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Homenageia o professor pelo seu dia Sen. Val-

S.Paulo~

Homenagem pósttlma ao ex-governador e Senador Coimbra Bueno. Sen. Mauro Miranda. ..................... .

INCONSTITUCIONALIDADE
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Inconstitucionalidade da Medida Provisória n.o
1518/96. Sen. Lúcio Alcântara. .......................................
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INDENIZAÇÃO
Indaga sobre o pagamento das indenizações vencidas, do PRAGRO - Programa de Garantia da Alividade Agropecuária. e da Medida Provisória IL• 1504/96,
que autoriza o pagamentO das indenizações aos agricul-

(IML)
Comenta o fato de o Amapá ser o único Estado
cujo IML é desligado da estrutura policial. Sen. Sebas-

tião Rocha ........................................................................ .

467

IMPRENSA (Vide ANAIS DO SENADO, HOMENAGEM)

Cita trechos da correspondência do Dr. Gustavo
Franco, publicados no artigo "Vão para o Interior!", no
Correio Braziliense, refeiente aos trabalhadores nordestinos. Sen. Ney Suassuna ................................................ .
Indigna-se com a imprensa nacional. Sen. Odacir
Soares................................... _...................- .....................
Refere-se a notícia. publicada no jornal O Fslado de
S-Paulo sobre a redução de tempo de serviço militar obrigatório no Exército por falta de recwsos. Sen. Odacir Soares. ..

Esclarece artigo do jornalista Paulo Santana,
publicado no jornal Zero Hora, que consta um
equívoco sobre a revisão constitucional. Sen. Pedro
Simon .............................................................................. .
Refere-se às notícias distorcidas publicadas
pela imprensa, a respeito do discurso do ex-Ministro
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sob o tín.tlo "O P.MDB morreu. Viva o
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HOMENAGEM PÓSTUMA
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tores desde 1991. Sen. Mauro Miranda .......................... .
Solicita providência do Governo Federal à respeito do pagamento a agricultores. Sen. Mauro Miranda ...............................--------·····-·-··--
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INDÚSTRIA (Vide PROTESTO)
INFLAÇÃO
Taxa da inflação. Sen. Valmir Campeio•••·-······-c .
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INFORMÁTICA (Vide MINIS1ÉRIO DA EDUCAÇÃOECULTURA)
INJUSTIÇA
Fala da injustiça que fazem às instituições desativadas. Sen. Odacir Soares. ..•• ·-···············-····················-
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INSPEÇÃO (Vide DECRETO ESTADUAL)
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lNVESTlMENTO

Investimentos para educação. Sen. Ney Suassuna. ..
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JULGAMENTO

Julgamento realizado pelo S1F, em última instância quanto à revogação da extinção da FEPPA -Fundo
Estadual de Previdência do Parlamentar, pela Lei Estadual n.0 9.498190. Sen. Roberto Requião......................... .

JUSTIÇA ELEITORAL
Cita a importância de uma justiça eleitoral ati.va
Sen. Romero Jucá. ................................... _______
LEI COMPLEMENTAR
Comenta a reversão de certas questões enr lei

complementar pelos constituintes. Sen. Pedro Simon..... .
LETRA DE TESOURO
Mostra citação do Senador Lanro campos sobre o
prejuízo causado à Prefeinua de São Paulo com as Letras Fmanceiras do Tesouro Municipal. Sen. Eduardo
Suplicy........................................................- - - LIBERDADE DE IMPRENSA
Solicita a implantação da anto-regulamentação para
diminuir os excessos de abuso com relação à liberdade de
imprensa das emisso!as televisionaís. Sen Lúcio Alcântara.
MADEIRA PRESERVADA

Aborda o transtorno causado pela Medida Provisória n.o 1511/96, que suspende por 2 anos a exploração
de mogno e de virola na Amazônia, e pela Instrução
Normativa n.o 1/96,. do Ministério do Meio Ambiente,
ao Estado de Rondônia. Sen. Emandes Amorim. ........... .
MAGISIÉRIO

