha
Lima - Júnia Marise.
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PARECERN"270,DE 1995
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o PLC
D 0 I1.2J92 (Projeto de Lei ri' 2.802..C, de 1992, na origem), que "altera os§§ JO e 2° e acrescenta os §§o JO,
4°, s:' e 6' ao art. 389 do Decrefo..Lei D 0 SA52, de 1°
de maio de 1943".
Relator: SeDador Jonas Pinheiro
O projeto de lei ora em exame pretende alterar a reda.ção
dos§§ 1° e 2° do art. 389 do Decreto-Lei D0 5.452, de 1°_ de maio
de 1943,assimcomo acrescentar §§3°, 4°,5°e 6°ao citado artigo.
Constitui, na verdade, uma atualização da Consolidação das
Leis do Trabalho em aspectos referemes à proteção do IIabalho da
m.ulhei: Mais especificamente, cria novas alternativas ao provimento obrigatóriO, pelas empresas 11em que trabalharem pelo meno$ 30 (trinta) _Ill1l.llieres, com mais de 16 anos de idade", de "local
apropriado onde seja permitit!o às empregadas guaroar sob vigilância e-assi,ltência <>S seus filhos no peóodo de amamentação"(§ I").
~o texto ainda vigente, a exigência contida nesse parágmfo
poder.\ ser suprida:

Abril de 1995

As empresas CO:tJ1 m:aior número de empregadas-mães não
seriio beneflciadas oom recursos originárioo dessa foote.''

Tal dispositivo não meiece integi-ar o texto do projeto. Não
obstante o mérito da intenção. aâotar o disposto no § 6° repre-

sentaria ínterferir demasiadamente em entidades mantidas pela ini.:
ciativa privada que vêm desempenhando satisfatoriamente suas
funções soe~ sem depender de subvenções oriundas do- orçamento da União.

Aliás, o art. 397 do Decreto-Lei n° 5.452/43 oferece melhor
alternativa:

"Art. 397. O Sesi. o Sesc., a LBA -e outras entidades públicas destinadas ã assistência à infância manterão
ou subvencioo.arão. de acordo com suas possibilid&des
fmanceiras, escolas maternais e jardins de inf'ancia.. distribuídos nas zonas de maior densidade de trabalhadores
destinados especialmente aos filhos das mulheres empregadas.''

Manifestamo-nos, pois, favoravelmeiJ!e à aprovação do
Projeto de Lei n• 112192 (Projeto de Lei n" 2.802-C, de 1992, na
"·- ?JI' meio de creches distritais rilantidas, direta- origêm), o qual fomece um estrumento hábil de que as mães trabameD!e ou mediante convénios, com outras entidades pú- lhadoraS disporão para que os ·direitos assegurados pela Constituiblicas ou privadas, pelas pxóprias empresas, em regime . ção. em seu art.. 7°? inciso XXV. alcancem a prática.
Deve. entretanto, sofrer a emenda que se segue:
comunitário, ou i cãrgo do Sesi, do Sesc.. da LBA ou de
eD!idades sindicais" (§ 2").
EMENDA N° 1-CAS
É·fácil verificar. que tal texto não mais subsiste, em face não
Suprima-se o § 6' do art. 1" do PLC n• 112, de !992 (Projesó de dispositivos da Coostituição atual, que ampliou o direito ã to de Lei n• 2.802-C, de 1992, da Câmara dos Deputados). '
creche até a faixa etária de seis anos, mas também às diretrizes do
Sala das Sessões, II de abril de 1995.- Beni V eras, PresiGovemo, que extinguiu a LBA, assíni como às cimmstâncias da dente- J.onas Pinheiro, Relator- Romero Juai- carlos Wilson
vida ~ sensivelmente modificada nas últimas décadas.
- Emilla Fernandes - Antônio Carlos ValadareS - Casildo
A proposta em exame, ao oferecer novas alternativas, põe~ Maldoner - Ronaldo Cunha Lima - Waldeck Omelas - José
se em consonância com as novas exigências. De fat~ atende ao Alves- Lúcio Alcântara - Lucidio Portdla- Joel de HoDanda
art. ?0, inciso XXV, da Carta Magna; além disso, leva em conside- -Antônio Carlos Magalhães- Jú.oia Marise.
• ração as condições de vida urbana.
PARECER N" 271, DE 1995
A primeira altemativa, ideal do ponto de vista humanitário, .
é a da criação da creche-estabelecimento, nas pn5prias instalações
Da Comissão de Asw:ntos Sociais ao Projeto de
da empresa onde as mães têm sua jornada de trabalho; as crianças,
Lei da Câmara D 0 85, de 1992 (n° 6.012, de 1990, na
do periodo de amamentação até os seis anos de idade~ ficariam sob
origem), que • dá nova redação ao art. 830 da Co!IS()oo
a supervisão direta das mães.
lidação das Leis do Trabalho. •
Levando em conta as evenntais dificuldades das empresas
Relator. Senador Ronaldo Cunha Lima
quanto aos espaços físicos, às dificuldades· das famílias com a loOJ.ega a esta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n° 85,
comoção das crianças, etc, o projeto oferece auras altemativas.
de 1992, proposto pelo ilustre Deputado Sôlon Boxges dos
As empresas poderão optar por manter, diretamente cu med.i.ãhte Reis, que pretende alterar a redação do art. 830 da Consolidaconvêoios, creches e pré-escolas distritais, que seriam fiscaljzadas
ção das Leis do Trabalho, bem como acrescentar-llie um paci.pelas antoridades públicas. Poderão, ainda, adotar a forma de aten- gxafo único.
-dimento que consiste em peiri:iitir às mães que escolham livremenJustificando o Projeto. o -seu autor af1III12 que o proceSso; nate creches e pré-escolas onde elas colocariam seus fiib.os e prover Justiça do Trabalho, sofre o ônus da exigência de autenticação de
o reembolso das suas despesas. Nessa terceira· altemativa.,. as emdocumentos em função da burocracia cartorial inútil e dispendiosa.
presas não seriam excessivamente oneradas, pois o projeto dispõe Visa,. em suma, tomar admissível a cópia de documento no caso de
que o limite de custeio "conesponderá à média aritmética das
a pessoa contm quem foi produzida lhe recoohecer a confomúdamensalidades cobradas pelas unidades de atendimento oonveniade com o originaL
das" (inciso 11).
Estabelece o prazo de ~ (cinco) dias para que a parte contra
O projeto prevê, ainda (§§ 4" e 5"), uma iildenização a ser quem foi produzida· a prova a impugne, fundamentadamente,
paga pela empresa à mãe trabalhadora. em caso_ de não cumpri- quando esta constituir cópia de documento. DeCoa:ido este prazo,
mento da obrigação; tal dispositivo ·constitui uma defesa adiciaria.I. sem imjxlgnação, estaria criada a presunção ae- cónfonnidade da
que não estã explícita na lei de 1943.
- reprodução com o originaL
Quanto à excelêilcia do projeto? é necessário fazer uma resNa Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e
salva? relativamente ao § 6°:
Justiça e de Redação opinou unanimemente pela con$titucionalida"§ 6° Vime por cento dos. :recursos destinados aos de, juridicidade e técnica legislativa. com substitutivo. Também a
Sesc e Sesi serão aplicados em investimentos em cre-- Comissão de Trabalho. de AdminÍstração e SCrviÇo Público aproches e pré-escolas pam atendimento às empresas com vou a iniciativa.
até cem mulheres? com mais de dezesseis anos de idade.
É o Relatório
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Voto do Relator

A proposta do ilustte D<;putado é louvável pela preocupação demonstrada córil os ent:taves buroctátícos cerceadores ou limitado;res do exercício de d.D:eitos. Todas as propostas visando tor-

nar o Poder Judiciário mais ágil e menos oneroso para as partes,
sem prejuízo da análise apurada dos fatos e provas, merecem especial atenção. mormente tratando-se da Justiça do Trabalho.
Tecnicamente, no entanto. gostaóamos de tecer algumas
considerações- O Processo do Trabalho já incoq><l<ll. dootrinariamente. a tese defendida no Projeto em exame. N~se sentido, assim se Illlllllfesta Valentim Cmion, em seus Comemários i Consolidação das Leis do Trabalho (EditoraRevistadooTril:Amais, 13'Ed):

. i'Os àoaniientos- sem 3utenlieã.ção, juntados aos
autos, poderiio ser Impugnados. A lealdade processual e
a instrumentalidade das fOIIWlS limitam essa exigéo.cia
ao indispensáveL Se a p>rte não iilqiugJia .Steproâuções
não b5. que a..entranhá-las ou m""""'""2". Mesmo as impugnações, qiiaDdo descabidas. devem ser fnndamenwfas"
Os documentos não autenticados sio aceitos, noonalmente,
na Justiça do Trabalho. Entendemos que a sua não aceitação configuraria cerceamemo de direito. O juiz, que é competeDte para
pelo andamento do Processo na busca da verdade, ~ mandar
suprir as falhas, se houver. O magistiado, além disso, possui auto-

-,lar

nomia ~avaliar, fundament.adamente, as provas.
·Mesmo que eote!ldê"'!"''S necessário disciplinar o p<ocedim.ento de que trata a iniciativa. restaiia, paíã as partes. o risco de
serem impugnados os documentos não autenticados. _sem previsão
de prazo para a com:ção da falta. .
Com relação ao prazo estipulado no Projeto, outta dificuldade se apcesenta. Ap6s a juntada da defesa do reclamado, é praxe, na Justiça do Trabalho, conceder-se i parte contrária o prazo
de 10 (dez) dias para impugnações. Em outtas oportunidades o
prudente arl>i'lrio do piz pode levá-lo a conceder prazos mais dilatados. Ora, a estipulação deste prazo de 5 (cinco) dias, attavés de
!e~ tomaria rlgido o limhe tempc<al para impugnar documentos.
Diante do exposto, sanos pela.rejeição do Projeto por enteDde!mos deSD"""""ri• a previsão legal do pcocedimento proposto.
Sala das Comissões, 11 de .abril de 1995. - Beui Veras,
Presidente - Ronaldo Cunha Lima,. Relatoc- Jonas f'in!teiro Walded< Orndas- José Alves- Lúcio Aldintara- Lucídio
Portella - Casildo Maldaner - Antonio Carlos V aladares Jod de Holanda -Emília Fernandes - Carlos Wilson - Romero Jucá - Benedita da Silva - Júnia Marise - Antonio Carlos
Magalhães.
PARECER N• 272, DE 1995

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa

Naáonal sobre Diversos

U0

055, de 1995 (Aviso n°

101/GAB-Mfb, de 30-03-95) do Excelentíssimo Se-

nhor :Ministro do Trabalho.
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Finalmente. o signatário antecipa seus agradecimentos por
uma resposta até o dia 18 de abril corrente.
Inicialmeo1e, convém observar. não é possivel atender à so-.
licitação do Mm:istro, no prazo solicitado: O documento em causa.
datado de 30-3-95, foi despachado i Secretaria Geral da Mesa em
3-4-95; ~ foi remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, no dia 5-4-95; e s6 foi distribuído a este Relator, no
dia 18-4-95, tendo chegado ao seu Gabinete is 17:30 hs. do dia
19-4-95. E o prazo que me foi dado para t<lalar é de 10 dias. Estas
observações servem para ilustrar as dificuldades de um pronunciamento, em tempo útil, sobre algwnas proposições que não são dadas a relatar.

O evento em causa - a 82• reunião da Conferência lntemacional do Trabalho - se reveste da maior importância, por se tratar
de um dos_poucos, a nível mundial. que enfocam a força de traba·
lho no.processo produtivo, enquanto o capital é objeto de eventos
intema.ciooais frequentes. Na qualidade de usuário intensivo de
mão-de-obra e de importador de capitals. o Brasil- atiavés de representantes nas áreas do Executivo, do Legislativo e de Judiciário
-precisa estar atento ao que se passa no mundo, no campo das re·
lações capitaYIIabalbo.
Este é, pot'timto da mais alta importância para o País. e a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional deveria ouvir
e orientar a participação de toda a delegação brasileira, além de indicar um repcesentante próprio. Na impossibilidade de con~
toda a delegação, é importanle que, ao indicar seu repcesentante, o
Seoado Federal o instrUa sobre como proceder.
~
Ao ~pronunciai- favoravelmente à indic:a.ção de um repre-sentame do Senado Federal, nesse evento, reafirmo a necessidade
de que ~am observador alguDS critérios - os ainda -passíveis de
observância- contidoo no Projeto de Resolução n' 16; de 1995, de

minha autoria.
.
Saladas Comissões, 27 de abril de 1995.-Antonlo Carlos
Magalhães, Presidente - Pedro Simon, Relator - Pedro Piva Beiuardo Cabral- Jod de Holanda - Flaviano Melo - Geraldo Melo - Hugo Napoleão - Nabor Junior - José Agripino Benedita da Silva.

OFÍCIOS
Do Sr. 1° Secretário da Câmara dos Deputa..
dos, encaminhando à revisão do SeDado aUtógrafos
~os seguintes E_rojetos:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 38, DE 1995
(N° 4JUI4, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Protocolo de Reforma da

Carta da Organização dos Estados Americanos (Protocolo de Manágua), f'lrD18dn em Manágua, em junho de 1993, por ocasião do XIX Período Extraordi·
nário de Sessões da Assembléia Geral da OEA.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o texto do Protocolo de Reforma da

Relator: Senador Pedro Simon.
Carta da Organização dos Estados Americanos (Protocolo de MaVem a exame desta Comissão o documento em epiitaf'e. . nãgua), fiimado em Manágua, emjmho de 1993, por ocasião do XIX
em que o Excelentíssimo Senha< Ministro do Trabalho, Dr. Paulo Perlodo Extraoolinário de Sessões da Assembléia Geral da OEA.
Paiva, dirigDJ.do-se ao Presidente desta Casa, informa sobre a realiParágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso
zação da 82' reunião da Conferencia Internacional do Trabalho, da Nacional quaisquer atos que impliquem revisão do referido Protoqual o Brasil é Estado Membro, a realizar-se no periodo de 6 a 23 colo. assim como quaisquer ajustes complementares que. nos terde junho de 1995, em Genebra, Suíça.
mos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acaJretem enConsuha, o Senhor Ministro, sobre o interesse do Senado cargos ou compromissos gravosos ao patrimôDio nacional.
Federal em fazer-se representar, cmno observador, na Conferência
Art. 2° Este decreto legislativo eotta em vigor na data de
em questio. O ônus da participação do representante do Senado sna publicação.
Federal ficaria a cargo desta Casa.
Art. 3° Revogam·se as disposições em conttáriO.

·
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MENSAGEM N• .582, DE 1993
ARTIG094
Senhores Membros do Congresso Nacional.
-Para -i:ea:u.z.ar ~_diversos objetivos, partjculatmente na
De conformidade com o disJX>Sto no artigo 49, inciso r da á.rei específica da cooperação técnica, o Conselho lnterainericano
Constituição FederaL tenho a boma de submeter à elevada consi~ de Desenvolvimento ln1egra4 deverá:
deração de Vossas. Excelências, acompaDbado de Exposição de
a) FOimUiar e recomendar à Assembléia Gemi o plano esMotivos do Senhor Ministro de Estado, inrerino, das Relações Ex- . tratégico qtie articule as políticas, os prograinas e as ~das de
teriores, o texto do ProlOcolo de Reforma da Carta da Organização açáo em matéria de coOpéxaçáo paxa o desenvolvimento integr.U,
dos Estados Americanos C'Protocolo de Manágua"), fiiiDado em no marco da po6tica gemi e das prioridades definidas pela AssemManágua, em junho de 1993, por ocasião do XIX PenodoExtraor- bléia GeraL
<finário de Sessões da Assembleia Gemi da OEAb) F=lar dirnrizeS paxa a elaboração do a:çam<nlo-fCOBiaSilia 9 de setembro de 1993-giami. de cooperação técDica, bem como paxa as demais atividades
ExPosiÇÃÓ DE MOTIVOS N" IDEA!DAJJCJ/ IDJIPRO'NAMllDAMH DE 3"DE AGOSTO DE 1993 (H..EGIVEL)

do Conselho-

·- ·

·

· - ·

·

c) Promover, coonlenar e encomendar a execução de programas e projetes de desenvolvimento aos órgãos subsidiários e
Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica,
OigailismOs COII1:SpOndentes_ com base nas prioridades deteiminaRealizou-se ein M}máll""o_N"!Cal'águ,t,JlO dia 8 de junho~ das pelos Estados- Membros, em áreas tais como:
1993, o XIX Perioào ExtiacirdiDario de Sessões da Assembleia
1) Desenvolvimento econômico e social. inclusive o comérGeral da üzx;Ínjz.àção dos Estados Americanos (OEA), dedicado cio, o turismo, a integiação e o meio ambiente;
ao exame da refa:ma da Carta da Organização, pala tomar mais
2) ~Iboramemo e extensão da educação a todos os níveis, e a
efetiva a prestação de ""''"""Çâo t.ecDica, no âmbito do sistema ime- piOillOÇão da pesquisa científia. e tecno16gica, pa: meio da coopenlnnnericimo, como meio paza supeiar a pobreza aitica na região.
çáo técnica, bem como do apoio às atividades da área cultural; e
2. Como se ICCOidara Vossa Exceléncia. a conv~o do
3) Fortalecimento da consciência ávicã. dos povos america~
referido XIX Periodo Extraordinário de Sessões da Assembleia nos. como um dos fundamentos da prática efCtiva da democracia e
Geral. com o objetivo acima meri.cionado, foi decidida du:rn.nte seu do respeito aos direitos e deveres da pessoa humana.
_ __
XVI Periodo Extraor<finário de Sessões (Washigton. dezembro de
Parn. este ÍIIO.,. contará Com. mecanismos de participação se..
1992)~ ?Jr iniciativa do Brasil, no que foi acompanhado por vário~
torial e com o apoio dos órgãos subsidiários e a:gãnismos p!evisoutros Estados Membros. Naquela ocasião, tratou-se da reforma tos na Carta e outros dispositivO. da Assembléia GemJ_
,
da Carta da OEA, no sexitido do fortalecimento da democracia no
· d) Estabelecer relações de cooperação com os órgãos corcontinente, o Brasil estimou, então, que o tr.t.tamento da questão da respo!Ídentes das Nações Unidas e outras entidades ~clonais e insupetação da pobreza Cr:ifiCi-Cõnstituia coritrlbuição finidamental temaciotiai~ especialmeDle no que diz respeito à cootdenação dos
para a preservação do sistema democrático de govemo no âmbito progcunas interamericanos de assistência técnica,
americano.
e) Avilial- periodicamente as entidades de cooperação paia
3. Ao fmal dos ttabalhos. na capital nicaraguens~ ~oi aberto O desenvolvimento integral. no que tange ao seu desempenho na
a assinafllrn o texto do protocolo de RefornJaS da Carta da OEA, implementação das pollticas, progcunas e projetos. em tennos de
também chameJo ''Protocolo de Manágua"~que revê vários de seus seu impacto, eficlcia, eficiência, aplicação de recursos e da qualicapíndos, de modo a tomar mais eficaz a atuação da Organização, · dade, entre outros, dos" serviços de coopetação técnica prestados e
no campo da prestação-da coopeiação técnica, conttibuindo. desta infonnar a Assembléia Gemi
forma. para os esforços destinados a eliminar a pobreza extrema
ARTIG096
no hemisferio. O B:msil assinou o ''Protocolo de Manágua' 1 no dia
10 de junho de 1993·
_
o Omselho Interamericano de Desenvolvimento JDtegral
Nestas condições. submeto a Vossa Excelência o anexo terá as comissões especializadas não-permanentes que ,decidir esprojeto de Mensagem ao Congresso, acompanhado de oopia autén- tabelecer e que forem necessárias para o melhor desempenho de_
tica do texto do referido Protocolo de refonnas da carta da OEA. Slla$ .(unções. Estas Comissões funcionatão e sexão constituídas
com vistas a Iatií!CaÇão deSse importante instrumento paia o desen- segundo o disposto no Estatuto do mesmo Conselho.
volvimento econômico e social dos países membros da Otganização.
ARTIG097
Respeitosamente, Celso L- N_ Amorim,
Ministro de Estado, interiuo, da> t:elações ExterioreSA execução e, cacfolme o caso, a ooordenação dos projetas
aprovados será confiada à Secretaria Executiva de Desenvolvimento
PROTOCOLO DE REFORMA DA CARTA DA
Integral, que infarmar.í o Conselho sobre o resultado da execução.
ORGANlZAÇÃO DOS ESTADOS,AMERICANOS
"PROTOCOLO DE MANAGUA"
. ARTIGO 122
EM NOME DOS SEUS POVOS, OS ESTADOS AMERIO Secretário-Gemi designar!. o Secretário Executivo de DeCANOS REPRESENTADOS NO DÉCIMO NONO PERÍODO . senvolvimento Integral, com a aprovação do Conselho InterameriEXTRAORDINÁRIO DE SESSÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL . cano de Desenvolvimento Integral.
REUNIDA EM MANÁGUA, NICARÁGUA, CONVÉM EM
FIRMAR O SEGUINTE
' .. .
ARTIGOll
PROTOCOLO DE REFORMA DA CARTA DA
ORGANlZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOSARTIGO I
Incorporam-se aos capítlllos XIll e XVII da Carta da Orga-

nização dos Estados Americanos os seguintes artigos, assim Dlli!lerados:

ModiíiCa-se o texto dos seguintes artigos da Carta da Oigailizàção dos Estados Americanos, os qUais passam a ter a seguinte
redeção:
ARTIG069
O Cooselbo PeiiDanente da Organização e

oConselho Inte-

ramericano de Desenvolvün.ento Integral dependem

~ente
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da Assembléia Gexal e têm a competência conferida a cada um de-

les pela Carta e por outros insttumentos iDteramerlcanos, bem
como as funções que lhes foo:m CODÍmdas pela Assembléia Geral
e pela Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores.
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glês são igualmente autênticos, será deJX>sitado na Secretaria-Geral, que enviará cópias certifiCadas aos governos par.t fms de ratificação. Os intrumentbs de ratificação serão depositados na Secretaria-Geral e esta notificará~ depósitO os govemos signatáiiõS:.-

ARTIG092

ARTIGOVIII

O Conselho loter.unericano de Desenvolvimento Iotegral
compõe-se de uma representante no nível ministerial ou equivalen~ de cada Estado membro nomeado especificamente pelo respectivo governo.
Confmme pevist.o na Carta .o Conselho Interamericano de
Desenvolvimento Integral podetá criar 6tgãos subsiliários e os OQ!a·
:êismos que julgar conveniente paia melhor exexclcio de :suas funções.
.•
ARTIG093

Este Protocolo entrará em vigor entre os Esta.dos que mtifcarem quando dois terços dos Estados signatários houverem depositado seus instrumentos de ratif1eação. Quando aos demais Estados, entta.rá em vigor na ordem em que estes depositarem seus respectivos instrumentos de ratificação.

O Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral

tem

como finãlida.de promover .a coopemçio entre os Estados

americanos~ cem o propósito de obter seu desenvolvimento integml e, 'em particular, de OODtriruir para a e!~ da pobreza

critica segundo as nonnas da Carta~ principalmente as consignadas
no Capítulo Vil no que se refere aos campos econômico. social
educacional cultw.al. e cientifico e tecnológico.
ARTIG095

O Conselho Inermaricano de Desenvolvimento Integral realizará..nÇ mínimo, uma reunião por mo. nível ministerial oo seu
equivalente. e poderá convocar a realização de reuniões no mesmo
nivel pan1 os temas especializados ou setoriais que }ligar pertinentes, em ãrea de sua competência. Além disso, reunir-se-li quando
foc convocado pela Assembléia Geral pela Reunião de Consulta
dos Ministros das Relações Exteriores., pór micíatiVa própria. 00.
para os casos previstos no artigo 36 da Carta.
- --

ARTIGO IX
ESte Protocolo re~ na ~!ária das Nações Unidas,
por iD!ermédio da Secretária-Geral dos Estados Americanos.
EM FÉ DO QUE, os Plenipotenciários abaixo assinados devidamente autorl.udos por seus respectivos Govemos, assinam
este protocolo, que se denominar.í Protocolo de Manágua. na cidade de Manágua, Nicarágua, aos dez dias de juDho de mil novecen-::tos e noventa e três.
Certifico que el documento preinsarto es cópia fiel y exacta
de los teXtos originales em espaiiol. iDglés. portugués y franeés dei
Protocolo de Refocmas a la Carta de la Otganización de los Estados Americanos ''Protocolo de Managua'' suscrito em Managua
Nicaragua e! 10 de junio de 1993 en e! Decimonoveno Perlodo

Extraordinario de Sesiones de la Asamblea Genernl, y que los textos fumados de dicbos origiDa.les se encuentram depositados em. la
secretaria ~éral de la Oraganización de los Estados Americaiws.
~6 de ju6o de 1993
I hereby centify that the foo:going document js a troe and
faithful copy of the aulhentic texts iD SpaDish, English, Portnguese •
and French of the Protocol of .A rnendments to tbe Cbarter of the
ARTIGOill
Orga.nization of Americin States ''Protocol of Managua", signed at
Eliminailrse o seguintes artigos da Carta da Organ;zação Managua, Nicaragua, on june !0, 1993, at lhe N'meteemh Special
Seision of lhe General Assembly of the órgarilzation of American
dos Estados AmericaiiOS; 94,96,97,98,99,!00,101,102,103 e 122.
Sates, and lha! lhe signed originais of lhese texts are on deposit
ARTIGO !V
with lhe General Seaetariat of lhe Organization of American States.
July 16, 1993
Modillca-se o tfnilo do Capimlo XDI da Carta da Organiza-certifico que o dcxumento transcrito é cópia fiel e exata dos
ção dos Estados Americanos que passar.í a denominar-se "O Contextos autênticos em espanhol. inglês., português e fr.m.cês do Proselho Interamericano para o Desenvolvimento Integral". _
Elimina-se o Capiwlo XIV. Em consequéneia modifiCa-se a tocolo de Reforma da Carta da Organização dos Estados Americanumetação dos capítulos da Carta da Organização dos Estados nos ''Protocolo de Manágua", assinado em Manágua. Nicaxágua.
Americanos, a partir do Capillllo XIV, que passará a ser Capiwlo em 10 de juttho de 1993, no Décimo Nono Período Extraórdinário
de Sessões da Assembléia Getal. e que os textos originais assina~
XV~ e assim sucessivamente..
dos enconttam-se deposit?.dos na Secretaria-Geral da Oxganização
ARTIGO V
_dos Estados Americanos.
16 de julho de 1!19J
Carta da OrganizaModifica-se nurileração dos artigos
Je certifie que Je document qui précéde est une copie ftdêle
ção dos Estados Americanos a partir do artigo 98, que passará a
et conforme des textes _authentiques en espagnol. a.D.glais. portuser o artigo 104, e assiin sucessivamente. até úhimo artigo_ da Carta.
gais C\ fmçais dn Protoco!e d'amendements à la Charte de l'OrgaARTIGO VI
nisation eles Etats Americains "Protocole de Maoagua". signé a
A Secretaria-Gml preparar.; um texto consolidado da Carta Managua, Nicaragua, !e 10 juiD 1993,lors de la dix-neuvieme Sesda Organização dos Estados Americanos, que compreendera as sion exttaordinaire de r Assemb16e gênérale, et que des originaus
disposições não emendadas da .::arta original. as reformas em vi- . signés de ces textes se trouvent déposés auprês du Secrétariat gegor introduzidas pelos Protocolos de Buenos Aires e de Carlagena néral de l'Organisation des Etats Américains.
Le 16 juillet 1993
das Indias e as reformas introduzidas por Protocolos posteriores
For el Secretario General
quando estes entrarem em vigor.
For the Secretary Geileral
ARTIGO VI!
Pelo Secretário-Geral
Este Protocolo ftca aberto à assinatura dos Extados memPour !e Secrétaire géuéral
bros da Organização dos Estados Americanos e será ratificado de
William M. Berenson
acatdo com seus repectivos processos constitucionaiS. O instruPor el Subsecretàrio de Asuntos Jw:idicos Secretaria Genemento original cujos textos em português, espanhol. francês.. e in- raldelaOEA

a

aa
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For the Assista.ot Secretãry foi' Legal A.ffairs q_AS General
Secretariat
-Pelo Subsecretário de Assuntos Jurídicos S_ecretaria-Geral
daOEA
Pour le Sous-Secrétãire -pour les questions juridiques Secretariat génénl de l'OEA

Abril de 1995
TÍTULO II
Dos procedimentos

CAPÍI1JLOll
Das Ações de Despejo

(À Comissão de Relações Exteriores e defesa naciona.l)

Art. 63.- Julgada prooedente a ação de despejo, o jliz fiXa-

PROJETO DE LEI DA CÃMARAN' 54, DE 1995
(N' 2.188191, na Casa de origem)

rá prazo de trinta dias para a desocupação voluntária, ressalvado o
disposto nos parágrafos seguintes.

Altera o caput do art. 53 e o § 'S' do art. 63 da
.. Lei n° 8~, de !8 de outubro de 1991, que dispõe sobre aS locações dos imóveis urb8.noS e os procedimeo·

-------··-:·--··---·---··-··-··-·---··-----··-··---:<"--§ 3' JI31atldo-se de hospitais, repartições públicas, unidades
sanitárias Qficiais, asilos e estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fl.scalizados pelo Poder Público. e o despejo
for decretado com fundamento no inciso IV do art. 9° ou oo inciso II do art. 53, o prazo setá de um ano. cxceto aos casos em
que entre a citação e a sentença de primeD:a instância houver
decoirido mais de um ano. hipótese em que o prazo será de seis

tos a elas pertinentes.

ó Congiesso Nacional decreta:

.
Art. 1• O caput do art. 53 e o § 3• do art. 63 da Lei n'
8.245, de !8 de outubro de 1991, passam a ter a seguinte redação:

"Art. 53. Nas locações de imóveis utilizados por
hospitais, unidades sanitáriaS ofl.Ciãis. asil~ estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscal_izEJdO"S:
pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas
devidamente registradas, o contrato somente poder.\ ser
rescindido.
····-··-----··------·-··------~--.;.;.;_..w..

Art. 63. --·---~---:.:.---·-------------·--

.
·-----··-··-··-··---·----··--·-·-··-··--------·-··-··--··-··"

(À Comissiic.U Constíluifiío,Ju.sriçae Ciilad<m!f:.J

-

PROJETODELEIDACÂMARAN'SS,DE 1995
(N" 3.999193, ua Casa de origem)
·

§-3-;;-T;;:;;;;;;;;;:;;-.;;,-i,;;;;;;;-;,-~~-pu-íb-li:
Dispõe sobre as funções de magistério para
cas, unidades sanitárias oficiais, asilos. estabelecimentos
efeito do disposto no art. 56 da Lei no 8.213, de 24 de
de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poda
'julho de 199L
·
O CongiCsso Nacional decreta:
Público; bem como par entidades religiosas devidameDte
registradas. e o despejo for decretado com fnndamento no
Art. 1° Pam efeitos da aposentadoria por tempo de serviço
inciso IV do art. 9' ou oo inciso II do art. 53, o Prnw sec1 dos professores, prevista no art. 56 de Lei n' 8.213, de 24 de julho
de um ano, exceto no caso em que entre a citação e a sen- de 1991, entende-se "CoD:io de efetivO exercício nas funções de ma·
tença de primeira -instância hoover decorrido mais de um · gistério as seguintes atividades dos professores em estabelecimenano,hip6tese emqueoprazosecldeseis.meses."
tos de educação ~lar. de educação especial, de ensino ftmArt. 2°Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
damental e médio, ou de ensino superior, bem como em cursos de
Art. 3° Revogam-se as disposições em Contrário.
fonnação profissional. autorizados ·ou reconhecidos pelos competentes 6tgãos do Poder Executivo federal, estadual, do Distrito FeLEGISLAÇÃO CITADA,
dera! 00 lllllDÍcipal:
LEI N'8.245, DE !8 DEOUTIJBRO DE 1991
l-as atividadesdQcentes, a qualquer título;
Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e
II - as ativida.des pertinentes às funções de administração,
os procedimentos a elas pertinentes.
= = = e = = s ã o ou oufrils especificas dos de.
TÍTULO!
Da locação
CAPÍTULO II
Das Disposições Especiais

SEÇÃOill
Da Locação oão Residencial
Art. 53 - Nas locações de imóveis utilizados par hospitais,
unidades sanitárias oficiais, asilos, bem como de estabelecimentos
de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, o contrato somente poderá ser rescindido:

.

- · - · · - · · - · - · · - · · - - - · - · · - · · - · · - · · - - - - · · - · · - · - · · - · ·- - -- - - - --- - - - - -

m- no caso das instituiÇões de ensino superior. também as
· atividades pertinentes ao sistema indissociável de ensino e pesqui~
sa, em nível de graduação, ou mais elevado, para fins de tr.msmissão e ampliaçi!o do sabei; e as atividades merentes à adurinistiação.
.Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA

. ÇONSTJTUIÇÃO .
REPÚBUCAFJIDERATIVA DO BRASIL
TÍTULOV!ll
Da Ordem Soda!

CAPÍTULO TI
Da Seguridade Soda!
_ _ õ _____ ..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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57 de 7 de dezembro de 1991, e incorpora as alterações da legislação posterior.

=.":~!=::"!.:!:~~;r:slh:'l;~~

··-··-··"M·wz:·E·;;;-;~ aposen,;;;;;:.,-;;;;~-;;;;;;&·i;;·;~_- oart. ~
cuJando.se o beneficio sobre a média dos trima e seis último6 salários
de oootribuição c:arigidos IllOil<tariamem mês a mês e comprovada
a regularidade dos reajustes dos salários de COJJ.ti:iruição de modo a
preseiVarseusvaloresreais e obedecidas as seguintes condições:

----rrr:-;;ss

trin_ta_an_os-~·~r;;sor-.-~-s-vm-;-~-cin_co_i

profesS013 por efetivo exercício de função de magistério.

,-··-··-0··-m---··----··---·· -CAPITUL
·Da Educação da Cultura
E do Desporto
SEÇÃOI , .
Da Educação

......_"M"iõS:O,í;;·d:,-E;;&;";;;;;;;-;;;;,~ ..;;·;r;;;-.&;
mediante a garantia de:
··--rv:-·~~nd·;;;;;~;;-~··;;;;-; pn;:;~t;-;;·~ças
zero a seis anos de idade:

d;

---.--··-··--·--··-··-··---·-·---··---·--·-··-LEIN"S.212DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispôé sobre a organização da Seguridade Social institui Plano de Custeio e dá outras providências.

LEIN" 8.213 DE 24 DE JULHO DE 1991

Dispõe sobre os Planos de Benef'Jàos da Pre-ri·
dência Social e dá outras providências

TÍ:rULom
Do Regimento Geral de Previdência Social
CAPÍTULO TI
Das Prestações em Geral
SEÇÃOV

Dos Benertcios ·

--··-----··----------·--.-·-·-----------·
SUBSEÇÃOill
Da aposentadoria por tempo de serviço

de 24de julho de 1991, 8.222, de5 de setembro de 1991, 8.422, de 13
de maio de 1m e 8.444, de 20 de julho de 1992. decreta.
Art. 1o O Regulamento dos Beneficias da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 357, de 7 dezembro de 1991 passa
a-vigorai com as alterações introduzidas na forma do texto apenso
ao presente decreto com seus anexos.
Art. ZOO riovo texto substitui o regulamento anterior, resguardados os direitos adquiridos durante sua vigência.
Art. 3° Este decieto entra em vigor na data de sua plblicaçlio.
Brasília, 21 de julho de 1992, 171° da Indape!ldCncia e 104°
da República.
·

(À Comissão de A.ssl01t0s Sociais)
ROJETO DE LEIDA CÂMA-RA N"S6,DE 1995 .
(N° 1.331191, na casa de origem)
(De iniciativa do Superior Tribunal de Justiça)

Dispõe sobre a estrutura da Categoria Funcio..
na! de Atendente Judiciáiro, Código STJ-AJ-024,.4o
Grupo-Atividades de Apoio Judiciário do Quadro de
Pessoal da secretaria do Superior Tribunal de Justiça e dá outras providências.
.-

0 Congresso Nacional decreta:
·
Art. l 0 A Categoria Funcional de AtendenteJudiciário, Código STJ-AJ-024, do Grupo-Atividades de Apoio Judiciário, passa
a ser estruturada na f0t1Ila constante do Anexo.
Art. 2° os servidores integrantes da Categoria Funcional a
que se refere o artigo ·anterior serão JX)Slciõoados nas classes a que
correspondam as reeferências de que são ocupantes.
§ 1o Os servidores integorores das refeiéncias suprimidos,
na estrutnra constaD.te do Anexo? serão posicionados na referência
inicial da Classe "A".
§ ZO A:; referências acrescidas á Classe Especial serão alcança·
dos mediante movimentação de referência. na foana regulamentar.
Art. 3° A partir da vigência desta lei? o nível de escolaridade
exigido para ingresso,...pelas formas regulares de provimento? na
Categoria FUIICional de Aletldente Judiciário, Código STI-AJ-024,
do Quadro de Pessoal da secretaria do Superior Tribunal de JustiÇá, será o 2° grau completo.
-Art. 4• as despesas decorrentes da aplicaçlio desta lei eotrerão à conta das dotações orçamentarias próprias do Superior Tri·
bunal da Justiça.
Art.. 5° esta lei~ em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° revogam-se as disposições em contrário.

0&-----··-----··-·------··----------·--

Art. 56. O Professor após os 30 (trinta) anos e a professoxa
após 25 (vinte e cinco} anos de efetivo exercício em funções de
magistério poderão aposentar-se por tempo de serviço com renda
mensal cocrespoodente a 100% (cem por ceiilo) do saJário.de..benefkio observado o disposto na Seção ill deste capítulo.

·---..-·-----·--·------

DECRETO N"611 DE 21 DE JULHO DE 1m

Dá nova redação ao Regulamento dos Beueficios da Previdência Social aprovado pelo Decreto D 0

(Art.l 0 Lein•

ANEXO
,de de

del99)

Referências de Vencimentos- ocupantes da categoria
FUllcional de Atendeote Judiciário
Categoria
Funcional

Código

:,.\.t<illdeote Judi- STI,AJ-024
ciário

Classe

Referência de
Vencimento

Especial

NI-32a35

B

NI-28a31

A

ANI-24a27
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(, 1. Co~riiSsão de C~~rirnição, Justiça e Cidadania)
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Q expediente
lido vai à puhlicação.
Do expediente lido, constam os Projetes de Lei da Câmara
n"s \7/95. 85/92. 107/93. que. de acordo com o disposto no parigrafo único do a.rt. 254 _do Regimento Intemo, terão o prazo de
quarenta e oito horas para interposição de recurso, por um décimo
dos membros do Senado Federal. para que as matérias continuem
sua tramitação.
Os Prbjetos de Lei da Câmara D0 S 112/92, 15/93 e 81/94. li·

dos anterioimente, ficarão sobre a mesa, durante cinco se<>Sões or-

. dinárias, a fim de receberem emendas, nos termos do art.- 235, n,

d. do" Regimento Inremo:
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - O Projeto de
Decre)o Legislativo D0 38/95, da Câmara dos Deputados, que
consta do expediente lido, terá. nos termds do a:rt. 376, c, do Regimento In~mo, perante a Comissão de Relações Exteri~ e Defesa Nâcion.a.I. o prazo de cinco dias para recebimento de emendas,
fmdo o qual a referida Comissão furá qriiill:e dias, prorrogáveis poiigual periodo, para opinar sobre a proposição.
ú SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Sobre a, mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 649, DE 1995

Senbol:' Presidente,
Nos termos dos arts. 71 e 7 4 do Regimento lntemo do Senado Fede13l, requeremos a Vossa Excelência a criação de Comissão Temporária Interna do Senado Federal, composta de sete tírulares e sete suplentes, para, no prazo de noventa dias, inventariar
as obras não cooc1llídas custeadas com recursos. da União e examinar sua situação, bem como para apresentar sugestões tendentes à
_solução do problema.
Justificação
É conhecidO de todçs o desperdício de recursos gerado por
obras públicas inacabadas, sobretudo quando essas obras contam
com fmanciamento por agências inteinacionais. que cobram taxas
sobre os valores emprestados e não utilizados por falta da contrapartida nacionaL
Toma-se imprescindível, portanto, que o Poder Legislativo
colabore com o Poder Executivo_ para pôr f1m a essa prática. que
resulta em i.o.ca.lculável prejuízo material para a Nação. além da
desmoralização do Estado brasileíro perante a população e as
agêgcias interna.CiP~is -~_fmanciamento.
Assim, a Comissão- TempOrária proposta objetiVa, inicialmente a realização de um completo levantamento das Qbras não
conchrídas e examinar sua situação, bem como buscar soluçõt:s
para o problema. de maneira a dar contribuição substantiva para
erradicar defmitivamente essa prática da vida brasileira.
_ _
Essas as razões que nos levam a submeter à elevada consideração de nossos nobres pares a presente proposição.
~
Sala das Sessões, 28 de abril de 1995. - Senador ~rios

Wilson.

-

Requeiro. nos t'"ennos regimentais. que Seja considerado
·como licença autorizada o meu afastamento dos trabalhos da Casa
no dia 28-4-95. ocasião em que estarei partícipaiido em meu Estado de um debate sobre a RefOIID.a ConstituciOnal na ASSOMASUL- Associação dos Municipios de Mato Grosso do Sul. na cidade de Campo Grande.
.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1995. - Ramez Tebet, Se·
nador.

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - Q requerimento
lido seiá incluído, oportunamente, em Ordem do Dia. nos termos
do disposto no art. 255, inciso ll,letta c, D0 6, do Regimento lntemo.
Sobre a mesa, colllllilÍcação que será lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador V alnllr Campelo.

O SR.. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- A votação do re·
querimento fica adiada por falta de quorum. ·
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exerácio, Se!lador Valmir Campelo. ;

Sr. Presidente do Senado Federal
Homa-me comunicar a V. Ex• e à Casa a magnitude da 5TExpogr.mde e 1• Exposição Internacional de Zebu do Mercosul,

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 650, DE 1995
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 13 do Regimento Interno do Senado Fed~l. requeiro que sejam ~onsiderados como licença antQrizada os
dias lO, 11, 12. 17. 24, e 28 de abril de 1«195, Quando estive afastado dos tr.:.ha!íms Ja Casa, para tratar de assuntos partidários, no
meu Estado.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1995. - Senador Le-.y

Dias.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Peres)- A votação do re·
fica adiada por falta de quorum.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1" secre:
tário em exerCício, Senador Valmir Campelo.
·
qu~rimento

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 651, DE 1995

Propõe a criação de Com:iss3o Temporária Interna do Senado Federal para inventariar as obras
não ~..-oncluídas custeadas pela União e examinar sua
•di-~~ -~-

É lida a seguinte

realizada de 1° a 9 de abril cõrrente em Campo Grã.nde-MS. perante a qual cumpriu-me representar o Senado FederaL
Aberto pelo Sr. 6ovemãdor do Estado de Mato Grosso do
Sul,. o evento contou CJ:m a participação ao Exm0 Sr. !v1inisrro da
Agricultura. José Eduardo de Andrade Vieira, do Exm" Sr. Presidente da República do paraguai. Juan Carlos Wasmosy e das mais
expressivas lideranças_ regionais. Mereceu registro igualmente, 3.
maciça participação do empresiuiaod rural. bem como da população de tOdo o Estado. · · ·
Quanto à mostra em sí, destacou-se a mesma em diversos
aspectos, a saber:
a) qUamidade e qualidade dos exemplares expostos;
b) volume de negócios realizados;
c) volume e diversidade de máquinas. equipamentos. implementes e instrmos expostos e negociados.
Estou seguro, Sr. Presidente, de que o evento, além de mostrar a crescente pujança da atividade, agropecuária em meu Estado, trouxe e continuará trazendo. ano após ano, a mais significativa cOntribuição aos esforços de integração do Cone Sul.
Com a Expressão de mais elevada consideração e apreço,

sou.- Senador Le-.y Dias.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) - A comunicação.
lid:t v!'li. à publicação.

Abril de 1995

ANAIS DO SENADO FEDERAL

A Presidência comunica ao 'Plenário" que a Mesa do Senado
Federal acolheu, em sua reunião do dia 27 do corrente. a solicitação do Senador Pedro Piva de audiência da Comissão de Consr.ituição, Justiça e Cidadatria sobre se a sua p::>Sse no cargo de Con-

selheiro e Presidente do Conselho de ,.b._dministração das Indústria
Klabin de Papel e Celulose S.A. fere a legislação referente aos impedimentos do exett:(oio do mandato_de Senador da República.
(Diversos n• 68, de 1995.)

O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres)- A Presidência
recebeu, do Presidente do Banco da Amazônia S.A., o Oficio n°
117/95, de 24 do COireDte, encaminhando, em cumprimento ao
. disposto no art. 20, § 4', da Lei n• 7.827, de 27 de setembro de
1989.._ os relatóJ;ios_ alusiyos ao primeiro -semestre- de 1995, e ao
exercício âe 1994, devidamente acompanhados das demonstrações
contábeis e nota explicativa. e dos pareceres dos auditores, relativos ao Fundo Coxistitudonal de FiilaitclariientO do Norte - FNO.
(Diversosn• 69. de 199S.) ' · ·
: O e:qiediente será despachado â. Comissão de Flscaljzação e
Controle.
O SR. PRESIDENTE (JefferSon Péres)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Seila.dor F1aviano Melo.~
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB- AC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SI's Senadoras, Srs. Senadores,
o desenvolvimento sustentável da floresta ama.zôn.ica é assunto
am.platnente defendido à nível mundial. Muito tem-se dito sobre a
sua necessidade e importância. Todavia. raras são as ações concretas nesse sentido.
•
O Govemo Federal,. quer me parecer, tem mostiado interesse no assunto, conforme demonstrou o Presidente Fernando Henrique Cardoso na sua :recente visita à região. quando foi assiDada.
com govemadores locais, a Carta da Amazônia, cOnstando os princípios básicos da política ambiental e do desenvolvimento susten-

tável da Região.
Todavía, uma questão me preocupa: até o momento, o Brasil ainda não rátificou a-Sila-participação no novo Acordo Intemacional de Madeims Tropicais, que passa a vigOI3I' a partir de setembro deste ano. Sucede o acordo em vigoi. criado em 1983 pela
Organização das Nações Unidas, para funcionar como um organismo de cooperaçáo intemacional sobre as atividades em geral das
madeiras tropicais, e que hoje se cOnstitui no principal"f6rum de
debates que existe no mundo a respeito do desenvolvimento sustentado das florestas tropi.oais.
.,
Implementado desde 1987, através da riTO,- Organização
Internacional ~ Madeiras Tropicais., com sede em Yokabama, no
Japão :-, este acordo reúne 51 países prOOutores e consumidores de
madeiras tropioais- entre eles, o Brasil~. representando 98% do
total das florestas tropicais do Planeta e, virtualmente, todo o comércio ~internacional desse produto e derivados.
E um dado extremamente import.a.D.te, sobretudo se levarmos em conta dois aspectos que considero fundamentais: prlmeiio,
o Brasil é detentor da maior floresta tropical do nrundo, com mais de
einco milhões de quilõmettos quadr.ldos, que perfaiem = d e um
terço da área total desses recursos em todo o globo tertestre. _
Segundo: o set.or florestal brasileiro, como um tOdo; representa cerca de 5% do PIB. e as madeiras e seus derivados (excluindo-se polpas, celuloses e móveis) já respondem por um bilhão e
sessema milhões de dólares das divisas de exportação 'do Brasil,
com um incremento de 29% em relação ao ano de 1993.
Ficar fora do novo Açorda significa, no o:iínimoy ficar à
margem das decisões ali tomadas. O que certai!l~e acarretaní
prejuízos inevitáveiS, um..a--vez que Se o Pais não estiver presente
para defender seus interesses, quem o fará?
-
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Há ainda que se _levar em conta. Sr. Presidente. St's_ e Srs.
Senadores. a necessidade de maiores e melhores estudos e pesquisas a respeito da Amazônia, especialmente no que diz respeito à
defmição de um modelo de utilização xacional da floresta, e aos
trabalhos desenvolvidos pela riTO com este objetivo:
Neste aspecto, é importante lembrar. que o Acordo Interna~
cional de Madeiras Tropicais é diferente dos demais tratados referentes a produtos de base. exatamente por sua preocupação com a
forma como esses recursos são obtidos, levando em conta a preservação ambiental através do uso sustentado da floresta tropical.
S6 etn projeteS de pesquisa de cunho desenvolvimentista e
conservacionista. a Organização já investiu, em todo o seu período
de existência, mais de cem milhões_ de dólares. Ao todo. 60% dos
seus recursos foram destinado$ a projetes de reflorestamento e
manejo florestal.
Nesse período, o Brasil - um dos países produtores com
miior número de votos no Fórum - contribuiu com menos de um
milhão e oitocentos mil d6lares para com o orçamento administrativo da Organização; enquanto teve cerca- de 30 projetes e pré-projetos aprovados, somando aproximadamente onze milhões de dólares, dos quais mais de 85% f0l1!Ill destinados à Região Amazônica.
·o Sr. .Nabor Júnior- Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. FLAVIANO MELO - Conoedo o aparte a V. Ex'.
.aobre Senador Nabor Júnior.
O Sr. Nabor Júnior- O assunto sobre o qual V. Ex" ãbõi-da, da tribuna do Senado Federal. é da maior oportunidade para a
nossa RegiãO.' particUlarmente para o nosso Estado. Umà. das m.aioxes ~qúezas da Amazônia é exatamente a sua floresta ttopi.
caL Nós que já temos uma posição fu:mada a respeite do aproveitamento racional desse grande potencial econômiC?. que é a Floresta AmazôDica. estamos. de alguma forma. assistindo com certo
pessimiS:ri:J.õ, Cõm-umà certa perplexidade, a falta de interesse das
nossas autoridades no sentido de· implementar um plano de aproveitamento ·dessa floresta. E o Brasil, que ainda não se decidiu por
:iderir a esse Acordo Intemacional de Madeiras T~picais, está
perdendo uma grande oportunidade de aproveitar racionalmeDte
essa floresta, de melhorar sua pauta de exportações com a utilização da Floresta Amazônica.. Nós. do Estado do Acre principalmen~
te? uni Estado que e:>tii. em fase de transformação de sua economia.
saindo praticamente do extrativismo da bctracba e da castanha
para outras atividades, temos interesse em que o Governo real~
mente tome- medidas urgentes. imprescindíveis para o aproveitamento da nossa floresta. Eotão, o discurso de V. Ex• merece serre-cebido com o maior interesse por parte de nossas autoridades, para -'·
- que a Amazônia possa sair desse estado de letargia em que se encontra, principalmente o Estado do Acre, para poder con~buir,
não só para a promoção de seu desenvolvimento econômico-social, mas também para melhorar a pauta de exportação do nosso
Pais. ~ito obrigado pelo aparte que V. Ex" me conce9eu.
. O SR. FLAVIANO MELO- Obrigado a V. Ex', Senador
Nabor .Íúnior. Eu ~a; acrescentando ao que V. Ex" abordou
com. I!luita propriedade nesse parte, de dizer que quando Governador do Estado do Acre- falarei mais na frente no meu pronuncia- - mento - conseguimos dessa Instituição recursos para iniciar um·projeto de manejo nó nosso Estã.do. E tive a oportt.loidade de defender esse projeto na
percebendo o carinho que o Japão
tem para com essa Instituição, por ser a única Instituição intemacional sediada naquele País, e também por ser o Japão. dentre os
"-países desenvolvidos. um dos que mais consumem madeira tropical E para aquela Região, para a Amazônia e pata o Acre, teremos
uma oportunidade, se essa for uma decisão política do Governo,
de criar-uma saída para o Pacifico. Nessas minhas negociações no
Japão, na TITO, em diversos- Orgãos governamentais, notamos o