Narra sua vida no magistério. Sen. Ramez:Tebet..
MEDIDA PROVISÓRIA (Vide INCONSTITUCIONALIDADE)
Comenta a Medida Provisória n.• 1.511/96, que

prejudica o desenvolvimento da Amazônia. Sen. EmandesAmorim. ..................................................................... .
Refere-se à Medida Provisória n. 0 1.518/96 e a
um projeto de lei, ambos visando adequação do sistema
de financiamento da educação às novas regras da Emenda Constitucional n.0 14. Sen. Lúcio Alcântara.······-·······
Solicita ao Congresso Nacional a rejeição da Medida Provisória n."1518196. Sen. Lúcio Alcãntara. ..- .....
MEIOS DE COMUNICAÇÃO (Vide CENSURA)
Falta de ética e de princípios das emissoras de te·
levisão, almejando audiência e preferência do público.

Seo. Lúcio Alcântara.·······················-·······························
MENOR

A explotação do trabalho do menor. Sen. Eduardo Suplicy ............................................... - ....- · - - -
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Leitura da Mensagem n. 0 468196-CN (n.• 893/96,:
na origem), submetendo à deliberação do Congresso Nacional. o texto do projeto de lei que abre ao Orçamento:
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de Investimento, em favor da Companhia Docas do Rio.
de Janeiro, crédito suplementar, para os fins _que especifica. Sen. Valmir Campelo. ..............._ ........._:....:..:....... ,
Leitura da Mensagem n.• 469/96-CN (n.o 890.
409
A/96, na origem), submetendo à deliberação do Con·:
gresso Nacional, o texto do projeto de lei que autoriza o.
Poder Executivo a abrir ao Otçamento Fiscal da União,·
em favor de Transferências a Estados, Distrito Federal e
321
Municípios- Recursos sob Supervisão do Ministério da.
Fazenda, crédito
especial até o limite de.
R$3.600.000.000,00, parn os fins que especifica. Sen.
· ValmirCampe1o.................................. _.................___ ,
Leiuua da Mensagem n.o 471J196..CN (n.o 888/96, ·
na origem), submetendo à deliberação do Congresso Na-·
47 cional, o texto do projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da
União. em favor do Gabinete do Ministro Extraordinário'
dos Esportes, crédito suplementar no valor -de:
R$1.147.191,00, pani os fins que especifica. Sen. Val·
520 mir Campe1o. .............
Leitura da Mensagem n.o 471196-CN (n.o 887/96,
na origem), submetendo à deliberação do Congresso Na-·
clonai, o texto do projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em fa-.
vor da Presidência da República, crédito especial até o:
limite de R$177.284.807,00, para os fins que especifica.'
56 Sen. Valmir Campe1o..........................................._, _ _ ,
Leiuua da Mensagem n.o 495/96-CN (n.o 924196;
na origem).. submetendo à deliberação do Congresso Nacional, o texto do projeto de lei que autoriza o Poder
451
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em fa-·
vor do Ministério dos Transportes. crédito suplementar"
no valor de R$6.570.532,00, para os fins que especifica.
Sen. Valmir Campelo................----·--·-··-..... _ .._ ;
Leiuua da Mensagem n.o 496/96-CN (n.o 925/96,
na origem), submetendo à deliberação do Congresso Na127
cional, o texto do projeto de lei que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União? em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar
no valor de R$19.100.000,00, para os fins que especifi-·
439
ca. Sen. Valmir Cmnpelo. ........... ·-·············--·-··---,
Leiuua da Mensagem n. o 225/96-CN (n.o 930/96;
440
na origem)~ referindo-se ao Projeto de Lei n.0 5/96-CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento'
Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura;
do Abastecimento e da Reforma Agrária, crédito espe~
cial até o limite de R$19.980.732,00, para os fins que es'
519 pecifica, sancionado e transformado ua Lei n. 0 9.308196;
Sen. Valmir Campelo. .......................... _ _ _........... ,
Leitura da Mensagem n.o 226/96-CN (n. • 960/96,
na origem), referindo-se ao PLC n.0 56/96 (n." 370/95,
361 na origem), que cria o Adicional de Tarifa Portuária~

5

9

15

20

25

54

VTI
Pág..

AlP, sancionado e transformado na Lei n.0 9.309,/96.
Sen. V almir Campelo...................................................... .
Leitura da Mensagem n. 0 521196-CN (n. o
927/96, na origem). submetendo à deliberação do

MINISTRO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
54

treinamento de pessoal
e manutenção dos micros. Sen. Gilberto Miranda. ............. .

mente às escolas eficazes quanto ao

103

crédito especial até o limite de R$24.257.182.00, para os
fins que especifica Sen. Ney Suassnna. .•.....................•...
Leitura da Mensagem n. 0 525/96-CN (n.o 961/96,

III

Trata do fenômeno de luta por moradia na zona
urbana e da luta de terra na zona rural para buscar a sobrevivência Sen. Íris Rezende. ...................................... ..
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MULHER

107

Destaca a presença da mnlher nas eleições de
1996. Sen. Benedita da Silva .......................................... .
Participação da mulher nas eleições m.unicipai~
no Estado do Rio Grande do Sul. Sen. Emilia Fernandes.
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333

ORÇAMENTO
Breve análise sobre a proposta do Orçamento da
União relacionado à disponibilidade de recurso por Região
e por Estado. Sen. Sebastião Rocha .................................. .

488

ÓRGÃO PÚBLICO
Extinção de 6rgãos públicos. Sen. Romero Jucá. ••

463

PARECER
118

em áreas indígenas, sob determinado controle. Sen. Ro410

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Parecer n.o 526196-Comissão Diretora, apresentando redação do vencido para o turno suplementar, do
PLC n.0 65/93 (n. o 2335/91, na origem). Sen. Ney Snassuna ..................................................................................
Parecer 0.0 527/96-Comissão Diretora, apresentando redação final do PLS n. 0 88196. Sen. Ney Snassu-

122

na. ......................................................................................
Parecer n.o 528/96-Comissão diretora, que apresenta redação do vencido para o turno suplementar, do
Substitutivo ao PlS n.o 95/96. Sen. Ney Suassuna. .........
Parecer n. 0 529/96; que apresenta redaçãn final do

163

191

Snbstimtivo do Senado ao PLC n.o 74194 ( n.o 3.710/93,
169

na origem), qne institui o Código de Trânsito Brasileiro.
Sen. Antonio Carlos Valadares .... ----·····-----Parecer oral ao Ofício n.o S-79196 {n.0 2.695/96,

MlNISTÉRIO DA SAÚDE

Manifesta contentamento com a nova gestão do
Ministério da Saúde, sob direção de Adib Jatene. Sen.
382

220

na origem), do Presidente do Banco Central do Brasil,
que encaminha solicitação do Governo do Estado de são
Paulo acerca de emissão de Letras Fmanceiras do Tesouto do Estado de São Paulo-IFJP. cujos recursos serão destinados ao giro da dívida mobiliária vencível no

MINISTÉRIO PÚBLICO (Vide DIVERGêNCiA)

O Ministério Público e seus encargos. Sen. Valmir Campelo.•............•.•••••••.........................................•..•.•

48

MORADIA POPULAR

Comenta projeto de lei que regulamenta a Constituição Federal, para qne possa haver exploração mineral

Odacir Soares.··········-··-----··-····························-.

Repudia as declarações do Ministro das Comnnicações, Sérgio Mona, referidas à I.uiza Erundina. Sen.
Edu&do Suplicy. ·············-··········--------···-·

MINERAÇÃO

Indigna-se com a proibição do Ministério da Agticultura, do intercâmbio de animais do Estado do Parnná
para SaDla Catarina e Rio Grande do Sul Sen. Osmar Dias.