mo.
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interesse daquele País. exatamenúfpará estreitar esse cómércio, de
que a Amazônia tenha uma saída para o Pacífico..
Analisando dados ofiCiais., observamos que o setor florestal
brasileiro já repiesenta 5% do PIB. e temos que estar atentOs, porque já corre dentro dos países produtores o interesse de que a madeixa consumida pelos países ricos.. pelos países coosumidores,
seja proveniente de florestas de manejo.
Então, se o Brasil. rapidameD!e, não ingressar com frrmeza
e determinação nesse trabalho, poderemos ter toda a nossa mata,
toda a nossa riqueza, deteriorada. sem poder ser explorada, e não é
isso o que queremos; queremos agregar mão-de-obra a essa matéria-prima, fazendo com que essa riqueza. evidentemente, melhore
• a qualidade de vida da ?JPUlação que mora naquela Região.
·· Muito·obrigãdo pe1o aparte, Senador Nabor JúniOr.
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores. prosseguindo, entre os
projetos que .a Organização fmancia no Brasil, destacam-se os que
preconizam a implantação -da prática do' mãne'jo florestal como a
Aore;s<a l:'lacional do Tapajós, no Pará; a floresta Nacional do Rio
Preto, no Espírito Santo; e a Floresta Est.adual do Antimari,. no·
Acre - pioneira no Brasil. criada no período em que fui Governador do Estado, e que hoje, infelizmente, enfrenta dificuldades porque a área onde está instalada ainda não foi desapropriaQa pelo
Governo Federal. Além de fomentar ou~s projetos relevantes.
como o diagnóstico do setor flore~ brasileiro•
. Há que se alertar ainda. Sr. Presidente. sn; e Srs. Senadores,.-que a meta estabelecida pela ITTO pa13. o ano 2000 preconiza
que toda a madeira tropical uo comércio intemacional entre os países membros seja produzida de forma sustentável. Existe o comprometimento político desses países de cumprir essa meta. E já se
discute, inclusive, a adoção de um certificado que gãranta ser o
produto procedente de manejo sustentado.
Atenho-~ a esse item ~ relembro que há dois anos fiz um
pronunciamento a respeito desse assunto, dizendo que a única forma de a exploração com o mai;Lejo obter sucesso seriã. com a criaçãO de um imposto. um imposto ecológico, por exemplo. E agora
estou vendo que os países ricos já estão com essa sensibilidade e
já discutem esse assunto. querendo a adoção de um certificado
com a garantia de que a produção é de manejá sustentado, o que,
em ou""' linhas, já significa a adoção de um impOSto ambien)ai.
E um movimento que começa a tomar corpo a nível mnndial e que, inclusive. tem feito a
ace1erar seus trabalhos técnicos. no sentido de viabilizar aos países produtores condições de
atenderem a esse objetivo. O que demonstra claramente, mais uma
vez, a necessidade de o Brasil ratiftcar a suã participação ncfnovo
Acordo, permanecendo. assim, com assento privilegiado no debate
Q:'1.de vão 1se delineando as orientações políticas que nortearão a
oferta e demanda dos produtos florestais tropicais e, acima de
rudo. o uso sustentado das florestas de onde provêm.
O Btasil, atrnvés dos Ministérios das RelaçOOs Exteriores e
do Meio Ambiente e de ass_ociações de classe, colaborou com as
negociações do novo Acordo. Precisa, agora, assinar com a máxima~ esse Acordo, para COJJIÍIIUarparticipando da lnstituiçiO.
E o que realment.e espero, uma vez que o desenvolvimento
sustentado é a grande esperança de preservar a floresta e dar aos
seus ha?itantes condições dignas de sobrevivência.
. ·
E certo, Sr. Presidente. sr-s e Srs. Senadores, que a mera
participação do Brasil no Fórum não garante, por si só, o desenvolvimento sustentado da nossa floresta. Para isso, são necessárias
diretrizes claras do Govemo para o setor e, sobretudO,. vODiãde política pam executá-Ias.
Entretanto. acredito que a única forma de desenvolvermos a
Amazônia é através de projetes de manejo, para aproveitarmos
aquela riqueza natural da Região.
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Todavia.. já é um. grande passo nesse sentido, participarmos.
de forma o.rgan;zada da consciência e do esforço intemacionã.I
pela sustentabilídade do uso dos recursos naturais renováveis.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.*
O SR. PRESIDENTE (Jeffer.;on Péres)- Concedo a palaVIa ao nobre Senador ValmirCampelo.
O SR. V ALMIR CAMPELO (PTB - DF. Pronuncia o seguinte discur.ro.) - Sr. Ptesidenle, Sr"s Se.oadores, Srs. Senadores,
o doloroso retrato das muitas mazelas sociais_ brasileiias nos é
.coostantemente exibido pelos meios de comunicação. Numa noite.
os notiC1árlos de televisão noS trazem as imagens da fome no sertão nordestino, agravada nos pe:áodos de seca. Nouu:a ocasião, as
imagens podetão ser das subabitações despravidas de instalações
sanitárias ou dos moradores de rua, caracterlsticas de nossos grandes centios urbanos. É possível também que o cardápio televisivo
da noite inclua nossos hospitais, com os pacientes sendo atendidos
- e até submetidos a pequenas cirurgiãs - noS-Córredore:f ou sobre
balcões de pias; isso, quando chegam a ser atendidos. Talvez uma
reportagem aborde a situação_ de alguma de nossas escolas. onde
pode estar fallando giz, professor ou até o telhado.
·Nos últimos tempos, uma das mais feias chagas de nosso
quadro social tem comparecido com gimde freqilência às nossas
salas de estar. Refiro-me aos nossos estabelecimentos prisionaispenitenciárias e cadeiaS t>lblicas.
Tal como nas zonas rurais pauperizadas, nos bairros. populares das mettópoles e nos hospitais públicos, também na gru,de
maioria das Jlellitenciárias, as condições de vida são subumanas:
superlotaÇão, total falta de condições de higiene, promiscuidade,
contág~p de doenças- particulannente a AIDS -. ociosidade, violências~de toda ordem. inclusive sexual. homicídios~ suicídios, u:aramento brotai infligido por muitos agentes penitenciários despre"parados pãra o exercício da -função. Esse ê o cctidiano dos homens
~. ~Iheres recofuidos aos estabelecimentos penais no Brasil.

Contudo, diferentemente do que -Õcorte com o Sertanejo, o
favelado ou o paciente do hospital público. os meios de comunicação nunca focalizam o detento com a preocupação de mostrar suas
deploráveis condições de vida. Se fosse apenas por isso, os presidiários não estariam nas telas de televisão. Aparentemente, a desumauida.de e a ineficácia das instituições carcenírias não ocupam
muito espaço no rol das preocupações de governantes. governados
e formadores de opinião. Parece que o sistema~prlsiooal tr.msformou~ ao arrepio dos ensinamentos da ciência penitenciária, em
um flm em si mesmo. Pa:r3 a tranqüilidade da sociedade, bastaria a
segregação. Como ela se faz- o desrespeito aos direitos humanos,
a violência e a conupção se constituem nos seus qualificativos
maiores - pouco importa. O que realmente importa é que a sociedade se livre daqueles que transgrediram as regras de convivência
estatuídas na legislação penaL

· Entretanto. a degradação do sis:.ema. processo que vem se
agravando há anos. chegou a tal ponto que se tomou impossível
continuar a ignorá-la. Isso porque fugas e rebeliões violentas pasSaram também a compor o cotidiano das penitenciárias e cadeias
públicas. E é someilte por causa dessas sublevações, pela ameaça
que representam, que os estabelecimentos penais têm conquistado
grandes espaços na m!dia nos últimos tempos.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, segundo declaiações
do Ptesidante do Conselho Nacional de Politica Criminal e Peni·
tenciária (CNPCP), Dr. Edmundo de Oliveira, oeotrem atualmente
nada menos do que três rebeliões por dia nas delegacias e presídios do País! No ano passado, aconteceram mais de três mil fugas,
representando uma média superior a oito presos fugindo a cada
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dia! Ainda em 1994, a destruição'provocada pelas rebeliões oca~
sionou a perda de mais de mil lugares nas celas!
As causas desse verdadeiro caos são as ãbjetas col!(lições de
encarceramento já mencionadas. Presídios como os brasileiros
transfOJ:IIl3..m. delinqüentes em verdadeiras feras;-qUe pooco se im·
portam em matar ou morrer.. convictos de que qualquer coisa é
preferivel a peilllliil<Cer enjaulado cm circunstâncias insuportáveis.
Op números relativos à superpopulação carcerária são impressionantes. Em nível nacional, o censo pecitenciário de 1994,
divulgado pelo Ministério da Justiça em novembro passado, revelou a existência de quase 130 mil presos amoDt.oando-se em menos
de 60 mil vagast Mais de duas pessoas por vaga! Números que in. clicam um déficit de 70 mil acomodaçCíes individuais no sistema
carciiário. Enquantõ issô, 32 presídios, cuja construção foi iniciada mas não concluída, estão abandonados, deteriorando-'ie. Há
dois anos o Govemo não investe um centavo na.,construção de novos presídios. porque não há previsão orç3nientá.ria para isso.

·Para onde quer que se olhe no País. encontrar-:se-á o proble-ma. Ém Manaus, a Penitenciária Desembargador Raimundo Vidal
Pessoa, com capacidade para menos de 150 presos, está superlotada. com 380. A apenas oito quilômetros dela, a Colônia Agroindustrial Anísio Jobim. uma. obra destinada a alojar 240 detçntos e
desafogar a V !dai Pessoa, está se deterionndo poc falta de reomos.
Aqui mesmo, no Distrito Feder:al, a constmção do pavilhão
C da .Penitenciária da Papuda esli interrompida desde 1992. O
p~ que abrigaria dois mil presos, não foi concluído. A obra,
no entanto, é reputada como imprescindível pelas autoridades da
Segurança Pública. pois quase 2.200 presos, que deveriam estar
em {reSídios. estão sob a responsabilidade. aqui em Brasília.. da
Policia Civil. Isso sem mencionar que, com sua dimensão atual a
Papuda poderia alojar decentemente apenas mil e setecentos dos
dois mil e quatrocentos detentos que lá se encontram. Problema
semelhante OCOI:Ie em Belém. onde a conslrução da Penitenciária
Fedetal Dão passou do mnro.
.
Em Rio Branco, no Acre, inspeção conduzida pelo Departamento de Assuntos Penitenciãrios (Depen) do Ministério da Justiça. em novembro passado, ccmstatou que o Complexo Penitenciário Polivalente Doutor. Francisco de Oliveira, cqm cãpacidade
para cen1o e cinqüenta presos, estão alojados mais de trezentos e
sessenta. Segundo Relatório do Depen, nesta InstittiiÇãO os-presos
passam fome!
Dos quinhentos e onze estabelecimentos prisionais existentes no País, 188 estão em precária condições. Mesmo a ~ioria
desses. no entanto., está com a supetpopJlação ca:rcexária. Um deles é o Presídio de Santa Terezinha, em Juiz de Fora. Minas Gerais, que poderia abrigar cento e oitenta pessoas. ma.s- ãmOhtoa duzentos e quarenta..
·
-- O caso Iilais-patético da superlotação, no entanto, foi regis..
trado pelo jornal O Globo, em sua edição de 6 de março. Relata o
periódiro:
"A superiotaçao das delegacias da capital paulista, que confmam, em média, cinco vezes mais txesos
que a sua capacidade, criou um novo tipo de detento no
sistema caxcerárlo: o preSo sem teta. Al6m de sofrer as
mesmas privações que os presos comuns, esse novo habitante dos cárc:etes tem que se virar como pode para escapar do sol e da chuva, já que fica conímado não numa
cela, mas no pátio da delega.cia.11
Mais adiante. o jomal explica que o T=eiro Distrito Policia!. localizados nos campos Elíseos,

"inovou na concepção de prisão e. aproveitando o
pátio interno. cnoo··o primeiro cárcere ao ãr livre para
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vinte detentos que não cabiam mais nas celas de quirize
metros quadrado~ já entupidas por ffi!tro5 cento e trinta
presos."

E acrescenta:
(os detentos) "são obrigados a passar todo O- tempo ao relento._ Quando chove à noite, os presos têm que
ficar de pé ou estender os lençóis e cobertores sobre o
chão molhado. já que os colchões fotaiil banidos da Ter-

ceira Delegacia de Polícia.'' ·
Aliás, Sr.Presidente, quando se tenta ,avaliar o déficit devagas no sistema prisional. não basta levar em conta o excesso de lo-tação das penitenciárias existenteS. Devemos Considerar. ainda as
milhares de pessoas sentenciadas e que estão irregulannente cumprindo penas em cadeias públicas e distritos policiais, ao invés de
estarem recolhidas a penitenciárias. Só no Estado de São Paulo.
elas são mais de treze i:oil. ou quaSe 113 dos presos sentenciados.
Precisarlamos computar, também. cerca de duzentos e vinte mil
condenados que
encont1am em liberdade - segundo estimativa
de Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - por
Dão terem sido cumpridos seus mandatos de prisão. Observe-se
que esSe IUÍlllero é 70% maior do que os dos etetivaine-m:e recolhidos. Isso pam não falar dos crimes que sequer são cormmicados à
Polícia. A esse propóSito. interessante pesquisa patrocinada pelas
Nações Unidas constatoo que de cada lO pessoas assaltada<; do
Rio de Janeiro e em São Paulo somente três se dão ao trabalho de
registtar a queixa, tamaDha é a falta de coofiança"" açi!O da Polícia.
Em OÚtr.Js palaVI35, Sr. Pl:esidente. Sr's. e Srs. Senadq:es,
se todos aqueles que delinqUem fossem de fato recolhidos aos presídios. JJ.Ossa população ca.rc:er.úia seria multiplica.d:a várias vezes.
O simples cumprimento dos mandados de prisão já expedidos elevaria o número de presos pata cerca de .trezentos e cinqüenta mil.
quase seis detentos para cada vaga. Nesse caso, a situação que já é
caótica tornar-se-ia absolutamente incontroláveL O ban:il de pólexplodiria de vez. N"ao constilu~ portalllo. qualquer exagero
afirmar que a deficiência e a precariedade do sistema penitenciário
nacional são alannanres, quando confrontadas com a demanda.
Mesmo quando uma obia é realizada. em certDs casos parece ser inexistente a preocupação de dar ao_detento aquele mínimo _
de conforto indispensáVel à dignidade do ser humano. Em São
Paulo, na Casa de Detenção de Carandiru. depois da chacina de
outubro de 1992, procedeu-se a uma- reforma no Pavilhão n° 09,
onde teve lugar o massacre de cento e onze presos. Essa ''reforma"
não trouxe, porém. nenhuma melhoria às condições em que vivem
os detentos: as selas contam com até doze beliches de cimento.
com apenas um chuveiro de água fria, uma bacia sanitária e janelas_ sem proteções contra as condições atmosféricas ex temas.
Assim, entregue ao ócio, desassistido. humilhado, vilipendiado, o recluso brasileiro afunda-se e degrada-se. Uma sinlação
que .leva um homem da estab.l:ra de D. Aloisio Lorschei~r a af:Jrmar que os presídios bmileiros_ "estão mais para uma universidade do crime.•• do que uma casa de correção".
O querido e respeitado cardeal-arcebispo de Fortaleza foi,
ele próprio, vítima desse caldeirão de violência. Em março do ano
passado. ao encontrar-Se com os detentos do Instituto Penal Paulo
Sarasate, em visita de misericórdia. Sua Eminência foi tomado
como refém, juntamente com ooi:IaS onze pessoas. por um grupo
de amotinados.
Em entrevista concedida ao Estado de S. Paulo, dias depois, Dom Aloísio afirmou que a principal lição do episôdio era
que 11 o amor ao próximo deve ser exercido em toda a sua pleniblde" e que precisamos amar ''sobretudo, aqueles que têm os direitos
humanos desrespeitados". O Cardeal. antigo batalhador das pasto-
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rais. cai:Cerárias, apontou também' as mazelas de nossas prisões.
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dios boje são pãvorosos ~tos: de presos, e ali se pratica o antônimo da universidade. É a escola do crime. Mistunun-se detentos com reclusos, as pessoas que ali ingressam acabam saindo com
!áurea. o chamado "diploma do crime", e as penitenciárias, cujo
sentido etimológico era o de cumprir pena. acabam se transformando num veículo para a periculosidade maior na cidade, ou da
nossa Nação. Quando :V. Ex• registra que há dois anos não se
-- constJ:6i uma penitenciária, p:>SSO dizer que tal informação é rigo-

destacando entre elas a ociosidade e afumando que o sistema penitenciáriô brasileiro "está seriamente enfermo".
De fato, as aviltantes condições de vida a que são sujeitados
os detemos podem explicar não apenas as fugas e a rebeliões. Elas
explicam também os indices de reincidência, os quais indicam que
80%dosquesãolibertados-apósocumpril:D.eritOaa:pena:retom.am
à senda do crime. Elas_estão por trás, com certeza, dos mais de
cento e trinta homicídios e dos quarenta e cinco Sl.Ücldios oconi- rasamente verdadeira. Quando passei no Ministêrio, senti de perto,
dos nas prisões brasileiras no ano passado. Por (liD.., elas explicam. na Pasta da Justiça, o clamor que a Nação está a soltar à vista da
embora certamente nãO justifiquem a maiS bizarra e _hOII:jpilante insegurança. V. Exa se refere a 70 mil vagas. Nesse ponto quero
forma de protesto conlia a superlotação. já ;mag;nada pela masSa - meTIXar no meu Estado. V. Ex.a mencionou as duas penitenciárias.
carcerária: "a cirandada-morte".
-- - V. Ex• citou a penitenciária que leva o nome de Vídal Pessoa e a
·~ Como-se- sare, a círaD.da -da rii.õrte;
peloi dil.entos da outra, de Anísio Jobim. São Os :nomes de dois eminentíssimos deDelegacia de Furtos e Roubos de Belo Horizonte, consiste na exe- sembar.@dores. da maior cultura jurídica. Além disso, o segundo,
cuçãa.de presos pelos próprios compailheiros de cela como forma Jobim. era um Senador da República.. Esses nomes estão hoje tisde protestar coDID!. a superlotação. No primeifu lrimestre do ano nados por estarem registr.ldos em penitenciárias. Com relação à
passâdo, @lalro·detentos foram mortos naquela delegacia em vir- - iirimeira que V. Ex,• citou, um cidadão chamado Regalado Batista
tude desse movimento o qual desnuda, por completo, a impotência foi para Paris para poder trazer para :M:anaus, naquela época áurea
govemamental, frente à problemática carcerária. Ao-- impor-lhe da bonacba. um projeto de uma penitenciária qUe fosse modelo. E
uma condenação penal e recolhê-lo a uma prisão, o Estado assume ela foi coosfi:uída em sistema de raios. Hoje, encravada já no cen~
a responsabilidade pelo custodiado. Se esse Estado não é C:\paz de Iro da -cidade. tr.msformoo-se, como Wllas outr.ls do País, no que
garantir ao custodiado, ao menos, o sagrado direito à vida, é de se eu dizia ao começo da intetrupção que faço ao seu disculw~ em
questionar sua pretrogativa de apená-lo e encarcerá-lo.
mais um pavoroso depósito de presos. Só deploro que este Senado
. Sr. Presidente, sn:. e Srs. Senadores, dantesca como é a si- hoje não esteja litetal.mente tomado; para ,qUe ootros Senaaot'es
tuaçio pe:niteD.ciáiia. do País, ela não parece merecer - qoer por ouvissem o brado que V. Ex... faz à Nação. E preciso urgentemente
parte da opinião pública, quer por parte dos governantes-, a re- solucionarmos este problema. não sei de que forma,· Dão té~o a
pulsa que seria de se esperar. A sociedade não cobra providências solução. O diagnóstico está aí. não sei se V. Ex" ao fmal dir.l 'qual
e os govemos não as tomam, o quadro de horror se pereíriza. Por será .a terâpêutíca. Mas, em verdade, essa é a mais oporl:una peça
que tanto descaso com esse segmento da população brasileira? que V. Ex... poderia trazer nesta manhã de sexta-feira ao conheciTalvez a resposta: possa ser encontrada D.O próprio censo peniten- mento de seus colegas. Parabéns!
·
ciário. Afinal., ele indica que nov.enta e ciiico por ceilto-dos recluO SR. VALMIR CAMPELO- Nobre Senador Bernardo
sos são pobres e que quase setenta e cin.co põr cento deles sequer Cabral, para mim é muito honroso receber um aparte de V. Ex•
conchlíram. o primeiro grau? Será que Os analfabetos, os desem- porque, como Senador da República, como Líder do PP. V .&.•
pregados. estruturais, os pobres D.ão interessam muito ~ gover- tem txazido a este Plenário assun.tos relevantes, assuntos de grande
nan.tes e aos fonnadores de opinião?
-- - ---.iD.teresse para a nossa sociedade. para o nosso País. Mas principal'
O fato é que agora. comp afmnamos ãnt.erioimente. a situa- mente. nobre: Senador Bernardo Cabral, o seu aparte ao meu proção já iião -pode mais ser ignorada. Ela está se transfonnando nunciamento é muito importante pela experiência vivenciada por
numa verdadeira bola de neve: a reincidência cresce em maré V. Ex... como Ministro da Justiça.
Quero fazer justiça a V. Ex•. Se n6s demos prosseguimento
montante, determinando uma demanda cada vez maior de vagas,
num volume incapaz de ser suprido diante dos altos eustos da às obras da penitenciária da Papuda foi poiqUe V. Ex.... na conPiconstroção de novos edifícios prisionais. Empilhar mais presos :nas ção de Ministro da Justiça. seD.SÍVel COOlO é - sempre foi - teve a
já superlotadas casas existentes é uma impossibilidade concreta.
sensibilidade de voltar Sua atenção pua o Distrito Federal
As evidências que aqui trouxemos à consideração do ColenLembro-me de que, Ilaqu.elã ocasião, também eu pertencia ã
do Plenário demonstram a completa falência do sistema penit.en- Comissão de Orçamento e verifiquei os :re.citrsOs que constavam
ciário brasileiro. Falência essa, aliás, reconhecida pelo próprio do Oxçamen.to da União para outros presídios do nosso País.
pelo próprio Ministro da Justiça? Nelson Jobim., que atrihli a situaPara mim, é muito importante esse depoimento de V.
ção nãO apenas à prolongada falta de investimentos mas também a Ex..., D.ão só pela sua vivência mas também e principalmente pelo
inexistência de uma politica nacional para o setoc. S. Ex... tem reite- que V. Ex... fez como :Ministro da Justiça paxa o nosso País. Meus
radamen.te manifestado sua preocupação com a 'questão e a ~----parabéns.
- -sição do Govemo de rever todo o sistema.
· E é disso que se tiata. A necessidade é de uma profunda reE é disso que se trata. A necessidade de uma profunda re- forma. As linhas mestras dessa ref= devem apontar para o
forma.
afastamento, tanto quanto possíveL da pena ca=rária, reservando
a segregação celular ~~te para os casos exlremos. Nos estabeO Sr. Beruardo Cabral- Permite-me V.Ex• um aparte?
0 SR.. V ALMIR CAMPEIO - Ouço, can muita alcitção
!ecimentos prisionais qile ainda forem necessáóos, devemos proprazer, o nobre Senador Bemardo Cabm.l.
ceder à imediata. elimio.ação das condições de vida aviltan.tes. asseO SR. BernardO Cabral - Senador V almir Cao:ipelo, eu gw:aDdo pleno respeito aos direitos hulllllllOS e combatendo f!IlllOestava aqui preocupãdo se deveria interromper V. Ex... ou ouvi-lo -meiie a conupção. Nesses presídioS, não poàe haVer lugar para o
até o fmal Eu :não queria pedir-lhe o aparte? sem ouvir a liilearida- ócio. A educação e a atividade produtiva têm que ser direito e dede de seu discmso, a conclusão a que Chegaria. Mas é claro que o ver de cada apenado.
fro condutor de sua oxatória demonstta que ela é não sO oportuna e
Estamos bem cônscientes da escassez -de recursos. Entretanmomentosa mas também das mais sérias. O sistema -peh.itenciârio to, uin dos objetivos básicos dessa refotma, como aliás já têm ind.ibrasileiro está completamente falido, V. Ex... tem razão. Os presí- cado as proprias autoridades do Executivo. é exatamente reduzir
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os gastos públicos com a manutenÇão do sistema. prisional inchado

e ineficiente.
Por outro lado, é importante lembrar que, ·no-que tange à
falta de verbas, um importante passo foi dado ainda uo Governo
!!amar Fr.moo. Em março de 1994, foi criado o Fundo Penitenciário, CODStituído de tiês por cento do valor arrecadado em todos os

sorteios e loterias federais. Infelizmente, até boje a Caixa Económica Fedetal oada repassou pata o Ministério da Justiça. Por problemas burocr.íticos, deix= de ser transferidos cen:a de três utiIhões e meio de reais ao Departamento de Assuntos Penitenciários
(DEPEN) do Ministério. A previsão inicial era de que o setor penitenciário receberia mais de vinte milhões de reais do Fundo.
De qualquer foona, é importaDte saber que o Executivo,
mestÕo nessa conjiiltur.t"de ca.Iência de recursos, não está de braços cruzados. No inlcio do més de março, o Presidelll.e do Cousolho Nacio!L1.l de Política Criminal e Penitenciária; Edrinmdo de

por exemplo. o lin-amento CondicionaL Essas ini~tivas redundam sempre na identificação de detentos que já reúnem condições
legais para abandonar a prisão. o que tem impacto favorável sobre
a questão da superlotação carcerária.