181

MINIS1RO DAS COMUNICAÇÕES
69

na origem), submetendo à deliberação do Congresso Na-

mero Jucá. ·······································-··-·-----

Enaltece a atitude do Ministro da &úJcação e Cultu-

ra. Sr. Paulo Renato, de fornecer microcomputadores so-

Congresso Nacional, o texto do projeto de lei, que
abre ao Orçamento de Investimento, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar até o limite de R$2.199.864.176,00, para os fins que especifica. Sen. Ney Suassuna. ................................................ .
Leitura da Mensagem n. o 522/96-CN (n. 0 928/96,
na origem), submetendo à deliberação do Congresso Nacional. o texto do projeto de lei, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversas empresas estatais, crédito suplementar
no valor de R$25.760.125,00, para os fins que especifica. Sen. Ney Suassuna............................................·-········Leitura da Mensagem n. 0 523/96-CN (n. 0 931/96,
na origem), submetendo à deliberação do Congresso Nacional, o texto do projeto de lei, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério das Comunicações, crédito suplementar no valor de R$89.394,00, para os fins que especifica
Sen. Ney Suassuna. ...........................................................
Leitura da Mensagem n.o 524196-CN (n.o 943/96,
na origem), submetendo à deliberação do Congresso Nacional, o texto do projeto de lei, que abre ao Orçamento
de Investimento, em favor de diversas empresas estatais,

cional, o texto do projeto de lei, que autoriza o Poder
Executivo a abrir ao Orçamento Fiseal da União, em favor do Ministério da Aeronáutica, crédito suplementar no
valor de R$169.901,00, para os fins que especifica. Sen.
Ney Suassuna. ..........•••....•.•................•............•..••••.•..••..•..
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2° semestre de 1996. Sen. Romeu Tuma. ........................ .
Parecer n.0 530196-Comissão Diretora, que apre- ·
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senta redação fmal do PR n. 0 96/96. Sen. Ney Suassuna
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Parecer oral ao PLS n. 258/969 que cria área de
livre comércio em Brasília. Distrito Federal. Sen. Va1mir
0

Campelo. ·······························-·----·-·-····-·-·-- ..
Parecer oral sobre o PLS n.o 68/96, que denoiiÜna
a Refmaria de Manaus-REMAN como Refinaria Isaac
Beneyon Sabbã-RIBEN. Sen. Edíson Lobão .....•..•_........ .
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Parecer oral ao PLS n.0 68/96, de autoria do Senador Bernardo Cabral, que denomina a Refinaria de Manaus-REMAN como Refinaria Isaac Beneyon Sabbá-RlBEN. Sen_ Jefferson Péres. ·······················-··-----·Parecer oral ao PLS n.o 87/%, que dispõe sobre a
proteção, pelo Estado, de vítima ou testemunha de cri-

280

me. Sen. José Fogaça. ························----···········-Parecer n.o 531J96..Comissão Direto~ que apre-
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senta redação do vencido, do Substitutivo ao PR n.f;l
63/95. Sen. Eduardo Suplicy..•... ·-·--···············-·······--·-Parecer n.• 532196-Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.• 65196 (n.• 223/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre Exercícios 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 Domínicana. em
18-5-95. Sen. José Agripino. ·············-·----···-·---Pa=er n• 533/96-Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.0 67/96 (n. 0 260/96, na Câmara dos Deputados).
que aprova o texto do Acordo de Cooperação no Setor
de Turismo celebrado entre o Governo da República Fedetativa do Brasil e o Governo da República da Turquia,
em Brasília, em !()..4..95. Sen. Humberto Lucena. •••..•.....
Parecer 11-• 534196-Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n.• 69196 (n.• 242196, na Câmara dos Deputados),que aprova o texto do Acordo de Cooperação entre
o Governo da República da Nanu"bia e o Governo daRepública Federativa do Brasil, assinado em 4-3-94, em
Wíndhoek, República da Nanubia. Sen. Emilia Fernan-
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des...•••-·-···································-----·-······-·Parecer n.0 535/96-Comissão de Relações Exteriores sobre o Projeto de Decreto Legislativo 0.0 70/96
(n.• 245/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o
texto do Acordo de Transporte Rodoviário Internacional
de Passageiros e Caxga, celebtado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República da Venezuela, em Caracas, em 4-7-95. Sen. Lúdio