Sr. Presidente, Sr-& e Srs. Senadores, como se pode ver, o
Govemo Fernando Hemique está emitindo sinais muito claros de
que pretende enfrentar com destemor o explosivo problema penitenciário brasileiro. Desejo deixar registrado o meu fliDle apoio a
essa iniciativa., pois avalio que a extrema gravidade da siblação
não permite retardamento, mas exige uma intervenção Íli1lle e
abrangente. A reformulação a se proceder deve, de fato, ser com-

pleta. PrecisamOs de um sistema penitenciário toEalmente novo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presideme.
DW'ank o discurso do Sr. Va/mir Campelo, o Sr.
Jefferson Pires deixa a cadeira da pre.sidincia, qw: i
ocupada pelo Sr. Júüo Campos, 2" Viu-Presidente.

Oliveira, apresentou a6 :Ministro Nelson-'Jobini um pacote de sugestões destinadas a amenizar alguns dos principais problemas do
sistei.Üa. carcer.irio, entre eles as questões da superpopulação e das
rebeliões. A inteução é melhorar a vida dos condenados e dintinuir os gastos do Governo com eles. No momento. as sugestões
estão sendo estudadas por técnicos da Seaetaria de Justiça !lo Ministério.
Quanto ao aspecto disciplinar, o Conselho propõe que os
presídios de segurança máxima fiquem sob a administração do
Governo Fedetal, petmanecendo apenas as peDitenciárias que não

se enquadram nessa qualificação especial submetidas aos govemos
estaduais. Entende o eonselbo que a existência de uma política
unificada pata todos os estabelecimentos de segur.mça máxima, tal
como ocorre na França. por exemplo, dimimJiria as xebeliões e .ootros problemas.
No que conceme ao objetivo de reduzir a massa carcerária,
o pa<:Ote defende a adoção de novas modalidades de penas alternativas à privação da b"berdade, além daquelas já previsras no Código Penal, de prestação de serviços à comunidade e de interdição
temporiria de direitos. A intenção do projeto é dar ao juiz ampla
possibilidade de não mandar pata a cadela quem não merece. O
Conselho estuda mais 9 penas alternativas para os casos de crimes
de menor gravidade, como pequenos furtos, avaliando que de 20 a
30% dos presos ~ estar cumprindo outro tipo de pena que
não a privaçãO da h"berdade. Para esse cálculo, foram levados em
OOilSideração dados do censo peDitenciáiio, que indicam que 18%
dos coodenados estão cumprindo pena por furto simples e 3% por
lesões CO!pOillis leves. É ilustrativo o caso de uma empregada doméstica, de São Paulo, que está presa por ter furtado três calcinhas

e quatro sutiãs. OUtra proposta com esse mesmo objetivo de aliviar
. a superlotação é a reduçao da pena dos presos que se matrlcularêm
em cursos educacionais. A redução seria de um dia para cada setenta e duas horas passadas na escola.
Por outro lado, informações que recolhi junto ao Ministério
da Justiça dão conta da defutição govemameilllil no sentido de
prioriZar a conclusão de estabelecimentos prisioDais cujas obras já
estejam com. pelo menos, setenta por cento de adiantamento.. Nesse sentido, alguns convênios já vêm sendo frrma.dos com govem~s
estaduais. A opção é acertada, pois não faz sentido iniciar óbtas

novas deixando Ol.ltiaS incondusas.
Positiva, também. é a retomada dos convênios com as secretarias estaduais encarregadas da área penitenciária, objetivaildo
reativar os chamados Mutirões de EXeaiçãO Penal. Nesses mntirões, estudantes de Direito compaxecein aos presídios e avaliam. juntamente em cada detento, sua sitnação- prOcesSuãl, a fim de verificar as possibilidades de progressão no tegime de cumprimelll.o da
pena ou obtenção de outros benefícios legalmente previstos,. como,
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O SR. OSMAR DIAS - Sr. presidente, peço a palavra
como Líder.
O SR. PRESIDENTE (JUlio Campos)- Tem apalavra V. Ex'
·O SR. OSMAR DIAS (PP- PR. Como Llder. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, Srs. ~enadores, estabeleci como regra
para mim mesmo que quando chegasse a este Senado SÓ ufjlq;ui.a __
da palavra para falar de assuntos que impertassell1 à Nação brasi- -

!eira e ao meu Estado. No entanto, tetei de quebrar essa re§a. boje,
porque estru sendo vítima de uma injustiça inexplicáveL .
NestáCasa, tenho me conduzido sempre. seguindo o hemplo dos mãis experierites - e Cito o meu Líder Bernardo Cabral-,
dentro jlas regras mais formais de conduta. E, desde o inlcio, tenho
assomado à tribuna para falar sobre assuntos de extrema importância para o PaiS. Falei sobre os problemas da agricultura. como o
fez hoje o nÇ>SSO Presidente da Mesa diversas vezes; mencionei a
questão dos anabolizantes, que me parece serão autorizados a partir do mês que vem; fale~ enftm,. de problemas nacionais. Em nenhuma vez, o joma1 CoiTeio Brazilieuse preocupou-se em publicai esses assUntos, que são de interesse nacicmal.
No entanto, ontem. o referido jomal- não sei de onde tiroo
a notícia - publiccu que a millba carteira havia sido_ roobada no
"cafezinho11 do Senado; e, hoje, foi ainda mais longe. Não liguei,
porque nunca disse que ela havia sido roubada- está aqui inclusive - e nunca converse! com um repórter do Correio Braziliense
porque nunca fui procurado por eles.
Eu pensava que um jornal do cooceito, da tradição do Correio Bra.z:ili~ antes de publicar tal absurdoy tivesse a preocupação de confinnar a veracidade da noticia com a pessoa citada na
matéria. Pois bem. ninguém me procurou e eu nunca disse, a quem

quer que seja, que a minha carteira havia sumido.
Bem. hoje. parece-me que o Correio Braziliense foi mais
longe;

di+ o seguinte:
Suspeita. O suutiÇõ da carteiia do Senador Osmar
Dias, do PP, no reservado do café do Senado, lança uma
gr.mde dúvida: o culpado ó gaiÇODl ou Senadot1

Isso é um absw:doy uma barbaridade e não pode ficar assim!
Quero solicitar à Mesa que faça um oficio ao jomal Cor·
reio Brazilieuse, dizendo que nunca afmnei que a minha carteira
b!lvia sumido. que isso é brincadeira de mau gosto. E quero avisar
que não gosto de brincadeira. Ptefl!O sempre conversar muito sério pata não ter de explicar brincadeiras depois.
Portanto, se é uma brincadeita o que alguém está fazendo
ooutigu, que pare; se é uma hrincadeiia do jornal, que ele também
pare. Se o jornal quiser publicar notícias sérias., cótiVidf> um dos
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repórteres a comparecer ao meu g.ibinete para que eu pOssa falar
sobre assuntos sérios. que realmente importam ao Senado, ao Congresso Nacional e ao País. Mas ~car como estão fazendo. não,
principalmente quando tentam colocar os Senadores contia a minha pessoa, já que, pela primeira vez, integro tim Parlamento. Jamais V. Ex-s me verão nesta Casa tomando qualquer atltude que
não esteja dentro das minhas convicções ou que seja desrespeitosa
a alguém. Posso ser sincero, rude, às vezes. mas não sou mal-educado; não sou destemperado e jamais faria uma acUsaÇãO desse naipe.
Peço ao j~ que tome mais cuidado ao publicar notícias a
meu respeito. Não gosto defmitivamente de brincadeiras.
Solicito ã Mesa que faça um oficio ao jornal e espero que
esta seja a última vez que essa notícia seja publiciidi,:-poxque já

está Die illcoiõ.odando. e fucomodará o jornal se ele cootimlar.
Era o que tiDha a dizer.
-Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Carilpõs) ·-Concedo a palavra, Bela Liderança do Govemo, ao nobre Senador José Roberto
Amlda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PP- DF. Como Uder. Sem revisão do otador.)- Sr. Presidellle, Sr:s. Senadores, eu
gostaria, nesta manbã de sexta-feira, de fazer dois registJ;ps em
ncme da Liderança do Governo? levando em considexação que·, no
dia 1° de maio, Dia do Ttabalho, não teremos sessão nesta Casa.
.O primeiro deles é uma homenagem ao trabalhador brasilei.
ro. que- é o símbolo maior da força de realização do nosso povo.
Ele é, ao mesmo tempo, força e esperança e tem, ao longo dos
anos; buscado com esfdrço um futuro melhor para o nosso País. A
esse trabalhador, e principalmente ao trabalhador mais humilde,
quero deixar consignada a nossa mais profunda homenagem.
O segundo registro, Sr. Presidente, Srs. Senadores. é que,
exata.mente na segunda-feü:a, vamos completar um ano do falecimento de Ayrton Senna, esse grande brasileiro. Há um ano? vivíamos um momento de comoção nacional.
Desejo fazer este registto, Sr. Presidente., porque a morte de
Ayrton Senna foi, na verdade, um momento de renascimento 00
nosso sentimento de nacionalidade. O povo brasileiro, unido pela
dor da morte do ídolo, descobriu que nascia ali um símbolo do humilde que vence, símbolo do povo brasileiro, que, embora enfrentando dificuldades de ~ as ordens ao longo do seu processo de
civilização, ainda assim consegue truJsfCI!Dll!r este País IDlmll Nação.
O Sr.Pedro Piva-Pennite-me V~Ex•umaparte?
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA- Pois não. Ouço o
··
aparte de V. Ex•.
O Sr. Pedro Piva - Nobre Senador José Roberto Amlda.
estou em .plenário ouvindo esta homenagem de V. Ex• ao tr.a.baJba.
dor e a Ayrton Senna. Aqui fiquei" e permaneci. à espera do nosso
Governador, que vem receber uma justa homenagem do ltamaraty.
Mas eu não queria deixar de aparteá-lo, solidarizando-me com o
seu pronunciamento, principalmente por se tratar de Ayrton Senn.a., um btasileiro e um paulista, homem de nossa terra, a quem
São Paulo não poderia deixar de se associar nestf homenagem.
Faço-o em nome do meu Estado. Muito obrigado a V. Ex•, nobre
Senador José Roberto Amlda.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Nobre Senadoi.
muito obrigado a V. Ex"
FiCO múító ~ cOm- O aparte do Senador Pedro Piva, que
se estende ao Estado de São Paulo, o Estado de Ayrton Senna..
Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que me recordo,
com profunda emoção. que nos domingos pela manhã. qumdo
Ayrt.on Selma cruzava a reta de chegada, "quando tocava aquela
música que nos contagiava, sem saber viVíamás unl mOmento de
união nacionã.I, um momento de união pela alegria, pela força e

Abril de 1995

pela capacidade do povo brasileiro. A próxima segunda-feíra,
qumdo se registiaiá um ano de falecimento de Ayrton Sexma. será
um momento de dor, mas será também um momento de renascimento do mais profundo- sentimento de nacionalidade do povo
brasileiro. Como Senador do PP. mas também falando pela Lidera:ã.ça do Governo, acresceD1o ã fala do eminente Senador Osmar
Dias, que se tem notabilizado pela seriedade das suas ações. pela
fltJDeza. das suaS colocações. pela sua experiência e pelo seu grande conhecimento na área da agricultma. btasilei.ra. a minha estranheza em relação a esse noticiário, que não está na mesma .fre..
qüência do posicionamem.o píblico, político e pessoal - do qual
soo testemunha- de S. Ex•
~ O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A Mesa Diretora
também presta bomenagem especial à memória desse grande bmsileiro. o. desportista Ayrton Senna. de cuja morte lodoo os btasileiros -irão lembtar-se, com saudade, no dia 1° de maio.
O Brasil perdeu um dos seus grandes ídolos. e a Mesa Diretora do SenadO Fedexal também presta sua homenagem à memória
desse grande brasileiro que foi Ayrton Se-nna.
Nesta oportunidade, esclarecem.os as indagações do eminente Senador Eduardo Suplicy, relacionadas com a Comissão
~ Mista do Orçamento. Comunicamos a S. Ex" que no dia 19 de
abril de 1995 o Senado Federal encamiobou à Câmara dos Deputados. pelo Of'lcio n• 99195. o projeto de resoluçio que clispõe sobre
a Comissão Mista Permanente a que se refere o § I • do a1L 166 da
Constituição Federal e sobre a matéria de tramitação a que..se"refere o mesmo artigo. Esse documento foi enc::amiDhado por S", Ex•, o
Sr. Presidente José Samey. pata o Presidente da Câmara dos Deputados. tfeputado Luis Eduaroo.
~credito que a Mesa esclareceo a V. Ex&;: o projeto já está
sob apreciação lJil Câmara dos Deputados.
·
O SR. EDUARDO SUPLICY- Permita-me agradecer a
. atenção do Presidente em exercício. Senador Júlio Campos. pois
de fato preocupava-me o encamjnbame;nto que teria sido dado ao
relatório encaminhado por 14 Parlamentares ao Presidente José
Samey e ao Presidente Luis Eduardo, com vistas à tramitação das
leis referentes ao C>Içamento. Todos temos gr.mde preocupação
em relação ao exame da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já
cbegoo a esta Casa.
Saliento que. dentre oetros itens da Lei de Diretrizes Orçamentárias que m~ grande atenção por parte do CongteSso
Nacional. está o con~ no art. 46. que diz:
"Caso O projeto de lei orçamentário anual, de
1996. não seja saDciOnado até 31 de dezembro de 1995.
a progra.maç:ão dele constante poderá ser executada na
forma do texto remetido ao Congresso Nacional.''
Veja, Sr. Presidente, o que significa isso? Um retrocesso
aos tempos do regime autoritário militar neste País. Basta o Governo, hipoteticamente, orientar as suas Bancadas paxa. que não
compareçam, pa13.que não estejam presentes, paiaque ~o se empenbem. e não será aprovada a Lei Orçamentária até o dia 31 de
dezembro. Nesse caso, entnuá em vigência a Lei C>Içamentária
proposta pelo Poder Executivo.
Ora, Sr. Presidente. não podemos funcionar com uma espada. de Dâmocles dessa natureza.
O Ministro do Planejamellto e Orçamento. de repente. deuse uma catactelfstica. autoritária que não condiz com a sua vida, a
de quem lutou tanto pela democracia no Brasil Ainda mais S. Ex".
que tanto eDtende de Orçamento, que sempre se dedicou ao estudo
das questões orçamentárias e da pr6pria !Iamitação oxçamentária.
Daí por que o interesse que tenho nessa matéria. Sr. Presidente.
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Agradeço a V. Ex• pelo ciiclarecimento que me prestou,
bem como o faço em relação a um outro que pedi ioforma.b:nente,
mas que gostaria de registrar. Trata-:se do entend.Dnento entte os
trabalhadores da SITRAN- são 510- e esta Casa. Eles aguardam
definição da Mesa em relação ao que foi acordado eiD. setembro do
aDO passado: era V. Ex• o 1° Secretário e, segundo me relatou a
comissão de funcionáriOs da SITRA.N, deveria haver um entendimento semelhaute ao ocorrido na Câmara dos Deputados. Nesta
Casa. por alguma :razão, ainda não aconteceu, mas como V. Ex• informou, a· Mesa resolveu ttat.ar do assunto. Espero que haja portanto a consecução do que foi acertado anteriom1ente.
Era esse o registro que gostaria de fazer, Sr. Presidente.
Muit~ obrigado.
·
O SR: PRESIDENTE (Júlio Campos)- Ainda há otadores inscritos.
-Concedo a palaVIl!. ao nobre Senado< Carlos Wi1sOD. (Pansa.)
Coneedo a palavta o nobre Senadór I'edio.Simon. (Pausa.)
: Concédo :a palavra ao eminente Senador Gilvan Borges, brilhante representante do Estado do Amapá.
O SR. GIL VAN BORGES (PMDB -AP. ProiD1Ilcia o seguinte discurso. Sem_ revisão do orador.) - S. Presidente, nobres
srs e Srs. Senadores, a consciência histórica para compreendermos o momento_ pelo qual atraves:samos é muito importante. O
nosso Pais, jovem, teve na sua fonna.ção essa miSCigenação fabu-

losa que nos trouxe uma sociedade com característica peculiar: os
negros, os índios, os portugueses e os europeus, de um modo geral. formam essa imensa pátria, o Brasil. com suas dimensões continentais, do extremo N"orte. do Estado que nesta Casa represento,
o Amapá."ao extremo Sul, lá em <llut
Sr. Presidente. o nobre Senador Valmir Campelo, em seu
pronunciamento, abordou um tema muito importante: a população
carcerária. Fiquei a refletir sobre os graves problemas que este
País atravessa. Imaginei aquele contingente de presos.. o dito rejeito da sociedade, voltei minha visão para as ruas e vi um exétcito
de meninos de roas. a prostituição.
Observando todos esses aspectD, podemos verificar que "
tecido social está. canceroso e as instituições Qebatel:n-s~-:-na busca
de anto-afmnação.
Hoje, o nobre Senador Osmar Dias se manifestou dandonos o reflexo de uma relação perversa. onde o desrespeito se faz
presente, onde - não sei das segtmdas _intenções - observamos
uma iDstituição importante cõmo ã imprensa. através de um de
seus membros. fazer insinuações maldosas. desrespeitosa$. .levia-

nas e Ír:responsá.Veis. Está aí a imprensa que tem a sua responsabilidade em dar a sua contribJição para o fortalecimento da democracia. Sabemos que a imprensa é o pilar maior da democracia. e
. que está sendo enxovallia$ a todo momento. Otamo a atenção
dos Srs. Senadores justamente paxa essa grave crise de auto'afrrmação dessas instituições.
Na verdade, ainda estamos em um processo de ruminação.
Após um período de mais de 20 anos do regime antorltário, continuamos traballi.ando para essa convivência democrática. No momento em que todas as instituições conjugadas. que formam o
grande tecido sociaL cada qual com as suas n:spectivas responsabilidades, tomarem consciência de que a democracia é o melhor
regime, que é im_portan1e e fundamental, talvez aqueles que, em
nome dela, exageras~ no abuso e na ameaça dela própria não
saibam que enquanto enfraquecem o Parlamento, automaticamente
estão enfraquecendo a democracia.
Essa análise, nobres Senadores e Senadoras, preocupa-me
bastante.
Para compreendermos esse processo de ebulição em que vivemos. faço Urii apelo ao Senhoc Presidente da Repíblica... e espero

555

que Sua Excelência. o estenda também aos seus Ministéifus, DO
sentido de adotarmos uma estratégia, procedimento fundamental
para a resolução dos nossos problemas. O Senhor Presidente da
República conta com o apoio político do nosso Paitido.
Às vezes. fico a questionar causas:e fatos. Hoje questionamos a situação dos menores de rua. do sistema penitenciário. da
_prostib.lição infantil e altros tantos temas. Primeiramente, é preciso questionarrilos as causas. O Govemo ai:D.da D.ãó se ptonnnciou a
respeito das ações solitárias. como a distribuição de cestas de alimentos, por exemplo, o que pode amenizar temporariamente, imediatamente ou casualmente a questão ôa fome. Vejam V. Ex.~ a
LBA foi extinta e todos os seus prédios doados. Acredito que esses-bens poderiam ter sido melhor aproveitados. o que está faltando realmente é Inais seriedade em ttabalhannos as causas de todos
esses pmblemas.
As penitencilírias estão superlotadas, o Judiciário também
está sobrecarregado. e há outras instiwições que também sofrem
com o descumprimento da lei. Pergunto: onde está o Govemo no
planejamento familiar? Vemos. Il3S ruas, crianças marginalizadas
que, futuramente, passarão de marginalizados a bandidos atuantes.
Várias peSSõa:s-me questionam a respeito da questão dOs
rileiloreS, ameaça CODStante para a sociedade. Esses sim serão os
futuros bandidos que ameaçarão os cidadãos com seqüestro. roubos, assaltos, etc. Necessitamos, com a ajuda responsável da sociedade, ter uma legislação específica para a proreção desses mêiie>res. Com toda essa proteção, o extermínio é visto de fcirina desrespeitosa. aí teremos de buscar a nossa responsabilidade de h9mens
públicos, deíitro de uma força conjlgada. que se chama Estaclb.
.· Aiida não vi uma política séria. no que diz respeito à questão social. de investir na causa, de trabalhar o planejamento familiar. Gostaria, por exemplo, de ver a Primeira-Daiaa. )un.tamente
com toda a sua equipe, que traba.Iha dia e noite, voltada para o planejamemo e a distrib.lição de cestas, investir também em :recw:sos
· com a fmalidade de canalizar toda essa força de trabalho no plane-._
jàme;nto e na mobilizando dessas instiniíÇões.
- _ SL Presidente, tudo isso parece um faz-de-conta, parec:e que
o entusiasmo e o desejo de soluções pór- parte dos homens públicos se confundem
a ne_gligência, com o descaso. com a apatia
e o desânimo que abalam grande parte das autoridades. Muitas vezes
ficamos como espectadores, fa:rendo de conta que. ao asSOO!llrDVJS à
tnbuna, apresenJando essa on aquela proposição, já estamos alllljlrii>do nossa obrigação. P"'!femos a sensibilidade de um empenho sério,
coocreto e o desejo de, realmente, ver essa sociedade mudar.
Há pessoas que vêm da Europa ou da América do Norte e
chegam ao nosso País dizendo que o Brasil é ruim. Alto lá! Somos
um País jovem, buscando e trabalbando -nosso próprio camiDho.
Que País belo e m.anvillioso! Aqu~ de quatro em (ruatro anos, re--novam-se suas forças política, buscando altemativ.iS e soluções!
Sr. Presidente.
e Srs. Senadores. hoje ouvimos o nobre
Sen;tdor V almir Campelo falar a respeito desse infemo que é o sís- tema penitenciário. onde milhares de presos se acotovelam vítimas
de um processo de marginalização. Fico a imaginar soluções para
os menores de rua. para os altos ínclices de prostituição que se
acentuam. O Senhor Presidente da República está buscando o
equilfurio para ter e dar govemabilidade aos Poderes Legislativo,
Judiciário e Executivo. implememando reformas. que se fazem necessárias. principalmente no que tange a questões prementes, para
que possamos alavancar o desenvolvimento.
Sr. Presidente, vim da Câmara dos Deputados, tenho 36
anos, talvez eu seja o .,caçula" dentre os Srs. Senadores. Aqui cheguei com O enttiSiaSD:lo de servir à Pátria. mas, às vezes,. não cooseguimos entender, não conseguimos alca:nçar realmente os resultados que tanto almejamos.
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rais, bem como as públicas e as que desenvolvem atividade de na-

Os mais experientes dizem: ~calma! A impetuosidade da juventude precisa de uma certa dose da experiência -e da~ vivência
dos que têm os cabelos bnmcos pintados pelo tempo. E verdade
que temos -que estar atentos, observando.
Fiquei feliz quando o t-.1lnistro da Edu~ falou da prioridade de se investir na educação. para que. através do homem. se
pudesse realmente fazer as mudanças - o cidadão -cOmo instru-

mento de mudanças.
O Sr. Osinar Dias- Permita-me V. &• um aparte?
O SR. GILVAN BORGES- Ouço V. Ex' com o maior
prazer, nobre Senador.
O Sr. Osmar Dias- Não para interromper o discurso. mas

para agradecer a V .px• wr ter prestado a sua solidariedade ao fato
lamentável qÜe fiz referência aqui hoje. Aliás. aproveito para dizer

que., graça.s-·ao Senador José Ro_berto Amlda. acabo ~ faLu" com
um colunista· e felizmente esse fato, --ou e;ssas :goliciaS serão interromp!das e ~s~lareCidas·, pofque· nem os gârÇons nem:os Senadores
podem fiear sob uma suspeita infundada e injusta como essa. A
solidariedade de V. Ex• é muitO iiD.port..arite para ·que eu também
não me sinta constrangido neste pleoário, como oão estou, já que
de mim não part.iu tal notícia. Muito obrigado a V._ ma

O SR. GILVAN ROCHA-Agradeçoa V. Ex' O objetivo
já foi atingido. A celeuma já foi criada. V. Ex~ já veio à tnOu_na e
disse que jamais falou que perdera a carteira. Realmente criaram
uma sit!J-3.çãO muito maldosa e isso é que nos preocupa.
- E muito f"acil levar o nome de um Senador da República,
um representante de um Estado da Federação. que vem Córfi. uma
missão específica· do tiãbalho e do fortalecimento da democtacia,
para o noticiário do jornal. Isso, nobre Senador. é preocupanre.
Muito preocupante. Embora não possamos deixar de dizer que a

imprensa teiJha colalxrrado muito na construção democxática e que
é sempre ela. quando entramos nos regimes aiJ.toritáiiO~ nOs regimes fascistas, quando a cien:l,ocracia perde o equilíbrio, a que primeiro sofre, porque ela é o -instruiilento que viabiliza as id.éias. as
informações~ a repressão vem pilmeiro em cima da imprensa; em
seguida, em cima das lideranças, nas classes políticas.
.Nobre Senador Osmar Dias. agradeço o aparte de V. Ex•,
deixando as minhas considerações. Sr. Presidente, sobre essa
questão importante da causa e do efeito.-- - - - __ _
Nós discutimos os efeitos, maS é importante a qu_estão das
causas.
Como se diz.. comumente; "quem sabe mais, pode mais".
Então, pela educação, tenho certeza de que este País.avançará. na mudança de mentalidade, na preparação e na construção de
uma democracia mais forte, com os cidadãoS prontos c prepa:rãdos.
Sr. Presidente, muito obrigado pela complacência.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Camjios)- Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secretário eiri exercício-, Senador Osmar Dias.
É lido o seguinte.
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 136, DE 1995

Dispõe sobre a participação dos trabalhado,...
na gestão das empresas e dá outras providências.

-

O Congresso Nacional decreta:
.
Art. 1° A participação dos trabalhadores na geStãO das empresas rege-se por esta lei.
A.r:t- zo Consideram-se abrangidas pela excepcionalidade a
que se refere o inCiso XI do art. ?0, da Constituição Fedentl, para
fins de estabelecimento da, participação., a que se -refere o art. 1°, as
empresas com mais de 200 (duzentos) empregados, abr.mgidas
pelo art. 2° da Consolidação das Leis do Trabalho, urbanas e ru-

tureza económica.

Art. 3° A participação a que se refere o art. 1° é assegurada
em acordo coletivo celebrado entre o empregador e seus empregados.
§ 1o A participação mínima na gestão é a de 1 (um) representaDte dos empregados, por este eleito.
§ zo Compreende-se na participaÇão mínima referida no caput deste artigo a obrigação da empresa de:
a) receber do representante dos empregados as postulações
destes e dar-lhes resposta;
b) fornecer ao representante dos empregados as informações por ele requeridas. relativas à vida da empresa;
c) consultar o representante dos empregados sobre medidas
da gestão empresarial que possam afetá-los.
_ Art. 4° A negociação das cláusulas do acordo coletivo relativaS·à partiCipaÇão ila gestão, do lado dos empregados da empre~ setá feita por Tepreseo.tantes eleitos ou pelo sindicato representativo da categoria, se isto for deliberado em assembléia especialmente convocada para esse flDl.
Art. 5° Nas cláusulas de participação na gestão ficam ftxa·
dos OS -direitos sUbstantivos a ela referentes, como as regras adjeti-VasQC'Seu funcionamento, inclusive as de vigência e de revisão.
Art. 6° O .açmdp coletivo onde e~o C9iltidas as ~láusulas
relativas à participação na gestão s6 te:rá validade erga omnes se
registrado no 6xgão local da Justiça do Trabalho ou no jui>ol<Jcal
investido da jurisdição trabalhista, que organizará o serdço res.:.: _
pectivo.
__
A~ 7' As empresas não compreendidas na condiçãó-do ari.
2° também podem celebrar acordo ooletivo de participação na gestão com seuS empregados que, para terem validade prevista no an.
6° desta lei. estão sujeitos ao registro nele estabelecido.
"Parágrafo único:. No caso do caput deste artigo, as empreSas--Voluntariamente acordantes gozarão das vantagens arroladas
noart. ~

·
Art. go No caso das empresas compreendidas no art. :t 1,
comprovada a ausência de qualquer modalidade de participação na
gestão, pedem os empregados, por intermédio do sindicato representativo de sua categoria, ajuizar dissídio coletivo destinado a assegurar uma forma daquela participação;
Parágrafo único: NO casó do caput deste a.rt.igo, a Justiça do
Tiàbalbo, fracassada a CO!lciliação judicial, nos limites de seu poder ri.ormativo constintciOnãl estabelecerá as n~s adequadas à
garantia da participação mínima prevista nos §§ I o e ZO do arL 3°
Art. 9' Na proporção do vuho da participação na gestão
nela vigorante. decon'ente de acordo ooJetivo registrado na forma
do art. 6°, a empresa gozará das seguintes vantagens:
a) favor creditício junto aos estabelecimentos oficiais de
crédito que, a partir da publicação da presente lei, adotarlio noxmas
próprias para isso, condizentes com as respectivas possibilidades~
- .- b) prefet'êucia, em igualdade de condições. na classificação
das propostas oferecidas em processos de licitação pública;
c) cláusulas de maior vantagem nos contiatos com entidades públicas, a critério destas.
Art. 10. Esta. lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

Justíficação
O presente Projeto de Lei foi apresentado originariamente,
na legislatura passada, pelo então Senador Marco Macio!.
Porrevertir-se, a meu ver, em. matéria de grande relevância,
constituindo-se em um primeito ato para a regulamentação do inciso XI do art. 7' da Constituição Fedeial. tomo a liberdade de rea.
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presentá-lo à douta avaliação dos·membros desta Casa. transcrevendo abaixo a justificação do projeto original.
"No Brasil, a participação dos trabalhadores,__ tanto nos lucros como na gestão das empresas, nunca passou de cogitação
doutrinária e da inscrição nas ConstituiÇões de tg.ogo quase pura-_
mente simbólico, salvo essa ou aquela experiência concreta de
poucas empresas, de modo isolado ç por conta própria.
O preceito referente à participação nos lucros vem sendo repetido desde a Constituição de 1946, bá 43 anos portanto, e o relativo à participação na gestão vem desde a Constituição de 1967,
istoé,jâé-velbode22anos.
-

Parece que a inscrição naS Constituições respondia apenas a
uma medida de efeito_:Po_litico, mesmo.porque os preceitos adotados, i:D.ormente nas -CoDSiituiÇões de 1967 e 1969, embota corres-

557

acordo de empresa desle tipo, usufrui ela dos benefícios arrolados
no art. 9" do projeto.
~ob a fonna como está concebido, o prOjeto de lei que ora
apresentamos, a nosso ver. harmoniza-se com o atual- estágio da
n1atéria no Brasil e, por isso, tem condições de aprovação, no Congresso Nacional e de aplicaçãO na prática.
É a nossa convicção e expectativa, contando nós com ("'
apoio de nossos eminentes pares."
Sala das Sessões. 28 de abril de 1995. - Guilherme Palmeir~ Senador.

(À COmissão âe Assumo$ SOciais - Decis_ão Terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- O projeto será pu·
pondessem ao que havia de mais avançado na época, distancia- blicado e remetido à comissão competente.
vam-se inteiramente da realidade nacional.
· Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. l t< SeA realidade- das relações-de trabalho·erá a de uma resistên- cretário em exereício, Sr. Senador Osrilir-U'tas.
cia d9 empresariado, prii:lcipalmente em relação à participação dos
São lidos os seguintes:
trabalhadores na gestão das empresas.
De outra parte, o próprio sindicalismo operário, pela voz de
REQUERIMENTO N" 652, DE 1995
suas lideranças mais credenciadas, sempre mostrou desconÍiallÇa
·Senhor Presidente,
no tocante a essa matétia. entendendp que a participação desviava
Requeiro. de acordo com os artigos 71 e 74 da Constituição
os uabalhadores de sua luta por melhores salários e condições de
Federal combinados com o disposto no Regimento Interno do Setrabalho.
.É necessário. contudo, no momento em que o País deseja nadO Federal, seja realizada uma fiscalização preventiva, ~ea-ta
protncwer seu processo de desenvolvimento sob a égide da ~stiça dora e uma auditoria extraordinária nas contaS da Secretaria de
Assuntos Esttatégicos com vistas a garantir o cumpri!Ifetit:o das
social, que essa questão seja:, de forma conseqüente, enfrentada.
Em matéria socW, nem sempre o melb_or caminho é o es- Resoluções fi"s 91. 93,, 95, 96 e 97. de 1994. desta Casa. ai"quais
pontaoeísmo histó_rico. Ao contrário. quase sempre é mellior que se refereni ao projeto Sivam.
se busque, de forma articulada, a adoção de comportamentos e insJustificação
tiluições próprias de modernidade.
Considerando informações veiculadas nà imprensa Je que a
No mundo a participação nos lucros e na gestão é um tema
candente e uma experiência em marcha.
Seçretaria de Assuntos Estratégicos estaria empenhando e efetnanAliás. na sua Encíclica Mater et Magistra.,. o Papa João do pagamentos à empresa Esca SIA. a titulo de ressarcimento por
XXDI discorrendo sobre o assunto, com propriedade, assinala: "a t.:i-abalhos prestados com relação ao projeto Sivam e. Considerando
atribuição aos empregados de funções mais importantes nas -em- as inúmeras irregularidad~s apontadas sobre esta empresa com vispresas não somente responde às legítimas exigênCias de natureza tas a garantir o cumprimento das determinações do Senado Fedehumana,. mas está plenamente de acordo com o desenvolvimento ral. faz-se necessário aprovação deste requerimento para de foreconômico, social e político da época atual.
ma preventiva resguardannos o erário público.
Sabemos que- além de seu signüicado social..:.. a participaSala das Sessões, 28 de abril de 1995.- Senador Eduardo
ção amplia consideravelmente a ~abilidade do tr.tbalhador Suplicy.
oos destinos-da ernpresa. melliorando seu desempenho.
REQUERIMENTO N° 653, DE 1995
Não podemos permanecer em atraso.
..
Também não é aconselhável o que não tem viabilidade na
Senhor Presidente,
práiíia. -_
Requeiro, de acordo com os artigos 71 e 7 4 da Constituiçã-o
Assim. o presente projeto de lei procura dar apenas um pas- Federal combinados com o disposto no RegimeDtO Interno do Se,so inicial, tão cuidadoso como pioneÜQ. •
nado Federal, seja realizada uma fiscalização preventiva, orienta·
Combinando os preceitos do inciso-XI, do arL 7° e do art. __ dora e uma autoditoria extraordinária nas contas do Ministério da
11. da ConstiOJ.ição Federal. vemos que o constituinte quis tomar Aeronáutica com vistas a garantir o cumprimento das Resoluções
obrigat6riã a participação dos trabalhadores na vida da empresa a ~s .91, 93, 95, 96 -e 97, de 1994, desta Casa. as quais se referem
partir daquelas que têm mais de 200 empregados e, ainda ass:im. ao projeto Sivam.
com uma fmalidade principal de resguardo dos interesses dos em·
Justificação
pregados e nãO fanto de efetiva participação na administração.
O projeto levou isso em conta.
ConSidei:anOO informãções veiculadas ri$ imprensa de que o
Além disso. é preciso assegmar ~ma participação mínima, Ministério da Aeronãuticá'
empenhando e efetuando pagajá que o ConstiwiDie -determinou a obrigatoriedade. Se o emprega- mentos à empresa Esca S/A, a título de ressarcimento por trabador optar por uma participação mais profunda, a liberdade para lhos prestados com relação ao projeto Sivam e, cóil.Siderando as
isso é dada por meio da celebração de acordo coletivo.
inúmeras irregularidades apontadas sobre esta empresa com vistas
A ina.climplência é coibida pelo recurso à Justiça do Traba- a garantir o cumprimento das determinações do Senado Federal,
lho e a validade da participação é conferida pelo registro do acor- faz-se necessário a aprovação deste requerimento para de forma
do que a contém.
preventiva resguardamlos o erário público.
É aberto o caminho para a participação em relação às emSala das Sessões, 28 de abril de 1995.- Senador Eduardo
. . .
presa<; com menos de 200 empregados, porque, se registrado um Matarazzo Suplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos)- A votação dos requerimentos fica adiada por falta de quorum.
Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional que conclui favoravelmente
ao Diversos D0 55, de 1995, oriundo do Aviso D 0 101. de 1995, do
Ministro de Estado do Trabalho, consultando o Senado Feder.r.l sobre o interesse de se fazer representar na octogésima segunda reunião da Conferência Internacional do Trabalho.
A matéria tem sua votação adiada por falta-de quorum.

pessoas de menor escolaridade, que se deixam levar apenas pelo
apelativo do serviço. Existe. porém, maior atrativo paxa uma criança do que poder falar com Papai Noel na época de Natal? Ou
maior apelação para um adolescente desavisado de que um DiskPaquera ou Um Disk-Namoro? Por outro IaOO, já- imagiDa.Iam os
Srs. Senadores do que Dão serão capazes essas empresas quando o
videofone se proliferar e se popularizar entre n6s?
Diante disso, reconheço a necessidade urgente de se regulamentar nacionalmente o fornecimento e a utili.zaçáo desses setVi-

0 Sr.JúlW Campos, 2° Vice-Presiderrte, deixa a cadeiTa da presidincia, que é ocupada pelo Sr. Osmar Dias.

ços. Se., por um lado, é preciso estabelecer limites e parâmetros
que terminem com a grande disparidade de preços cobrados por
serviços semelhantes, por ootro, o que é mais importante, é preciso
que se dê aos assinantes das liDbas telefônicas a opção de bloquear
-- o seu telefone para esses serviços cu ter acesso a um.c6digo, para,
só por meio dele, poderem utilizi.'los.
· Essas providências são 'i.mpies~veis para que aqueles
·problemas já detectados nas localidades em que esses serviços já
eXistem há ma.is tempo não se tepitam em outros lugares. Todos
esses problemas se resumem numa única coisa: o alto valor das
cOntaS a serem pagas no fmal de cada mês.
Por isso, nesta oporlllnidade, faço-um apelo ao
Ministro
das COmuniCI!Ções, para ·que implemente de pronto essas medidas
reguiadozas. dando j:lroteção à6s usuários do nosso sistema telefônico 'e criando nieéanismos pala que nm'as medidas judiciais Dão
~jiun "necessáriaS paÍa ganintiÍ' o direito 'desses mesmos usum:ios.
E isso que eles esperam; é issO qi.Je eles qUereio; é o-cjue espera o
povo·brasiJeiro. ·
. .. Mu!f.Ó óbri_gado, Sr. Presidente.
.I
.- O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Concedo a palavra

--O SR, BERNARDO CABRAL_- Sr, Presidente, peço a
palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Concedo a palavra.
pela drdem, ao nobre Senador Bernardo Cabral.
_ O SR. B.ERNAiiDõ éABRAL - (PP-AM. i>elii ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, sn e Srs. Senadores. eu
Dão poderia deixar de pedir para ficar registrado nos Anais da
Casa- e chamo a atenção da Taquigrn.fia para isto-, a preseriça do
nosso Presidente José Samey, que delega a v. Ex', que é do Partido Progressista, portanto do meu Partido, a honra de presi<lir esta
sessãO- Quero cumprimentá-lo.
0 SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Muito obrigado, Senador Bernanio Cabral.
- ·eoncedo apalavra ao nobre Senador Júlio Campos.
O SR. JÚLIO ÇAMPOS (PFL-Mf- Prommcía o seguinte
discurso;) - Sr. Presidente. sn. e Srs. Senadore~ caso DOS deteIlhamos a folhear os principais jornais do Pais, a escutar o rádio oo
a assistir a televisão, verificaremos uma verdadeira proliferação aó nobre SenadOr Ferilarido Bezerra.
- ·
·
dos an""cios de serviços prestados por telefone, no prefixo noveO SR. FERN~O- BEZERRA (PMi:>IÍ-RN. Pronuncentos.. A vista do sucesso alcançado por alguns serviços de verda- cià o ·seguinre·discurs-o. Sem: revisão do ora:dor.)- SÍ'. Presidendeiia utilidade pública ins<:ritos rias companhias de telefonia, te, Sr'S e Srs. Senadores, trago a· esta Casa uma denúncia que
como o Centro de Valorização da Vida, a Central de Paz e Otimis- cOnsidero gravC:
· ··
· · '
' '
· ·
mo ou o Televida, que têm por escopo principal dar um aleiJto oo
..
Como·é. dó OOnhecim.EmtO 'do Sehãdo", há cerca de três semadizer uma palavra de carinho e atenção a pessoas ·em dificuldadeS nas ou um niês, a:PreseD.tei projito de lei
Que se extinguem as
momentâneas de suas vidas. algumas: empresas, com a conivência aposetttadorias'especiais dos juízes clas$tas.
e o concurso das próprias companhias telefônicas. resolveram
"J ~ " NO jomal de maior circulação no meu Estado, ·aaavés de
criar serviços destinados a explorar a crendice. os inStintos ou .até umColunista'de "credibilidade 'e respeito, vCjo' âDotícia' de qlle a asmesmo as necessidades profissionais das pessoas. Assim, disse!ni- . sodàção de élàsse dóS jJlzeS c!Msistàs diz, aberíaménte; pretender
nam-se "serviços" que vão desde o Disk-Tarô até o Disk-Empri. retaliar as minhas-empresas, 'por :Dão se' coi:lfODnar cOtD. o projeto
go, passando pelo Disk-Paquera ou pelo Tele-Encontto,numa pro- que apresentei a esta. Ctsa: ·. ·
Iiferação desenfreada e desregulada que, a meu ver, tem uma: única
· . COnsiderO isso nãó uma agressão a ·m.im.. mas ao pn)prio
!malidade: a obtenção de lucro fáciL
Senado Foideial, poiS o ·que pretendem esses senhoreS é atingir a
Se, para essas empresas, o que vale e o que interessa é o lu- no~·a-imuDidade Parlamentar, o nosso dil:eito' de propor aquilo que
cro, para os proprietários de telefones o que resta são aborreci- pensamos ser o melhor para a sociedade e pãra o nosso País. cujo
mentos e uma grande dor de cabeça a aretá-los mensalmeDI.e,. no julgamento cabe única e exclusivameDte à decisão desci Casa e da
<tia do pagamento da conta. Os jamais dão notícias de que os órgã- · Câmara dos Deputadós.
os de defesa do consumidor de todo o País estão abarrotados de re· Solícito à Mesa que futeipele o 'colunista Cassiano Arruda
clamações de usuários cimb:a esses serviços; justamente por causa- - Cã:mara. do Diário de Natal, do Rio Grande dO Norte. para que
do montante absurdo de contas a pagar.
- afirme· em documento como ê de quem recebeu essas denúncias.
Ao observar os anúncios desses serviços. podemos verificai para que eSte Senado possa tomar- as providências no sentido de
uma grande disparidade de preços cobrados por minuto de utiliza- rsguardar o direito de todos os Senadores de propor projetos de lei
ção. os quais podem variar de uma tarifa chamada econômica. de sem ameaça de ret31iação.
·
R$0,49. até uma outra. seis vezes maior, de R$295. Imaginem V~
Ao mesmo tempo. estou examinando com meus ãdvogados
Ex-s o que isso representa em dinheiro. quando se sabe que, em a possibilidade de ÍDletpor ação cautelar junto ao Tnôunal SupeBelo Horizonte. por exemplo, uma única empresa do ramo admitiu rior do Trabalho, no sentido de resguardar os interesses das miter recebido mais de 900 mil ligações. apenas nos dois ·põ.meiros nhas empresas. Num dos setores da atividade econômica de que
participO, a construção civil, veriflca-se um grande tom-over, o
meses deste ano, a um custo de R$2,95 por minuto.
Os apelos por esses ditos serviços são beni evidentes e que faz com que iDúmeras ações, mesmo sem o direito que se prequem a eles responde são nonnatrnente pessoas que ihventam de tende, sejam levadas à Justiça do Trabalho. Sinto-me ameaçado
ocupar o tempo ocioso com o telefone: são as crianças e os adoles- por esses senhores, não s6 na minha empresa de construção. mas
centes que ficam em casa enquanto os pais ·estão nó tta.baD:iO, ou as em todas as empresas.

Sr.

·em

Trago essa denúncia mrito miis no sentido de resgu.axdar o direito de todos os Seoadares nesta Casa do que o meu, pessoalmente.

Muito obrigado, Sr. PresideDte.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Concedo a pala=
ao nobre Senador Edum:do Suplicy.
O SR- EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Proouncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Preside~ Sr's e
SIS. Senadores, gostaria de registrnr e agradecer a atenção do Ministro-Seaetário de AssuDios Estratégicos, Ronaldo Mola Sardenberg, que teve a gentileza de responder, no dia segui.Dte_. ao o?cio
que lhe enviei no dia 26 do con:ente. Passo a ler o ofiCio enviado
·
. pelo ~tro:
"SL Senador,
· ·T•cco~o-a--bonra--de -···· recebimento do Oficio
0
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m 123. de 26 do corrente, de V. Ex•, com referência ao
Projeto SiVA_M, das l)'SOluções SQm 9 mesmo, aprovadas pelo Senado Federal em 21 de dezembro de 1994, e de
-declar.iç&s que a iespeito do assuDIO p=tei à imp:=
2. Houve por bem V. Ex• levantar no referido
Oficio duas questões:
.
,
a) "caso o BI3Sil não assine. os contx:atos do Pro,Jeto SIVAM COI!!. as empresas ESCA S.A. e a Raythoon
Companyaléomêsdejunho,oGovemoser.iobrigadoa
uma muha equivalente ~ US$600 mil", à qual se
segue indagação foanulada por V- Ex' nos seguintes termos: ''Como pode o Govemo brasileiro estar sujeito a
uma multa contratual sem 1M assinado os contiatos de
fmanciamentÕ?"

pagar

b) "os problemas da ~A .com a Previdência

Artigo20;
______

.,_..

..

___.,_..___________
-

,

___ _

h) comissão de compromisso: 0,5% a.a. (as percentagens diferem nas resoluções aplicáveis) sobre o
saldo não-desembolsado, pagáveis semestralmenle. a
partir de 15 de junho de 1995 (as datas também variam
nas Resoluções)."

7. Esclarecimentos adicionais sobre o tema pOdem
ser obtidos na ''Sectioo 3.03" das respectivas minutas de
contratos financeiros. que integravam a documentação

encaminhada ao Senado FederaL solicitando autorização
......._...~ de crédito
pf-"
para conii3lar 35 ~.-......em e ,..-e.
·- - ·- 8. Com relação à segunda questão enfocada por
· V. Ex•, reforço a posição já por mim expressada de póblico de que a SAE ama sempre, estritamente, nos termos e limites das leis vigentes no País. No que se refere
à questão previdenciária, parece-me necesSário aguardar
seu esclatecimento e conseqüente regularização, na
0
for:ma legai, de modo a resguardar e proteger os intere-sses da União, sem prejudicar axbitrariamente eventuais
direitos da parte.
9. Permaneço à disposição de V. Ex' e reiteJP
meus protestos de consideraçãoAtenciosameDie, RONALDO MOTA SARDENBERG. secretário de Assuntos Estratégico da Pre~nci<" da República"

.- Sr. Presidente, anteontem o Diretor do ~ahqo Central res.ponsávr.I pela área de operações e emprestimos esclareceu, em
pn:sa regularize sua.situação'\ à qual se segue a indaga~ poimentos à Comissão. que está tratando desse asSUD~, que nao
ção se "na hip6tese de se confumar que ela (a ESCA) te-. há, por parte do Banco Central, por enquaDio, reconhecunento da
ria fraudado documentos públicos. a (o) que a tornaria validede desse empréstimo financeiro.
iDidônea-.comoentãosedaníaassinatumdoscoottatos7'
.
Preocupa-me. então, que possa o Governo brasileiro estar
3. A primeira parte de ambas as questões se refere realizando 0 pagamento dessas taxas de compromisso sem que se
a declatações por mim prestadas à imprensa e contém ai' tenha assinado esse con1Ia!o relalivo ao Projeto SIVAM.
guma inteq:atação imjncisa. inevifável em entrevista caPm rutro lado, ainda hoje, o jomal Correio Bra:ziliense insual, quando fui jll1XIll3do por jornalistas em solenidade for.ma que a ESCA. etuP"'sa contratada para o contrato SIVAM.
públjca.cieio,potém.haverentendidoaessêncladasJ?l"'>" embora esteja em situação não-esclarecida e irregular peraDie a
çupações exp<eSSadas nas indagações de V. E",'!'!" agrade- Previdéncia, está recebendo pagamentos do Governo, ainda oDiem
ço,eestaremcoodições derespondé-JasintegralmeD!e.
registrado juDio ao SIAFL O Centro Te<:DO!ógico Aeroespacial, de
4. Quanto ao primeiro ponto, tenho insistente- Aeraoáutica, libetoo, an1em cedo, uma verl>a de R$73.466,55 para a
meDte esclarecido a diferença enb:e a expressão -u.oroal ESCA. desenvolver 0 software de controle do VLS. apelido de veíru''multa" e a expressão usada nos documeDios formais, lobmçadordesatélites,segundooregislrofeitoOnlemàs9b57min.
11
. que é comissão de compromisso" (em inglês.. c;:ommit·
É. portanto, com o sentido preventivo que apresentei o rement ree. ou seja, uma soma que o tomador paga para querimento e.ncamjnbado ã ~esa, já lido. com b~ D? qual ~
remunerar o emprestador por mànter disponíveis os re- ao Tribunal de Contas da Umão que faça uma auditoria extraordicursos fmanceiros). Essa cláusula, note-se, é cotriqueira. nária, com 0 sentido preventivo, íiScalizat6rio e oriemador ao Goemtransações fmanceiras.
vemo, porque, assim. estará o Tn"bunal de ~tas já prev.enindo o
5. Ao recordar, em seu Oficio, que, de acordo - Governo: olha, não faça isso antes. que depois tenha o Tnbunal de
com o art. 3• das resoluções "'levaDies do Senado Fede- CoD1as que desaprovar contas do Governo do Presi<!eDie Fernando
ra1, os contratos de financiamento somente podeiio ser Henrique Cm:doso.
.
assinados após a formalização do competeDie contrato
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
comeiciaL V. Ex', entendo, põe em questão neste moo SR. PRESIDENTE (Osmar Dias)- Consulto os Seoamento o pagamento dessa "comissão de COIDpUmisso".
dores, presentes no plenário: existe alguém que deseja fazer uso da
6. As Resoluções do Senado vêm sendo fielmeDie palavra?
observadas· no que se refere às contmtações em apreço, e
O SR- EDUARDO SUPUCY - Sr. PresideDie, peço a paaproveito pa.m mencionar que o art. 2°, alínea "h", das lavx:a para uma comunicação.
Resoluções do Senado n's 91, 93 e 96, de dezembro de
O SR-PRFSJDENTE (OsmarDias)-Teru V. Ex' a palavra.
1994, estabelecem que:
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT-SP. Para uma comuni"A operação de crédito autorizada se realizará sob cação. Sem revisão do orad<Jr.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senaas seguintes condições:
dores, é muito importante que façamos o registro, no Senado Fe-

l?ão impedem a assinatura dQ cmtrato. desde que a em-

d:-

-
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detal. infelizmente, do faledmemo dO exttaordinário violonista brasi~
leiro Ra!i>ael RabeDo, ODlem, em zazão de uma pazada respiratória,
aos 32 anos. Trnta-se de um ext:raordioário músico, que viveu de 1962
a 1995, consideiado um dos maiores instrumentistas brasileiroS.
Registro aqui algumas palavras do noticiário de hoje sobre
o assunto:
"Rapbael Rabello começou a vida artística no

conjmto Os Carioquinhas, em plena redescoberta do
choro. O foco maior do grupo era o violão sete-cordas,

Abril de 1995

O SR. EDUARDO SUPLICY - Ouço V. Exa com muito
prazer. nobre Senador.
O Sr. Ronaldo Cunha Lima- Nobre Senador, manifesto o
sentimento de dot' não apenas da cuJ.tw:a õrasileira. mas, acima de
tudo e mais especialmente, do univexso mnsical do Brasil com a
perda desse virtuoso in.stnimentista que foi RaJ:hael Rabello. Suas
origens são do meu Estado, seus antepassados são paraibano:s:. Por
isso mesmo e mais razão ainda~ acompanhando a carreira artfstica
de Rapbael Rabello, tive a oportunidade, não faz muito tempo, não
mais do que 15 ~ de comentar com músicos e artistas do meu
Estado, ao oovir um de seus· últimos discos, conceitos e comentários a respeitO do seu imenso talento. Pa: isso, tr.lgo a bomenag~ associando-me às palavtaS de V. Exa. no instante em homenageia a memória desse grande instrumentista da música brasileira
que perdemos tão precocemente, Ra!X>ael Rabello.
· O SR. EDUARDO SUPUCY - Agxadeço as :mas palaVIas, Semdcr Roualdo Cunha Lima. E fmalizo transmitindo aos
familiares, à COIDllil.idade de músicos~ de compositcres, aos amigos
de Raphael Rabello os nossos sentimentos de pesar.
Era o que eu tinha a dizer~ Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias)- Concedo a palavra,
por20·mfuutoS, à nobre Senado!:a Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão da Oilldoia.)- Sr. Presideute, SI's e Sts. Senadores, inscrevi-me pai3. fazer um comunicado sobre CYepis6dio
da fuga dos assassinos do sindicalista Chico Mendes. ~ses ~
sinos fotam julgados e condenados e estavam presos nQ. Presídio
do Estado dó Acre. Há mais ou menos dois anos, p<Xém, :oonsegulram. fugir~ "e até hoje a Justiça brasileira e as instituições policiais
não deram resposta alguma ao chunor da sociedade :brasileira e da
comunidade intemacional para que essas pessoas sejam devolvidas
à prisão para cumprir as suas penas.
.
É lamentável que no Brasil, particularmente no meu Estado~
o Acre, esses episódios ooonam. V árias pessoas foram assassinacbs. Posso citar aqui o nom.e do sindicalista Evair Egino. do sindi..
calista Callado, de Wilson Pinheiro e tantos outros que. por oão terem repercussão em nível internacional como o de Chico Mendes,
o Brasil desconhece. A morte de Cbico Mendes trooxe ao Brasil
um protesto generalizado cõritra o fato de que a violência no campo, particularmente na Amazônia. flqlle sempre impune.
.
O exemplo dado com a condenação do criminoso e do mandaute, o seu pai, o Sr. Darli, é Da verdade para a Justiça brasileira
um ganho. No entanto, esse ganho foi denegrido no momento em
que os assassinos fugii:aril- digo, sem nenhum medo de estar cometendo uma injustiça- com a coilivência de algumas autoridades
policiais.
-

um instrumento básico, espécie de contrabaixo nos regionais, pilotado por um garoto louro de apenas 14 auos.
Rafael (amda sem o pb artístico) Rabello, o meDi.no que
fOrmava a núcleo do grupo ao lado da iimã Luciana no
cavaquinho, logo foi chamado de sucessor no difícil instrumento do mestre Horondino Silva, o Dino. Encem.da
a cúrta febre do chore llll mldia -·de· 1974 a 1978- ele
custou a livrar-se do inevitável sobreD.Om.e do instru"mento. Não queria ser conhecido como Raphael Sete
Cordas, o títnlo de seu disco de estréia solo, em 1982, a
boo!o de um repertório que já uUsluiaVa Jacó do J3and<>.
.!in ("O Võo da Música"); Tom Jobim (''Garoto'); Augustin Bimios (''Estudo de Concerto'~; e o Mestre Dino
('l'ntça Sete'~. com quem dividiria um disco (''Rapbael
Rabello & Dino 7 Cordas'~. em 1991.
Nascido em Petrópolis, em 1962, ele viDha de famllia de músicos desde o avô, o maestro paraibano José
QI.Ieiroz Bati6ta. O irmão de Luciana (casada com o
compositor Paulo César Pinheiro) e da cantora Amélia
(elogiada por Caetano Veloso) além de Lila (mullier de
Paulino da Viola) foi responsável por um novo surto de
virtuosismo e energia no violão brasileiro Como o injetado por Baden Powell ainda na épooa da Bossa Nova.
Raphael nunca deixou de revenciar os mestres em sua
curta mas expressiva discografia, que se completaria
agora !Dlm tributo ao compositor pemambucauo Capiba.
com estelares participações de Chico Buarque a Caetano
Veloso. De ''Relendo Dilennando Reis", produzido por
Pelão no ano passado? ao lnlmto a Tóni JObim. '7odos
os Tons", com participações de Paco de Lucia. Jaques
Morelembanm, Nico Assumpção, Léo Gandehnau, Luis
A velar, Paulo Mau:a (com quem dividiria o belíssimo
disco "Dois imlãos:", em 1992, e sua última apresentação, na Ritmo, há duas semanasre do próprio boil\enageado, Raphael imprimiu sua marca de reinventar do
instrumento com um vigor espanholado e a baixaria enraizada na tradição.
Eles não t.i.Dham a míiüma. condição de sair do presidio,
Sigo a onda do Villa-Lobos e do Radamés, sou
um neonacionalista,. definia-se, depois de uma ode ao priDcipalmente o Sr. Darli, que se encontrava com a saúde bastanguru (''Rafael Rabello intetpreta Radamés Gnattali'~. de te abalada. por um pneumonia forte. Fugiram. c:om ~za •. não
quem foi uma espécie de al~o informal nos tempos dos pela· abertura que estava feita em sua cela, como fo1 anunciado,
Carioquinhas. Com seu mau humor de bombachas. o mas pela porta. com a ajuda de algumas pess_oas, com um cam>
gauchão foi logo maudando Rapha estudar harmonia. E para transportá-los e, quem sabe, com um avião oo belic6ptero
o resultado foi um músico completo, com um projeto de para tirá-los do Brasil.
expansão internacional de sua cmeira iniciã~ ~te:.
Há notícias que essas pessoas se eilCOili.r.Un na Bolívia e
mente a partir de San Diego, na Califórnia. "E um múSi- - de que algumas vezes até entr.nn no Tenitório brasileiro pm:a visico admirável, fora do comum ", elogiou o triOOtado Jo- tar sua fazenda. São apenas notícias .. No entanto, as autoridades
bim. "Ele é uma antologia da MPB, um desses músicos policiais têm a obrigação de investigar esses fatos. de buscar uma
que só aparecem a cada cem anos", avalizou Tunôio resposta.
Santos, outro mestre das cordas. Um século perdido, a
Cito também o assassinato de um governador, divulgado
partir de ontem."
como latrocínio. Envolvido no mesmo episódio, foi assassinado
O Sr. Rooaldo Cunha Lima - Permíta-me V. Exa um um engenheiro, o Sr. Vandervan. que deixou uma agenda e~ que
3Dllnciava o seu assassinato e orientava sua esposa para a retn"ada
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de seu seguro e vencimentos. Dizia..at6 o nome de alguém que deSensibilizados e inteixamente favoráveis ao pleito de iniciativa da Senadom Marina Silva quantO ao caso do Lider Sindical Chico
sejava a sua morte. Até boje, nenhuma resposta foi dada.
O cidadão acteaJJD, o cidadão brasileiro - basta observar- · Mendes, subscrevemo-nos, penhor.mdo o nosso iirestiito apoio.
mos os epis6dios ocorridos no Rio de Janeiro - seQte....se inteilaSegUem-se assinamras.
ment.e inseguro. Ora, assassinaram. um governador, assassmalam
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias)- Concedo a palavra
uma pessoa de classe média, como é o caso ·do engenheiro Vandervan; assassinaram um sinrljcaüsta de_ renome intemaciooaJ.. e ao nobre Senador Edison Lobão.
· O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Prollllilcia o ieguime
nada foi feito para que a ju.stiça prevaleça nas suas duas partes: a
condenação dos assassinos e a aplicaçio da pena, do castigo na discur.;o. Sem revisão do orado!:.) -Sr. Presidente, Sr's e SIS. Senadoforma da lei. Isso não aconteceu e não está acontecendo em vários res. o meu. Estado. o Maranhão. situa·se entre o Nordeste e o Norte do
País, e é por isso·m.esmo. ao mesmo tempo. Nordeste Norte.
casos no meu Estado.
__ _ _____ _
Ao longo dos anos. com as secas que freqüentemente se
Por isso, estoo encaminhando um oficio aO Ministro da Justiça. selicitando que _providências sejam tõmadas. O oficio foi assi- abatem sobre os Estados nordestinos, o Manmhão tem sido o Estanado por maiS de 35 Srs. ·Senadores, que são sOlidários com essa do receptor desses :hmãos nossos tangidos pelas secas. LevaS e leluta. A luta pela justiça no Brasil deve ser continua na nossa ação vas de ~s dirigem-se ao Maranhão e ali encootram um abrigo
para esses momentos de angústia da vida dessas Dll!llerosas famílias.
parlamentar nesta Casa•
Chegamos a um ponto em que o Governo Federal. num en·da importância de
•Eu gostaria de le\lanfãr alguns
se fazer justíça rio que se refere a esses casos bárbaros. Hoje há tendimento com o Governo do Estado do Maranhão. resolveu criar
uma ação no plano internacional. fazendo o levant.ap1ento de todos uma faixa no Estado do Maranhão que se destinasse a receber.
os grandes crimes que ficaram impunes, e o caso Chico Mendes é nesses momentos de emergências. brasileiros provindos do Norum deles. A comunidade intemacional clama para que o Brasil. as deste. Separamos, então, no Estado. uma faixa de um milhão de
autoridades policiais, as autoridades ligadas à. Justiça façam valer a hectares de terras.. _Criru-se uma empresa chamada COLONI lei e dêem alguma segurança ao cidadão. Se aqueles que têm su- Companhia de Colonização no Nordeste. f=da pelo Estado do
porte, algum tipo de apoio da opinião pública em virtude da posi· Maranhão, que ing:resscu com a sua parte, que significava um mição que ocupam são vulneráveis a esse tipo âe açâo~ o que se dirá lhão de hectares. O Banco do Nordeste seria o agente r!IIllllÇÍaQ9r,
·::.
do aêhrdão comum, ~e muitas vezes cala diante dos seus direitos e a SUDENE participaria de igual modo.
O que oc'OI'reu? O Maranhão cumpriu a sua parte conifatual.
mais elementares por medo "de algum tipo de ...Vancbismo daque·
potém. o Govemo Fedetal não cumpriu a sua. E Já estão essis terles que são algozes da léi e dos direitos humanos.
ras. servindo. ainda assim. aos nossos conterrâneos noro.es'tinos
Era o que tinha adi=. Muito obrigada. (Muito beml Palmas.)
desvali:Jcs. sem que o Governo Federal tivesse parti~ipado com os
DOCVMENTOS A QUE SE REFERE A SRA. recursos, alguns dos quais solicitados por empréstimo ao BJRD,
MARINA SILVA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
para que. então, a boa_ iniciativa se ti"ãnsfómlasse: numa realidade..
Mas o Maranhão. que não tem o hábito das secas inclemOf.GSMS 047/95
Brasllia, 27 de abril de 1995 .
entes. permanentes. muitas vezes também é Submetido a diflCUlda_des enormes com chuvas em excesso. Neste momento. é este o
Excelentíssimo Senhor
Dr. Nelson Azevedo Jobim
apelo que aqui dirijo ao Presidente Fernando Hemiquo Cardoso. O
Manmhão está sendo submetido a uma fase de intensas chuvas, DD. Ministro da Justiça
criando enormes dificuldades a muitos municípios do meu Estado.
Senhor Ministro,
Menciono aqui Pedreiras, que praticamente todos os anos fJ.Ca. uma
Como é do conhecimento público, o assassinato do Líder
cidade submersa em razão das chuvas. Fui Governador. para honra
Sinclical Chico Mendes relllODla em nossa história judicial um dos
episódios mais lamentáveis e vergonhosos. Veja, VosSa 'Excelên- minha, e inúmeras vezes ~di ao Governo _Federal que. junto com o Estado do Mara.Dhão. patrocinasse o projeto de saneamento descia, que a morte desse notório líder, que cansc:u comoções e revolsa cidade. Lastimavelmente não fui ouvido, como não foram ouvitas não soi:ilente na Região Amazónica~ mas. também repercutidamente no Brasil e no Mundo, ainda não foi sohiciolfada pela Justi- dos Governadores anteriores e nem está sendo ouvida a Governadora Roseana Samey.
ça Brasileira de forma deflnitiva.
O fato é que os meus conterrâneos de Pedreiras vivem - -·
Os assassinos de Ollco Mendes~ por uma desatenção e por
hoje
momentos
dramáticos. Além de Pedreiras, também Bacauma falta de empenho já iDstitucionaliza.clOs em noSso Pais, ainda
estão em liberdade. fOiagidos do cárcere que lhes é merecido e ob- bal. que é um outro município rico. passa neste momento pelo
rigado pela Justiça. Há dois anos~ senhor Ministro~ que a imagem e seu calvário anual. Tim.on, um município que fica ao lado do
a respeitabilidade que todo cidadão guaida pela instimição policial Rio Pama.JÕ.a., ao lado de Teresina, por igual está atravessando se-e pela Justiça está manchada Foragidos, esses criminosos gozam melliantes problemas.
A Governadora do meu Estado, Dr. Roseana Samey. com
da impunidade ainda presente em nosso País, mas repudiada. logios paxcos recutsos de que dispõem os cofres estaduais. está procucamente, por toda a sociedade brasileira.
rando socorrer as populações desses municípios. Eu mencionei
Nesse sentido~ recorremos a Vossa Excelência, com o espióto de 'indignação que ora nos é latente, pata que sejam retomados três. porém são dezenas
A Governadora está enviando mantimentos, remédios. le·
o mais breve pos:Sivel os esforços no sentido de recaptunu" esses
giões de médicos para socorrer os desabrigados que começam a
assassinos, e resgatar., com isso. a imagem da Justiça Brasil.eiia perante a com:Jnidade nacional e também _internacioi:tal. É oportuno ~r também naqueles Municípios.

e

asPecfos

ressaltar que envidar esses esforços significã não somente uma atitude acertada e profissional de quem zela incondicionalmente pelo
respeito às leis, mas um recoohecimenlo oficial e sincero a quem
colaborou em muito paia a Amazônia e para o País. - Senadora
Marina Silva.

Quero apelar ao Go_vemo Federal. especialmente ao Presidente da República. no sentido de que nos ajude nesta emergência.
Socorre.tl.do o povo tna.raDhens~ enviando recursos à Govemadora.
que terá melhores condições de aplicá-los. a funde que essas difi·
culdades possam ser vencidas.
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Creio que o Ma.ra..uhão, nãb apenas por ser um Estado da mente, à altura da dignidade humana. Isso faz com que a saúde
Federação brasileira, mas sobretudo por ser um abrigo dos de- melliore e as dificuldades do povo sejam menores.
No Maranhão, também não- temos tido a presença do Gosabrigados do Nordeste, precisa dessa mão amiga do Govemo
Federal.
vemo Federal Nem mesmo as estiadas federnis, que são de responsaÉ o apelo que faço ao Presidente da República, seguro de bilidade da União, estão sendo feitas. pelo menos recenlemen!e.
que seremos ouvidos neste momento.
No tempo em que passei pelo govemo do Estado, tive que
A Sr" Marlu<ePin1o- Permite-me V. Ex• um aparte?
construir duas estradas federais e não recebi nenhum centavo de
O SR. EDISON LOBÃO- Ouço, com J'IU"l', a eminente ajuda do Governo Federal para essa realização, que era de sua
Senadora Marluce Pinto.
responsabilidade, rilUito menos para as estradas estaduais que
A Sr" Marluce Pin1o - Quero solidarizar-me com V. Ex• foram feitas. Fiz várias obras que eram da competência exclusiporque realment.e conheço de perto as difialldades do seu Estado. va do Governo Federal, sem nenhum ressarcimento. E quanto
. Em Roraima, no meu Estado, o maior fluxo migratório que existe às demais estradas federais que lá se encontram, elas estão hoje
são os desabrigados do ~- Posso aqui mgistrar que- mais - em estado precariísSíniO~ inacabadas. É o governo do Estado,
suas dificuldades, que aiDda está recuperando algumas
de 50% da PoPulação interiorana de Roraima são originários do cOm
seu Estado, principalmente das cidades que V. Ex• mencionoo para manter o tráfego.
· --ED.quaDio isso, ·temos Os grandes Estados. como Sào P3.ulo e com maior freqüêD.cia. Cod6 e _Bacabal. Mt!itas vezes, _eU me pei-outros - não quero mencionar todos - com dívidas monumentais,
gtllllzya: 1'0!" qu~ Os :mãra:Dhenses escolhem ROiaÍma para ID.C.I1'3I',
quando no Mar.mhão há melhores condições? Hoje. tomei conhe- que são atendidas em estado de emergência pelo próprio Governo
cimento, atxavés da explanação de V. Ex•, das dificuldades que a Federal, porque se tiatam de dívidas mobiliãrias, ou seja, títulos
população enfrenta nas épocas de invemo. É tangida pelas enchen- que passam pela responsabilidade dos respectivos bancos estates e procura abrigo no nosso Estado, pc:r ali enconttar terras. Na dUais. Como o Maranhão e outros Estados menores não possuem
"maioria das vezes. essas pessoas recebem não s6 o lote rural para dívidaS mobiliárias, são obrigados a tirar de seus cofres, já emaplantio, a fim de sustentarem suas famílias, mas terreno na área ur- grecidos, recursos para atender à dívida consolidada. É por isso
bana. Quero solidarizar-me com, V. Ex•, até poxque já Dão temos que o Maranhão paga hoje cerca de 25% de todas as suas ~itas
··
mais condições de receber tantos m.igra.ntes; a população do meu para atender a dívidas de Governadores auteriores.
DUninte o meu Govemo, paguei US$25C milhões de díviEstàdõ está aumentando consideraVelmente. Quero tam.béJ:D.4eixar
registxadn que, com·~ ás dificuldades dn Estado de Ronüma, das de cutro~s governos e não contraí um único centavo de-pívida
não existe um baixro em Boa VISta que não tenha água tratada, intema ou.extema. Mas o Govem.o Federal, impiedosamente, obri-.
graças ao trabalho de um Governador que realmente se preocupon gava-:nos a resgatar aqueles compromissos de adminiStrações pasmuito com aquele povo e que deixou essa parte totalmen~ s_olu- · sadas, sem nos conceder também neDhum centavo d~ ajuda.
Foi esse o calvái;i.o pelo qual passei e que a Governadora
ciODada. Em todas as sedes dos municípios interiOranos, também ·
foram iD:Stalados os serviços de água tratada. Porta.o.to, V. Ex• tem Roseana Samey está enfrentàndo neste momento.
Ainda ontem, recebi um telefonema do Prefeito da cidade
a minha solidariedade par.! que possamos juntos fazer um trabalho
de representantes do Norte e do Notdesre, a fim de melhooumos a d,e CaXias, que é o terceiro maior Município do Estado, que me diqualidade de vida do nosso povo. Não temos conseguido nem h'be- zia também não saber mais o que fazer com a dívida. A Caixa
rar as nossas emendas orçamentárias. Os nossos Estados. bó_:te, vi: Econômica cobra do Município 33% das receitas totais para a
vem única e exclusivamente com a mínima azrecada.ção do ICMS amortização da dívida da região.
e com o Fundo de Participação dos Estados. ~ao é possível que
Não há Estado que sobreviva dessa maneira! Daí o apelo
ainda haja discrini.inaÇão em relação a essas ·duas regiões tão po- que faço io Presidente da Repúblicá, para que, em estado de emerbres. Fala-se muito nas crianças abandonadas e nas dificuldades gência.' socorra esses :MunicípiOs que estão hoje submetidos a chuque enfrentam São Paulo e Rio de Janeiro por·causa da Cr_iminali- vas incle~tes no meu Estado; e, em um passo seguinte, resolva
dade, mas isso s6 vai acabar quando houver um invest.im_erito ma- - pelo menos o problema-das suas obras federnis, ajudando no que pnciço nas nossas regiões. para que possamos reter o_ nosso povo lá, der, como também auxilie em outras obras que precisamos realizar.
traballiando com digo.idade. Não serão com essas tiledidas paliati- ·
O Estado não suporta maiS resgatar essa dívida no nível em
vas, encontradas nas horas de emergência, -que desenvolv~mos o que se encontra. Destinar 25% de todas as receitas brutas para a
nosso País. Precisamos de programas sérios, que concedam aos a.morização de dívidas estaduais é algo que está além da capacidapais salários condizentes com a manutenÇão de seus filhos, para de de um Estado como o Maranhão.
que as crianças fiquem. dentro de casa. Não será levando as crianAinda agora, _o próprio Goveino Federal - que tem o meu
ças para longe de seus pais, para serem criadas em instituiçiSb: que apoio nesta Casa e no Congresso Nacional, mas topica.mente copoderemos corrigir essa discriminação existente -no nosso País. mete, a meu ver, alguns equívocos - propõe que o EStado do MaMuito obrigada. Senador Edison Lobão.
raohão e. outros Estados dispensem o ICMS para determinados
O SR. EDISON LOBÃO - Agradeço, sensibilizado, o produtos sem.í-elaborados de exportação. --aparte da emiDente SenadOia Marluce PiDto. Vejo que S. Ex• traz
Compreendo o interesse do Governo de promover uma exportação.cada vez maior; isso faz bem ao Brasil. Sei disso, todos
um depoimento que é rigorosamente verc:a.deiro.
Ao tempo em que recebemos. para uma faixa sem riscos, devemos saber. Mas não podemos incentivar as exportações que
nordestinos no Maranhão - e o fazemos com alegria-. os nossos vão beneficiar todos os Estados, sobretudo os maiores, entre os
conterrâneos que estão em outras áreas. submetidoS a- esses sinis- qu·ais São Paulo, às custas dos cofres dos pequenos Estados, como
tros. acabam tendo que se deslocar para Roraima, para Rondônia, o Maranhão. Se essa proposta governamental fosse aceita, o Marapara o Amapá e para outros Esra.dos do Norte brasileiro.
nhão estaria perdendo mais de US$30 milhões por ano. Com isso
Sei, Senadora Marluce Pinto~ qUe o seu marido, o Governa- não me posso solidarizar.
dor Ottomar Pinto. fez uni governo extraordinário. do qual sou tesSr. Presidente, eram essas as palavras que eu queria pronuntemunha. Estive no seu Estado e vi o quanto o Governador se em- ciar nesta manhã, seguro de que o Presidente da República. que
penhou para que o seu povo tivesse uma situação básiCa -de sanea- tem o meu apoio, que é um grande estadista e que haverá de con-
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duzir este País ao seu grande destiOO. ouvirá as minhas palavras~ . O proje_to -~ lei em tela acrescenta dispositivo oo art. 61, do
os lamentos do povo ma.ra.oh.ense e nos ajudará a superar essas di- Código Penai,: que trata das circunstâncias agravantes dos crimes
no capítulo ''Da Aplicação da Pena".
·
ficuldades.
• A~ inciso II do art. 61 da Lei n• 7.209/84, que lista as cirEra o que tinha a di=. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Sobre a mesa. co- CUilStâncias ou pessoas contra quem são cometidos os crimes, na
municação que sexá lida pelo Sr. 1° Secretário em exercício Sena- álínea h, que tem a segUinte- redai;ão: "contra criança, velho ou endor V a1mir Campelo.
'
(CIIIlO"~ foi acrecentada a expressão ''mulher grávida". como mais
uma oondíção de agravamento da pena.
·
É lida a seguinte.
. Todos os crim.~ menci~oriados na citada al$nea merecem.
obviartlente, a proteção da SOCiedade e da lei,. por estarem com as
Senhor Presideute,
De acordo com o Artigo 39, Alínea"<_~.", do Regimento ln- condições de defesa reduzidas, em contiaposição ao agente do crime.
temo do Senado Federal, comunico a V. Er que me ausentarei -- - No entanto, parece-nos oportuno que se acrescente, na for. d? País. no periodo de 6 a 14 de maio de 1995. por motivo de ma de emenda modüicativa, outia categoria de pessoas indefesas:
VIagç!ll a Dallas, Texas-EUA. como integrante parlamentar da as pessoas portadoras de deficiência.
. • A Constituição de 1988 inovou ao garantir vários e novos
Delegação do BraSil que participará do "Cable 95 - 44th. Annual Convention of the National Cable Television Association direitos à pessoa portadora de deficiência, em adição àqueles inerentes _à
Assim, o inciso XXXI do art. 7" proíbe qual(NTCi\.)". .
.
.
,
quer ·liscriminação no tocante a salário e criJ.érios de admissão do
Brasília. 27 de abril de 1995.- Senadot João Rocha
·O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias)- A comunicação lida porta.dot de deficiência; o inciso n do art. 23 indica entre as competências connms da União, Estados, Distrito Fedeml'e Municivai àpubheação.
~
Sobre a mesa. comunicação que será lida pelo Sr. 1° Secre- , pios "cuidar da saúde e assistência pllbli~ da proteção e garantias
das pessoas portadoras de deficiência"; e, no que conceme à legistário em exercício, Senador V a1mir Campelo.
lação conconente, art. 24, compete à União. Estados e Distrito FeÉ lida a seguinte .
deral a "proteção e integração social das pessoas ......-.. r~...... s de de-

cidada!J!a.

Setilior Presidente.
Em aditamento à comunicação, datada de 27 de abril coD:lUilic9 a Vossa Excelência que me ausentarei do país no período
de 30 de abrii a 14 de maio do corrente, e. não mais. de 2 a 12 de
maio. como havia informada anteriormente.
Sala das Sessõelll 28 de abril de 1995.- Senadota Marina
Silva.
·
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias)- A coxmmicaÇãó lida
vai à publicação.
~~ · · ·
· ~•
~ ~ ·
·
. O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Na presente
temunou o prazo pam apresentação de emendaS às seguintes matétias:
-Projeto de Lei da Câmara n• 24, de 1993 (n• 2.797/89, na
Casa de origem), que acrescenta dispositivO aO art. 61 do Código
PenaL
-Projeto de Lei da Câmara n• 94, de 1993 (n° 3.399/92 na
de origem), que dispõe sobre a criação. competência e orgamzação da Ouvidoria-Geral da Previdência Social; e
-Projeto de Lei da Câmara n• 98. de 1994 (n"649!91, na
Casa de origem). que modifica a Lei ri0 7 347: de 24 'de julho 'de
1985. que disciplina a ação civil ptiblica. para estendê-la à segu- '
rança. saúde e interesses difusos dos traba!hadotes, e dá outras
providências.
O Projeto de Lei da Câmara n• 24, de 1993. recebeu uma
emenda; o de n° 94. quatro emeridas: e o de n° 98. uma emenda.
.
A~ matérias retomam à Comissáo de Constitniçãõ. Justiça e
Ctdadania. para exame das emendas.

sessão

c:asa

São as seguintes as emendas apresentadis:

EMENDAN" 1
Dê-se à alínea h do inciso TI do art. 61 da Lei n° 7.'2JJ9 de
11 de julho de 1984, que altem o Decreto-Lei n•z.s48, de ?de dezembro de 1940- Código Penal. a seguinte redação:
"Art. 61. - · · - · - · - - · · - - - -

.r"~ ..................

fiCiência".

O capítulo da AdminiSIIação Pública; art 37; inciSo

vm

estabelece que a lei ~ará ~~ de cargos e empre~

pam pcrtadoros de defiCiênCia, o que já fot regulamentado pela Lei

n• 8.ll2, de li de dezembro de 1990.

·c

· O arL).Çl3!, que trata da Assistência Social. prevê a ''habilitação e.reabilitaçao das pessoas peatadoras de deficiência e a prb- ·
moção de sua integração à vida comunitária.. bem como a conces.,
são doJ>eueficio de prestação continuada ao deficiente carente" .
(Lei n• 8.742, de 7 de dezembro de 1993). .
·
.
. ~a SessãO _de Educação. o art. 208 garante ''atendimento
edocaClonal espeCializado aos p<Xtadores de deficiência; preferencialmente na_ rede _regular de ensino".
·
·
·
E o capitulo refereDte à Faim1ia estabelece no caput do art.
227 ser·dever da fann1ia, da sociedade e do Estado colocar a cria.nça e o adolescente, entre outros direitos e garantias, "a salvo de
toda forma de negligências. discriminação. exploração. violência,
crueldade e opressão ~
•
·
•
Já no§ ! 0 , incisoU gàianle Pfogramas de prevenção e aten-dimento especializado para os portadores de deflciência íiSíca•.
sensorial e mental, bem como sua integração social treinan:íento
para o txaballio e facilitação de acesso aos bens e serviços coleti1

vos. com a elimiDação ae preconceitos e obstáculos m:quitetônicos . -(idem art.'244).
Foi dentro desse espírito 'que o Poder Executivo propôs a
Lei n• 7 ~3. de f4 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio e
a mtegraçao social das pessoas portadores de deficiência, criou a
Coordenadoria Nacional pam a Integração da Pessoa Portado"~ de
Deficiência- COROE, instiruiU a tutela jurisdicional de ioteresses
coletivos ou difusos, disciplinou a atuação do Ministério Público e
defmiu crimes.·
·
· A: Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora
.de .Defi.ciência foi defmida pelo Decreto n° 914, de 6 de setembro d~ 1_993! e ~~ CC?mo ob.te~vo assegurar_ o pleno exercício
dos drreitos mdivi_durus e sOClalS das pessoas portadores de de~
ficiência.
·
-

!L -··-·--··-·--··---··---·--·-- _ ~~-~ _ ~proposta visa à ampliação das garantias à pessoa por··-··---·-··-··---··---·-·--·
tadora de deficiên~~ no âmbito da legislação penaL Ao mesmo
h) contra criança. idoso, enfenno, mu.fu.;;;;i;i; tempo, substitni a palavra ''veiho'•por "idosO''~ por ser a expressão
e pessoa portadora de deficiência;"
consagrada na Const.iOJição e _na legislação, em vigor, concememe
Justificação
(Lei n• 8.842, de 1994, Estatuto do Idoso, en!re outtas).
Trata-se de emenda ao Projeto de Lei da Câmara n• 24193
Sala das Comissões, 28 de abril de 1995.- Senador Roberto
(.,• 2.7~7, de 1989, na Casa de origem), de autoria do Deputado Freire.
Geovam Borges, aprovado naquela Casa através de substitutivo
apresentado pelo Relator, Deputado Ibrallim Abi Ackel.
(À Comissão de Constiluiçiio,Justiça e Ci:Iadania.)
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EMENDÀWI
Substitua-se, no inciso VI do art. 1°, a expressão "autoridaqe competente" por "autoridade competente do Ministério da Previdência e Assistência Social".

Justificação
Há de ser bem clara qual autoridade à que se dirigir o Ouvidor, sob pena de promovermos uma indesejá.vel balbútdia na hierarquia funcionaL
·
Sala das Sessões. 28 de abril de 1995.-Senador Lúcio Alcântara.
Suprima-se, no caputdoart. 3°, a expressão fmál 'Vedada a
sua ré:êonduçio".

-

·

Justificação
. ·
.
. _ ~
- - - ..
Se o Ouvuior desmcnmbe a sua nussao, e de todo aconse!havei que.possaocoo:er sua recondução.
.
- Vetifique-:s;,e. _a respetto, norma relativamente ao Procurador-Geral da Republica.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1995 .... Senador Lúcio AIcântara.
EMENDA w 3

zo

AcresceJJ.te-se §
ao art. 3° do projeto. passando o atual
parágrafo único a constituir§ 1°:
-

.., :.A..zt-?o......... ---·-··-··-··-······-··-··········-··•··-··-··-··--•:-......

0·-··---··-·-··-··-··-······-··-----·-··-··-··-·-··---·-··--·

§1

§ ZOO Ouvidor-!Jezal será nomeado pelo Presidente da República."
Justificação

É preciso esclarecer quem nomeará o OuVidor-Geral, após
seu nome ser aprovado pelo Senado Federal, mediante indicação
do CoDSeJho Nacional da Previdência SociaL
Confira-se, a propósito, que art. 7° também trata da nomeação. mas igualmeD!e indica quem a fará.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1995.- Seilador Lúcio AI:
cântara.

o-

EMENDAN"4
Dê-se ao art. 8° a seguiote redação:

"Art. SO Ao OUvidor-Geral é assegurada estabilidade no emprego de origem. dUrante um ano após o término do mandato."

Justificação
Deve-se deixar a notma bem clara, pois deve haver evidente
erro datilográficõ na :Primeira parte deste :trtigo: a estabilidade há
de ser no emprego da iniciativa privada. durante um ano após o
térniinO-do mandato. Se disseimOS até um ano. estareri:i.OS cOntribuindo para que essa estabilidade possa ser de apenas um único dia.
Por outro lado. e atendendo à regra de que não se deve legis!.r sobre matéria já regUlada em lei, suprimo a parte final do artigo, eis que se trata de noxma já perfeitamente estabelecida pela
Lei n° 8.112, que criou o regime jurídico único.
Sala das Sessões. 28 de abril de 1995.- Senador Lúcio AJ..
cântara
·

(À Comissão de Ccnstituição,Justiça e Cidadania.)
EMENDAN"OI
Suprima-se o art. 2° do projeto.

Justificação
É uma questão de técnica legislativa, baseada na hierarquia
das leis. O Decreto presidencial. por sua própria natureza, há de
obedecer ao que ditar a lei. Se esta. foi modiiicada, as disposições
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do Decreto automaticamente perdem validade naquele ponto- que
coofrontar com as novas normas. Ademais, é obrigação do Executivo editar novo Decreto regulamentador, ou adaptar o existeDte.
quando houver modificação na lei ordinária.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1995. -.senador Lúcio Alcântara

(À Comissão de Ccnstiruição,Jusrii;a e Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Osmar DíãS):.. Na presente sessão
temrinau o prnzo para apresentação de emendas ãs seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n•32. de 1991 (n• 5.953/90, na
Casa de orige-m), que revoga O art. 106 da. Lei n° 5.869, de 13 de
jarieiro de 1973- Código de Processo Civil;
-Projeto de Lei da Câmara n° 72. de 1992 (n°1.167/91, na
- Casa de origem), que cria.- fui 3° Região da Justiça do Trabalho,
em Belo. Horizonte, no Estado de MiDas Gerais, :õ.Õ âmbito do Mi- nistério Público do Trabalho de za Categoria, cargos em comissão
e dá outras providências;
· · -Projeto de Lei da Câmara n• 27, de 1993 (n• 3.599/93 na
Casa de origem), que dispõe sobre a revigoração do prazo estai»
lecido no art. 3Zda Lei n•8 490 de 19 de novembro de 1992 e dá
ou_tras providências;
•
'
•
-Projeto de lei da Câ.mara n° 223, de 1993 (n° 4.596/90, na
Casa de origem), que alter.o a redação do § 4° do art. 654 da Consolidação das Leis do Trabalho, que estabelece condições para inscrição no concurso para ingresso na magistratura do trabalho;
-Projeto de lei da Câmara n• 97, de 1994 (n° 3.935/!r.l, na
-Casa de origem). que autoriza a reversão ao Município 4e Coimbra, Estado de Minas Gerais. do imóvel que menciona. :.
Os projetas não receberam emendas.
:1
. As matérias serão incluídas em Ordem do Dia oportunameD.Íe.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias)- Na presente sessão
terminou o prazo paxa a apresentação de emendas ao Projeto de
Resohl,ção 11° 50, de 1995. de autoria d_o Senador Ronaldo Cunha
Lima. que revoga o parágrafo único do art. 356 e § 2° do art. 358
da ReSolução n° 93, de 1970, com ãlterações posteriores (Reginlento Interno do Senado Federal).
O projeto não recebeu emendas.
A matéria será despachada à Comissão Tempotária. criada
através do Requerimento n° 201, de 1995. destinada a elaborar e
apresentar projeto de resolução reformando o Regimento Interno.
. . . ·o .SR. PRESIDENTE (Osmar Dias)- Esgotou-se na presente sessão o prazo previsto no art. 91, § 3°, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no- sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado n• 16. de !995, de
autoria -da Senadora Benedita da Silva, que lOma ·obrigatória a
menção do quesito "corll em documentos e procedimentos que especifica.
A matéria foi aprovada em apreciaÇão conclusiva pela Comissão de Constituição, Justiça!? Cidadania.
O projetõ vai à Câl:nara.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias)- Nada mais havendo
a ~tar. a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a
sessão ordinária de terça-feira, às !4b30!Din, a seguinte

ORDEM DO DIA
-lPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO W 17, DE 1995
(Em regime de urgência, nOs tel'!nos
do art. 375, Vlli, do Reghriento Interno)
Discussão, em rumo único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 17, de 1995 (n• 423/94, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que cutorga pennissão à Fundação Universidade do
Vale de Itajaí para executar na Cidade de Itajaí, Estado de Santa
Catarina. serviço -de radiodifusão sonora enffreqfiência modulada,
com fins exclusivamente educativos, tendo

~~
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Parecer favorável. sob n<> 2.34, de 1995, da Comissão

do-ait. 50 da Lei n<>6.015, de 31 de dezembro de 1973. que dispõe

- de Educação.

sobre os registros pjblicos, e dá outras providências, tendo

Parecer favonível. sob n° 167. de 1995, da Comissão

-2Redação Final
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 52. DE 1994
Discussão~ em tumo único, da Redação Hnal ofei:ecida pela
Comissão Diretoia em seu l'arecer n• 2_42, de 1995 do Projeto de
Decreto Legislativo n• 52, de 1994 (n• 118/91, na Câmaia dos Deputados), que aprova o Acordo-Quadro de Cooper.lção qelebrado
eDI.Ie o Govemo da Repúb~ica Federativa do Brasil e o Govemo da
República Portuguesa, em BillS!lia, em 7 de maio de 1991.
-;!.Redação FiDal
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 89, DE 1994
Discussãc, em mmo único, da R~ Final oferecida pela
Comissão Diretorâ em seu Parecer nt~ 243._dc 1995 do Projeto de
~Legislativo n• 89, de 1994(n• 280/93, na Câmantdos Deputados),-que aprova o texto das Emendas à Convenção Constimtiva da Organização Maritima Internacional (IMO). adotadas pela
Resolução A. 724 (17), durante a XVII Sessão Regular da IMO,
em Londres, em 7 de novembro de 1991.

-4Redação FiDal
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N" 98, DE 1994

,Discussão, em tumo único, da Reda.ção Final oferecida pela
Coriiis"São Diretoià em·sou Parecer n• 244, de 1995 do Projeto de
Decreto Legislativo n• 98, de 1994 (n• 438/94, na Câmaia dos Deputados), que aprova o"texto do Acotdo sobre Comércio e Cooperação Econômica, celebxado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Rom~ em Brasília, em 23 de
fevereiro de 1994.

-5- PROJETO DE LEI DA CÂMARA N"Sl, DE 1992
Discussão, ein turnO úniCo/do Projeto de Lei da Câmara no
SI, de 1992 (n•J.J66/9!, na Casa de origem), de iniciativa do MinistériO Público da União que cria,. na ga Região da Justiça do Trn:
balho, em Belém, Estado do Pará. no âmbito do Ministério Público
do Trabalho, cargus de Procuradores do Trabalho, de 2' Categoria,
cargos em comissão e dá out:tas providências, tendo
Parecer favoráve~ sobn•72,de 1995, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.

-

-6PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 116, DE 1992 .
Discussão, em turno lÍD.ÍcO; do Projeto de _Lei da Câmaia n°
116, de 1992 (n~ 4.636/90. na Casa de origem)~ que acrescenta parágruo ao art. 20 do Código de Processo Civil, tendo
Parecer sob n• !64, de 1995, da Co!iússão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos termos de substitutivo que ofereCe.
-

-7PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 117, DE 1992

Discussão em tum.o único, do Projeto de Lei da Câmara n°
117, de !992 (n• 4.807/90, na Casa de origem), que converte em
Memorial da Medicina Brasileim o Memorial da Medicina, instalado no prédio da antiga Faculdade de Medicina do T=iro de Jesus, na Cidade de Salvador, Bahia, tendo
Parece< favoráve~ sobn°!65, de 1995, da Comissão
-de Constituição, Justiça e Cidadania.

-8PR.ÕJETÔ DE LEI DA CÂMARA N~ 84, DE i993
Discussão em tumo único, do Projeto de Lei da Cimara n°
84, de 1993 (n• 2.495/92, na Casa de origem), que altera a redação

- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-9PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 56, DE 1994
Disrussão em rumo úniCo; do Projeto de Lei da Câmara 0°
56, de 1994 (n• 2.482/92, na Casa de origem), de iniciativa do Presi&mte da República, que altera a redação dos arts. 9° e 14 da Lei
n• 6.450, de 14 de outubro de 1977, que dispõe sobre a Organização Básica da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo
Parecer favorável. sob JJ.0 168. de 1995, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.

-lOPROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 10, DE 1995
Discussão em tumo Úllico, do Projeto de Lei da Câmara n°
10, de !995 (n• 1264/91, na Casa de origem), de iniciativa do Pre-

sidente que autoriza a reversão ao Estado de Goiás do terreno que

menciona. tendo
Parece< favorável, sob n• 170, de 1995, da Comissão
.-de Coustituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Osmax Dias)- Está euoeuada a sessão.
(Levanta--se a $CS.siio às 11 h17min.)

ATADA48' SESSÃO, REAUZADA
EM27 DE ABRIL DE 1995
(PUbticada no DCN, Seção II, de 28 de abri( de 199§)

.'
Retilicaçiíes
Na página 6707, 2• coluna, após o Oficio n• 18/95- CAE,
inclua·se per omissão a seguinte fala da Presidência.
O SR. PRESIDENTE (AniOilio Carlos Valadaxes)- O oficio lido vai à publicação.
A Presidência collJllD..Íca ao Plenário que. nos termos do artigo 37 4~ TI. do Regimento Interno, detet:mi.Dou sejam anexados ao
Projeto de Lei da Càmaiil rf' 118, de 1984, de iniciativa do Presidente da República, que instimi o Código Civil, os Projetós de Lei
da Càmaxan"s 120, de 1992e 222de 1993, e o Projeto de Lei do Senadon0 119?de 1995?~envolveremmatérla.scomelerelacionadas.

--·-----··---------·-----··--·----·-Na página 6721, I' coluna,
No Requerimento n° 640, de 1995? em sua jUstificação.
Onde se lê:
.. emconjunto-PECn"s 02e 14. de 1995-visam...
Leia-se:
.. emoonj:mto- PEC n"s 09 e !4, de 1995-visam..

··---:--------·-··-----------··-·--------Na página 6737,2'coluna,na fala da Presidência,
Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
ORDEM DO DIA
N"'ao fOiamdesiguadas malérias para a Oitlemdo Dia.
O SR. PRESIDENTE (Bello Paxga) - Está encerrada a sessão.
Lela-oe:
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga);;;; Nada mais
havendo a tratar, a. Presidência vai encex:rar os trabalhos.
Estlenc=ada a sessão.
•
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Resenh_a ~as matérias àpreciadas
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS Á SANÇÃO

Projeto de Lei da Câmara n• 178, de 1993 (n" 120/91, na Casa de
origem), que altera dispositivo do Decreto-lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941
- Código de Processo Penal, e dá outras providências.
Sessão: 3.4.95
I."rojeto de Lei da Câmara n• 132, de 1994 (n" 3 ..590/93, na Casa de·
origem), de iniciativa do Ministério Público. da União, que dispõe sobre a
criação de ProCl/radOJ;iqs da República em Municípios e dá outras providências.
·
Sessãõ: 5.4.95
·
Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 1995 (n" 154/95~ na Casa de
origem), de iniciativa do Ministério Público da União, que dispõe sobre os
vencimentos dos membros do Ministério Público da União, e\. dá outras
pro_l'idências.
Sessão: 10.4.95
Trànsformado na Lei n• 9.031, de 1995.
Projeto de Lei da Câmara n• 6, · dé 1992 (n" 8.055/86, na Cas~ de '
origem), de iniciativa do Presidente da República, que autoriza a reversão ao
Município de São Paulo do Potengi, Estado do Rio Grando do Norte, do terreno
que menciona.
Sessão: 11.4.95
Projeto de Lei da Câmara n• 84, de 1992 (n° 4.439/89, na Casa de
origem), que altera o§ 2• do art. 213 da Lei n• 6.015, de.31 de dezembro de
19B
- .
Sessão: 11.4.95
Projeto de Lef da Câmara n• 101, de 1992 (n• 894/91, na Casa de
origem), que acrescenta alínea ao inciso II do art. 275 do Código de Processo
Civil.
Sessão: 11.4.95
Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1995 · (n• 233/95, na Casa de
origem),_ de iniciativa do Presidente da República, que fixa a remune!ação dos
cargos em comissão e de Natureza Especial das funções de direção, chefia ou
a$Sessoramento que menciona, e dá outras providências.
Sessão: 12.4.95
Transformado na Lei n• 9.030, de 1995.
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Projeto dé Lei da Câmara n• 126, de 1992 (n• 958/91, na Casa de
origem), que dispensa a publicação de atas constitutivos de pessoa jurídica, para
efeito de registro público.
Sessão: 12.4. 95
. Projeto de Lei da Câmara n• 135, de 1992 (n• 734/91, na Casa de
··origem), que altera a redação do caput do art. 4° do Decreto-lei n• 3.689, de 3
de outubro de 19-11- Código de Processo Penal.
Sessão: 12.4.95
·
.Projeto de Lei da Câmara n• 112,. de 1993 (n• 2.444/91, nà Casa de
origem), que- dispõe sobre dispensa da multa referente ao alistamento eleitoral
intempestivo, acrescentando parágrafo único ao art. 8° da Lei n•.-1. 737, de 15 de
jzmho de 1965 (Código Eleitoral).
·.. \
Sessão: 12.4.95
'

\

'

Projeto de Lei da Câmara n• 99, de 1994 (n° 1.770/91, na Casa dç_
_ . origem), que dá nova redação ao parágrafo zínico do art. ::3 da Consolidação
das Leis do ·Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n• 5.-152, de ] 0 de maio 'de
19-13, transformando-o em alínea
Sessão: 12.4.95
·
·

"r

.· . ' ·

·. · ······

'

de

Projeto
Lei. da Câmara n• lSJ, de 1993 (n• 1.370/91, na Casa de
origem), que dá nova redação ao art. U da Lei n• 8.177, de fO de março de
1991, que "estabelece regras para a· desindexação da economia e dá outras
'pro1•idências. · ·• · ·
·. ·
. · . -;.
·
Sessão: 18.4.95
-

Projeto de Lei da Câmara n• JS, de 1994 (n~ 3.172/92, na Casa de
origem), de iniciativa do Ministério Público da União, que dispõe sobre a
· criação de Procuradorias da Repzíb/ica em municípios do interior, e dá outras
providências.
•
:
. Sessão: 18.4.95
Projeto de Lei da Câmara n• 58, de-1991 (n° 81/87, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que. autoriza o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária -INCRA a doar o imÓl1el que menciona,
Sessão: 20.4.95
Projeto de Lei da Câmara n• 129, de 1992 (n° 1.259/91, na Casa de
origem), que denomina "Pompeu de Souza" a Faculdade de Comunicação da
Universidade de Brasília~ UNB.
Sessão: 24.4.95
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Projeto de Lei da Câmara n• 46, de. •993. (n° 2.347/91, na Casa de
origem), que altera o artigo 83 da Lei n• 7.2 10, de 11 de julho de 1984- Lei de
Execução Penal.
Sessão: 24.4.95
Projeto de Lei da Câmara n• 52, .de 1993 (n• 255/91, ·na Casa de
origem), que dispõe sobre a sucessão de bens de estrangeiros, situados no
Brasil. ·
·
~eSl!ãO: 24.4.95
. .Projeto de Lei da Câmara n• 210, de 1993 (n• 37/91, na Casa de
origem), que faculta a·registro, nos doCIImentos pessoais de identificação, das
informações que éspécifica.
·
·
Sessão: 24.4.95
',

..'

Projeto de Lei da Câma'ra n• 48, de 1995 (n° 199/95, ~a Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispõe sobre o valor dosalário mínimo, altera dispositivos das Leis n•s 8.212 e 8.213, ambos de 24 de:
julho de l991, e dá outras providências.
~
~ -,
Sessão: 25.4.95

...

Projeto de Lei do Senado n• 228, de 1981 (n° 6.553/85, na Câmara dos
Deputados), de· autoria do Senador Gastão Müller, que autoriza o Minisiério da
Educação e do Desporto a disciplinar a ·obrigatoriedade de reprodução, pelas
editoras de todo o País, em regime de ·proporcionalidade, de obras · em
caracteres Braille, e a permitir a reprodução, sem finalidade lucrativa, de obras
já dil'lllgadas, para uso exclusivo de cegos.
Sessão: 26.4.95
Projeto de Lei do Senado.n• 7, de 1983 (n• 5.567/85, na Câmara dos
Deputados), de autoria do Senador Moacyr Duarte, que dispõe sobre a expedição
de certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações. .. ·
Sessão: 26.4.95
· • · .... .
Projeto de Lei da Câmara n• 201, de 1993 (n° 440/91, na Casa de
origem), que toma obrigatória a existência de_ instntmentos de medição de peso
nos postos de revenda de gás liquefoitó de petróleo para uso doméstico.
Sessão: 26.4.95
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS Á PROMULGAÇÃO
Projeto de Decreto Legislativo n• 11, de 1993 (n• 169/92, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
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· Fedêrativa do Brasil e a União Internacional de Telecomunicações, para o
estabelecimento da Representação da UIT em Brasília, assinado em Genebra,
em 8 de outubro de 1991.
Sessão: 3.4.95
Transformado no Decreto ·-'
Legislativo n• 35, de 1995.
-

-

--

--

-

,.Projeto de Decreto Legislativo n• 93, de 1994 (n• 373/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Tratado Constitucional da Conferência de
.. MinistrQs dç Justiça dos Países Ibero-Americanos, celebrado em Madri, em 7 de
outubro de 1992.
·
·
Sessão: 3.4.95
.· . . . TransfÕrmado no Decreto Legislativo n• 41, de 1995
Projeto de Decreto Legislativo n• 51, de 1993 (n" 239/93; IÍa Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da ConvenÇão Interamericana sobre Normas de
Direito Internacional Privado, celebrada em Montevidéu, em 8 de maio de 1979,
na II Conforência Especializada Interamericana sobre Direito Internacional
.• . Privado (CIDIP-Il), com base em projeto elaborado pela Comissão Jurídica·
Interamericana. ·
Sessão: 4.4.95
Transformado no Decreto Legislativo n~ 36, de 1995
--

--

-

-

..

Projetó de Decreto Legislativo n• 61, de 1993 (n" 185/92, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Convênio de Integração Cinematográfica
Ibero-Americana, assinado em Caracas, em 1 I de novembro de 1989, pelo
Brasil e pelas Repúblicas Dominicanà, Argentina, Colômbia, Cuba, Equador,
Nicarágua, Panamá, Venezuela, Peru, Bolívia, Reino da Es:··:mha e K .,'os
Unidos do México.
Sessão: 4.4.95
Transformado no Decreto Legislativo n• 39, de 1995
Projeto de Resolução n• 37, de 1995, de iniciativa da Comissão de
Constituição, Justiça e ·cidadania, que suspende a execução do art. 8° da Lei n•
7.689, de 15 de dezembro de 1988.
Sessão: 4.4.95
Transformado na Resolução do Senado Federal n• 11, de 1995
Projeto de Decreto Legislativo.n• 54, de 1994 (n• 215/'U, na Câmara dos
Deputados), que apro1•a o texto do Acordo no Campo da Cooperação Culhlral,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República da Hungria, em 19 de março de 1992, em Brasília.
Sessão: 5.4.95
Transformado no Decreto Legislativo n• 37, de 1995
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Projeto de Decreto Legislativo n• 56, de 1994 (n" 285/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas
concluída em Nova York, em 28 de setembro de 195+.
.
'
Sessão: 5:4.95
Transformado no Decreto Legislativo n• 38, de 1995
·'Projeto de Decreto Legislativo n• 86, de 1994 (n" 261/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Segundo Protocolo Adicional ao Acordo
... So_kre .Trat~sporte Marítimo .Celebrado entre a República Federativa do Brasil e a
República Federativa da Alemanha, em 17 de novembro de 1992, em Brasília.
' ·Sessão: 5.4.95..
. · . ·Transformado no DecretoLegislativo n• 40, de 1995
Projeto de Decreto Legislativo n• 95, de 1994 (n" 410/94, na Câmara 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 Equador, em Brasl/ia, em 22 de junho de .
1993.
Sessão: 5.4.95
Transformado no Decreto Legislativo n• 42, de 1995
Projeto de Decreto Legislativo n• 3, de 1995 (n" 133/91, na Câ.Ir.".rn dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação para a Red!ição da
Procura, Combate à Produção e Repressão ao Tráfico llfcito de Drogas e .
Substâncias Psicotrópicas, celebrado entre o Governo da República Federativa,
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasília, em 7 de maio de
1991.

Sessão: 5.4.95
Transformado no Decreto Legislativo n• 34, de 1995
Projeto de Decreto Legis!-:tivo n• 22, de 1985 (n" 83/85, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção n• 134, da Organização
Internacional do Trabalho, sobre Prevenção de Acidentes de Trabalho dos
Marftimos, adotada em Genebra, a 30 de outubro de 1970, durante a LV Sessão
da Conftrência Internacional do Trabalho.
Sessão: 10.4.95
Transformado no Decreto Legislativo n• 43, de 1995
Projeto de Decreto Legislativo n• 27, de 1993 (n" 165/92, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria
Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa, celebrado entre o Governo da
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República Federativa do Brasil e o Governo da República Argentina, em
Brasília, em 20 de agosto de 1991. ·
Sessão: 10.4.95
Transformado no Decreto Legislativo n• 47, de 1995
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
Informação Acerca do Direito Estrangeiro, .celebrada em Montevidéu, em 8 de
-- maio de 1979, na II Conferência Especializada Interamericana sobre Direito
Intf!rnÇJcional Privado (CIDIP -II).
· · . Sessão: -10.4.95· · · Transformado no Decreto Legislativo n• 46, de Í995
Projeto de Decreto Legislativo n• 59, de 1993 (n° 179/92, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto dp Acordo para a Criação do Mercqdo Comum
Cine'/'L ~·ográfico Latino-Americano 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. .

·

..:

Ses~ão: I 0.4.95 ·
Transformado no Decre~o Legislativo n• 45, de 1995
Projeto de Decreto Legislativo n• 60, de 1993 (n• 180/92, na Clmara <bs
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.
Sessão: 11.4.95
Transformado n() Decreto Legislativo n• 49, de 1995
Projeto de Decreto Legislativo n• 16, de 1994 (n• 34l/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo· sobre Cooperação Turística
celebrado entre o Governo da República Federaria do Brasil e o Governo da
República do Chile, assinado em Santiago, em 26 de março de 1993.
Sessão: 11.4.95
Transformado no Decreto Legi~lativo n• 50, de_ 1995
Projeto de Decreto Legislativo n• 90, de 1994 (n• 343/93, na Câmara rl.os
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 ""'tre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da Repúblicc
Chile, em Santiago, em 26 de março de
1993.
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Sessão: 11.4.95
Transformado no Decreto Legislativo n• 51, de 1995
Projeto de Decreto Legislativo n• 92, de 1994 (n• 358/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Cooperação para a Prevenção
do Usp Indevido e Combate ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
PslcoirÓpicas, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Argentina, em Buenos Aires, em 26 de maio de 1993.
·
·sessão: 11.4.95
~ Tran~fo~ado p~ Decreto Legislativo n• 48, de 1995.
Projeto de Decreto Legislativo n• 94, de 1994 (n• 409/94, na Câmara dos
·Deputados), que aprova o texto do Acordo, por troca de Nottrs Reversais,
estabelecendo a lotação de jimckmários consulares brasileiros em Consulares
da Argentina e de funcionários consulares argentinos em Consulares,_ do Brasil,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Repzíblica Argentina, em Buenos Aires, em 26 de maio de 1993.
Sessão: 11.4.95
·
Transformado no Decreto Legislativó !I• 53, de 1995
Projeto de Decreto Legislativo n• 96, de 1994 (n• 426/94, na Câmara dos·
Deputados), que aprova o texto do frotocolo de Reforma ·da Carta da
Organização dos Estados Americanos (Protocolo de Washington), firmado em
Washington, em dezembro de 1992, por ocasião do XVI Período Extraordinário
de Sessões da Assembléia da OEA. ·
Sessão: 11.4.95
Transformado no DecretÕ Legislativo n• 44, de 1~95
Projeto de Decreto Legislativo n• 97, de 1994 (n• 430/94, na Câmara dos
Deputados), que aprova 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 Brasília, em 31 de maio de 1993.
Sessão: 11.4.95
Transformado no Decreto Legislativo n• 52, de 1995
Projeto de Decreto Legislativo n• 45, de 1994 (n• 222/92, na Câmara dos
Deputaçlos), que aprova. o texto do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa,
assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990.
·
Sessão: 18.4.95
Transformado no Decreto Legislativo n• 54, de 1995
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. P~ojeto de_ Resolu~ão no 47, de 1995, de iniciativa da Comissão de
~?ns~tUJçao, }~tlç~ _e ~~~.adania, que ~uspende a execução das expressões
n::nomentos , salarros , gratificações e "remunerações em geral" contidas
no a~t. 1• da Lei n• 1.016, de 1" de julho de 1987, do Município do Rio de
Janerro.
.
. Sessão: 18.4.95
.
--Transformado na Resolução do Senado Federai no 12, de1995
Projeto de Decreto Legislativo no 28, de 1993 (n° 167/92, na Câmara dos
. Deputãdos), que ap~ova o texto do A_cordo de Cooperação para a Redução da
D;n:a.nda, Prevença? _do Uso Inde_vi~o e Cómba_te à Produção e ao Tráfico
Il!cttos de Entorpecentes e Substanctas Pstcotropicas e seus Precursores e
Produto~ Químicos . Imediatos, celebrado entre o Governo .Ja República
Federatrva do Brasrl e o Governo da República Oriental do 'Uruguai em
',
'
Brasília, em 16 de setembro de 19,91.
Sessão: 19.4.95
\
Projeto de Decreto Legislativo no 29, de 1993 (n° 216/92, na Câmara dos
Deputados),.que aprova os textos da Convenção Internacional para a Prevençâq
da PoluiÇão por Navios de 1973, de seu Protocofo de 1978, de suas Emendas de
1984 e de seus Anexos Opcionais III, IV e v.·
S.essão: 19.4.95
Projeto de Decreto Legislativo no .31, de 1993 (n° 238/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova os textos da Convenção Interamericana sobre Cartas
Rogatórias, celebrada no Panamá, em 30 de janeiro de 1975, na I Conferência
Especializada lnteramericana sobre Direito Internacional Privado, e do seu
Protocolo Adicional, celebrado ~m Montevidéu, em 8 de maio de 1979.
Sessão: 19.4.95
Projeto de Decreto Legislativo no 14, de 1994 (n° 299/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova os textos do Protocolo sobre Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais (Protocolo de São Salvador), adorado em São Salvador, em
17 de novembro de 1988, e do Protocolo Referente à Abolição da Pena de Morte,
acJ.otado em Assunção, Paraguai, em 8 de junho de 1990,
Sessão: 19.4.95
Projeto de Decreto Legislativo no 15, de 1994 (n° 330/93, na Câmara dos
Deputa<;l.os), que aprova o texto do Ajuste sobre Cooperação e Intercâmbio de
Tecnologia de Saúde, complementar ao Acordo Sanitário de 16 de julho de 1971,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Paraguai, enr Assunção, em 21 de julho de 1992,
Sessão: 19.4.95
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Projeto de Decreto Legislativo n• 55, de 1994 (n° 282/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Protocolo de Cooperação e Assistência

Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa,
concluído pelos Governos da Argentina, do Brasil, do Paraguai e do Uruguai,
em Las Lenas, em 2 7 de junho de 1992, no âmbito do Tratado de Assunção.
Sessão: 19.4.95
Projeto de Decreto Legislativo n• 62; de 1994 (n• 371/93, na Câmara dos
·- Deputa":dos), que aprova o texto do Acordo Comercial celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Goyemo da República da Polónia, em
Brasília, em-10 de màid de 1993.
Sessão: 19.4.95
Projeto de Decreto Legisl~tivo n• S7,.de 1994 (n• 259/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo no Domínio dos Transportes
Marítimos, celebrado entre o Governo da República Federativa do\Brasil e o
Governo da República Popular de Angola, em· Luanda, em 28 de janeiro àe.
1989.
.
Sessão: 19.4.95
Projeto de Resoiução n• 48, de 1995, de iniciativa da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que suspende a execução da expressão "vulsos
autónomos e administradores'~ contida niJ inciso I do art. 3• da Lei n• 7. 787, de
30 de junho de 1989.
Sessão: 19.4.95
Projeto de Resolução nQ 52, de 1995, que autoriza a União a prestar
garantia em operação de crédito externo a ser contratada pelo Município do Rio
de Janeiro junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, no valor
de vinte e cinco milhões e trezentos e cinqiienta mil reais, equivalentes a trinta
milhões de dólares norte-americanos, destinando-se os recursos ao
financiamento do Programa de Mapeamento Digital e Drenagem Urbana do
Município do Rio de Janeiro.
Sessão: 20.4.95
Transformado na Resolução do Senado Federal n• 13, de 1995)
Projeto de Decreto Legislativo n• 65, de 1994 (n• 427/94, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção sobre Cooperafão Internacional e
Proteção de Crianças e Adolescentes em Matéria de Adoção Internacional,
concluída em Haia, em 29 de maio de 1993.
Sessão: 20.4.95
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Projeto de Decreto Legislativo n• 63, de 1993 (n" 274/93, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à RÁDIO WANDER DE
ANDRADE LTDA para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Bambu(, Estado de Minas Gerais.
,_Sessão: 26.4.95 .
_Projeto de Decreto Legislativo n• 73, de 1994 (n" 398/94, na Câmara dos
Deputados), qu<! aprova o ato que renova a concessão outorgada à RÁDIO

()OCIEDADE DA B4lf!A S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
andO média nã Cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Sessão: 26.4.95
Projeto de Resolução n• 45, de 1995, que rettfica o conteúdo da alínea
"g" do ar/. 2• da Resolução n• 2, de 5 de janeiro de 1995, do Sena_do Federal,
que "autoriza a Prefoitura do Município do Rio de Janeiro a emitir Letras
Financeiras do Tesouro do Município - LF1M-Rio, destinadas ao giro de sua _
dívida mobiliário vencível no r semestre de 1995".
Sessão: 26.4.95

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À CÂMARA DOS.
DEPUTADOS
Projeto de Lei do Senado n• 92, de 1991, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães, que altera a redação do art 15 da Lei n• 8.004, de 14 de março de
1990, que "dispõe sobre a transferência de financiamento no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação e dá ouiras providências".
Sessão: 3.4.95

Projeto de Lei do Senado n• 11, de 1994- Complementar, de autoria do
Senador Marco Maciel, que dispõe sobre fontes de recursos do Fundo de Apoio

ao Desenvolvimento Social- FAS. e dá outras providências.
Sessão: 3.4.95
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 95, de 1994 (n•
2.904/92, na Casa de origem), que dá nova redaçlio ao art. 32 da Lei n• 4.886, de

9 de dezembro de 1965, que "regula as atividades dos representantes comerciais
autônomos".
·
Sessão: 3.4.95

- - ANAIS 00 SENADO FEDERAL

576

Abril de 1995

Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 80, de 1994 (n•
2.267/91, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 860 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
Sessão: 17.4.95
Projeto de Lei do Senado n• 16, de •1995, de autoria da Senadora
Beneõita da Silva, que toma obrigatória a menção do quesito "cor" emdocumentos e procedimentos que especifica.
Sessão: 28.4.95
.

-

::

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFES DE MISSÕES
DIPLOMÁTICAS APRECIADAS EM SESSÃO SECRETA

\

Mensagem n• 67, de 1995 (n° 257/95, na origem), de 2 de março dQ _
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado o nome do Senhor JOÃO TABAJARA DE OLIVEIRA, Ministro cie
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, .pará exercer a ft'-'!Ção de Embaixador
do Brasil junto à República Dominicana. ..
Sessão: 6.4.95
Mensagem n• 68, de 19!:''l (n• .258/95, na origem) de 2 de m~-~ry do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à delii-:oração
do Senado o nome do. Senhor LUIZ HENRIQUE PEREIRA DA FONSEC4,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República de El Salvador.
·
Sessão: 6.4.95
Mensagem n• 83, de 1995 (n° 281!95, ria origem), de 10 de março do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado o nome· do Senhor ROBERTO DE ABREU CRUZ, Ministro de
Segunda Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de Embaixador
do Brasil junto à República do Suriname.
Sessão: 6.4.95
Mensagem n• 48, de 1995 (n• 149/95, na oíigem), de 30 dejaneiro do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado o nome do Senhor LUIZ ANTONIO JARDIM GAGLIARDI, Ministro
de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer a função de
Embaixador do Brasil junto à República da Turquia.
Sessão·: 20.4.95
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Mensagem no 70, de 1995 (n° 260/95, na origem), de 2 de março do
corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado o nome do Senhor CYRO GABRIEL DO ESPÍRITO SANTO
CARDOSO, para exercer a função de Embaixador do Brasil junto aos Emirados
Árabes Unidos.
Sessão: 20.4.95
. Mensagem n° 80, de 1995 (n° 278/95, na origem), de 10 de março do
correnle ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação
do Senado o nome do Senhor ROMEO ZERO, Ministro de Primeira Classe da
'Carreira tle-Diplomata:, para exercer a funÇão de Embaixador do Brasil junto à
·Republica de Cabo Verde.
Sessão: 20.4.95
REQUERIMENTOS APROVADOS

\

Req~;~erimento no 531, de 1992, do Senador Odacir Soares, solicitandO,
nos termos regimentais, a transcrição nos Anais· do Senado do artigo intituladÕ
Curió: Mentiroso, torturador, assassino, delaior, publicado no Jornal Tribunal
da Imprensa do dia 22 de julho do corrente·ano, de autoria do jornalista Hélio
Fernandes.
Sessão: 3.4.95

Requerimento no 1.108, de i994, cio Senador Odacir Soares e outros
Senhores Senadores, solicitando, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do
Senado Federal, a realização de sessão especial, destinada a comemorar o 45°
aniversário da Tribuna da Imprensa.
Sessão: 12.4. 95
Requerimento n° 470, de 1995, do Senador Pedro Simon, solicitando, nos
termos regimentais, a: criação de uma comissão temporária, composta por onze
Senadores, para, até o dia 15 de dezembro do corrente ano, analisar a
programação de rádio e TV, no País.
Sessão: 18.4. 95
Requerimento no 480, de 1995, do Senador ·waldeck Omelas e outros
Senhores Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a criaÇão de uma
Comissão Temporária, composta de sete titulares e sete suplentes, para no prazo
de quatro meses, promover ampla discussão acerca de políticas, programas,

estiàtégias e prioriàaàes visãfido o desenvolvimento do Vale do São Francisco.
Sessão: 19.4.95
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Requerimento n• 518, de 1995, do Senador Sérgio Machado e outros
Senhores Senadores, solicitando, nos termos do art,_ 74, "a", do Regimento
Interno, a criação de wna Comissão Temporáriá, COIJ1posta de 11 membros para,
no prazo de 120 dias, estudar a reforma político-partidária.
Sessão: 19.4.95
PROJETOS REJEITADOS E ENCAMINHADOS AO ARQUIVO
Projeto de Lei da Câmara n• 33, de 1994 (n• 786/91, na Casa de
oogem), que disciplina a liberdade religiosa, r(!gulamentando os incisos VI e VII
do art: 5°.da_ Constituição Federal.
·
Sessão: 12.4.95
Projeto de Lei do Senado n" 48, de 1995, de autoria dp Senador Pedro
Simon, que estabelece normas para vão por instmmentos na aviação civil e dá
.
\
outras provz'd"enczas.
Sessão: 27.4.95
MATÉRIAS DECLARADAS PREJUDICADAS E ENCAMINHADAS AO -,
ARQUIVO
Requerimento n• 649, de 1994, da Senadora Júnia Marise, solicitando,
nos termos regimentais, a convocação . do Ministro da Integra-;ão Regional,
ALUIZIO ALVES, para prestar, perante o Plenário do Senado Federal,
informações sobre Projeto de Transposição das Águas do Rio São Francisco.
Sessão: 4.4.95
·
Projeto de Lei da Câmara n• 85, de 1994 (n• 3.895/93, na Casa de
origem), que altera o art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, mudando o
valor do adicional notumo.
Sessão: 12.4.95
Projeto de Lei da Câmara n• 103, de 1992 (n• 683/91, na Casa de
origem), que revoga o Decreto n• 15.777, de 6 de novembro de 1922, que
"aprova e manda executar o Regulamento do Registro Geral da Policia".
Sessão: 24.4.95
J:>rojeto de Lei da Câmara n• 43, de 1993 (n• 3.076/89, na Casa de
origem), que autoriza o Poder Executivo a providenciar a publicação, pelo
método Braille, da Constituição Federal, dos códigos e leis orgânicas da área
socia/1•igentes no País.
·
Sessão: 26.4.95
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PROJETOS ARQUIVADOS NOS TERMOS DO ART. 254 DO·~
REGIMENTO INTERNO
Projeto de Lei da Câmara n• 16, de 1995 (n• 1.637/91, na Casa de
origem), que dispõe sobre a concessão do título de utilidade pública federal,
remanejando a legislação vigente.
·
,_ Sessão: 6.4.95
Projeto de Lei da Câmara n• 67, de 1993 (n° 2.657/92, na Casa de
origem), que dánova redação ao art /96 da Lei n• 5.869, de II de jcmeiro de
197.3~- Códiga de Processo Civil.
·
Sessão:" 6.4.95 ~
Projeto de Lei da Câmara n• 83, de 1993 (n° 2.860/92, na Casa de
origem), que dá 11ova redação ao art. 257 da Lei n• 5.869, de I 1. de janeiro de
1973- Código de Processo Civil.·
·
\
Sessão: 6.4.95
Projeto de Lei da Câmara n• 101, de 1991 (n• 475/91, na Casa 'de
origem), "que dá nova redação ao art. 38 do _Çódigo de Processo Civil.
·'
Sessão: 6.4.95
Projeto de Lei da Câmara n• 214, de 1993 (n• 2.523/92, na Casa de
origem), que altera a redação do art. 38 do Código de Processo Civil.
Sessão: 6.4.95
Projeto de Lei da Câmara n• 87, de 1992 (n" 1.085/91, na Casa de
origem), que dá nova redação ao art. 501 do Código de Processo Penal.
Sessão: 12.4.95
Projeto de Lei da Câmara n• 79, de 1994 (n" 2.114/91, na Casa de
origem), que dispõe sobre a assistência do advogado no inquérito policiaL
Sessão: 12.4.95
Projeto de Lei da Câmara n• 3, de l994 (n• 379/91, na Casa de origem),
que dispõe sobre o processo de questionamento da legitimidade das corttas dos
Municípios (Constituição Federal, art 31, § 3).
Sessão: 19.4.95
Projeto de Lei de Lei da Câmara n• 86, de 1992 (n• 164/91, na Casa de
origem), que acrescenta parágrafo único ao art. 1" da Lei n• 8.176, de 8 de
fevereiro de 1991, e dá outras providências.
Sessão: 24.4.95
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PROPOSIÇÕES RETIRADAS PELO AUTOR
. . Projeto de Lei do Senado n• 67, de 1992, de autoria do Senador Darcy
Ribeiro, que estabelece as diretrizes e fixa as bases da educação nacional.
(Retirado nos termos do Requerimento n• 367, de 1995.)
Sessão: 4.4.95
Projeto de Lei da Câmara n• 72, .de 1994 (n° 3.674/93, na Casa de
· origem), ·de iniciativa do Presidente da República, que designa o período de 20
de abril de 1994 a 20 de_ abril de 1995 ·como Ano das Comemorações do
SeSquicentenitrio da Nascimento do Barão do Rio Branco.
(Retirado nos termos da Mensagem n• 52, de 1995)
Sessão: 4.4.95
Projeto de Lei do Senado n• 36, de 1995, de autoria do Senador Gilberto
Miranda, que altera a redação da alínea "a" do § 2" do art. I" do Decreto-lei n•
2.120, de J.l de maio de 1984.
·(Retirado nos termos do Requerimento n".549, de 1995)
Sessão: 18.4.95
Requerimento n" SOl, de 1995, da Senadora Marina Silva, solicitando,
nos termos regimentais, que sobre o Projeto de L~:. da Câmara n• 115, de 1993 (n•
824/91, na Casa.de mjgem), de iniciativa do PreEidente da República, que regula
direitos e obrigações relativos à ft!"opriedade industrial, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, também, a de AssU.!ltOS
Scciais.
(Retirado nos. termos do-Re:::_~·erimento n• 62ó, de 1995)
Sessão: 26.4.95
Projeto de Lei da Câmara n" 13, de 1993 (n" 6.579/85, na Casa de
origem), de iniciativa do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei n•
5.809, de 10 de outubro de 1972, que dispõe sobre a retribuição e direitos do
pessoal civil e militar em serviço da União. no exterior, e dá outras providências.
(Retirado nos termos da Mensagem n• 124, de 1995)
Sessão: 26.4.95
OUTRAS DELIB~RA.ÇÕES
Indicação n• 1, de 1995, de autoria do Senador Epitácio Cafeteira,
·propondo que as novas instalações da Subsecretaria de Assistência Médica e
Social recebam o nome de "Senador Lourival Baptista".
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IndicaçãÓ n• 2, de 1995, de autoria do Senador Hugo NapoleàG, propondo
que a sala da Comissão de Educação passe a ter a denominação de "Sala João
Calmon".
·
Sessão: 4.4. 95
'·Eleição dos membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar:
Suplentes

Titulares
l. Casildo Maldaner
2. Raniez Tebet
Nabor Júnior
4. Ney Suassnna

·3:

·PMDB
. L Onofre Quinan
2. Gerson Camata
3. Flaviano Melo
4. Coutinho Jorge
'

'

PFL
1. José Agripino
2. Carlos Patrocinio
3. Vilson Kleinübing
.. 4. José Bianco

l. Élcio Álvares
2. Francelino Pereira
3. Waldc;ckOrnelas
4. José Alves

PSDB

1. Jefferson Peres
2. José lgnácio Ferreira

l. Lúcio Alcântara
2. Pedro Piva

PPR
l. Lucídio Portella

l. Epitácio Cafeteira

PTB
I. Arlindo Porto

L Emília Fernandes

PP

1. Antônio Carlos Valadares

1. Osmar Dias

PT
1. Lauro Campos

l. Marina Silva

PDT
L Darcy Ribeiro

1. Sebastião Rocha

Membro Nato
Romeu Tuma (Corregedor)