428

Coelho. ··········-···········---····-············--·-············-·Pa=er n.• 536196-Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto ~
gislativo n.• 75/96 (n.• 283196, na Câmara dos Deputados) que aprova o texto do tratado sobre as relações de
Amizade e Cooperação, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da Ucrânia.
em Brasília, em 25-10-95. Sen. Romeu Tuma. ....... ·--····Parecer n.• 537/96-Comíssão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre PLC n.• 127/95 (n.• 720/95,
na origem), que altera para 285% o limite máximo da
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PágGratificação Extraordinária devida dos servidores da categoria funcional de Técnico do Ministério Público da
União. Sen. Lúcio Alcântara...•••••.•.•••...............................
Parecer n.0 538196-Comissão de Consti.ttlição,
Justiça e Cidadania, sobre o PLS n.• 172/96 (de autoria
do Senador Francelina Pereira), que estabelece limite
para a multa de mora decorrente do inadimplemento de
obrigação contratual. Sen. Bernardo Cabral.......•...•.•.•.....
Parecer n.o 539/96-Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (decisão terminativa)? Sobre o PLS
0
n. 10/96~ que altera dispositivos da Lei n.0 8.666/93~
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constimíção
Federal, instimi normas para licitações e contratos da
Adminis!Iação Pública. Sen_ José Fogaça. •.••••.................
Parecer n.o 540/96-Comissão de Constituição.
Justiça e Cidadania do PLS 11-• 253195, que veda a criação e instalação de juntas de Conciliação e Julgamento
da Justiça do TrabaJho em municípios com menos de
duzentos mil habitantes. Sen. Romeu Tuma ...................
Parecer n.• 54!196-Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (decisão tenninativa), sobre o PLS
n.o 12196. que altera dispositivos da Lei n.o 8.666193.
que regulamenta o art. 37. inciso XXI. da Constituição
Federal, instirui-- normas para licitações e contratos da
Administtação Pública Sen. José Fogaça. .....•••••••.•.•.......
Parecer n.o 542/96-Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania à PEC n.0 64195, 1.0 signatário Senador Osmar Dias, que dá nova redação ao inciso XXIX
do art. 7.0 e revoga o art. 233 da Constituição Federal.
Sen. Ramez Tebei. ••...........................•.•.• --··--··-Parccer n.0 543/96-Comissão de Constiruição,
Justiça e Cidadania. sobre o Oficio "S" n.0 54195 (n.0
139-P/MC/95, na origem), do Senhor Ministro-Presidente do Supremo Tribunal Federal? encaminhando ao
Presidente do Senado Federa.4 para os fins previstos no
art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópia do acórdão prolatado na Ação Originária n.• 284-2/320/SC,
bem assim sobre os Of"ICios n.0 S 55 e 58/95, 15, 16 e
20196. ao primeiro anexados por conexão de matérias.
Sen. Bernardo Cabral........•.••.••.••.............•..•••••••._ __
Parecer oral ao Ofício n.0 "S'' 81/96, através do
qual o Banco Central encaminha solicitação da Prefeitura Municipal de São Paulo referente a pedido de rerratificação da Resolução n.• 52/96, que autorizou aquela
prefeitura a contratar operação de crédito externo junto
ao BID-Banco lnteramericano de Desenvolvimento.
Sen. José Bonifãcio•.••••.•. _...................... -----·-····Pa=er n.• 544/96-Comissão Diretora, que apresenta redação final do PR n.• 99196. Sen. Ney Suassuna
Parecer oral ao Ofício n.o S-89/96, que através do
qual o Banro Central encaminha solicitação do Governo
do Estado de Santa Catarina relativa à emissão de Letras
Fmanceiras do Tesouro do Estado-LFI'SC. Sen. Nabor

Júnior.·································----···----·-·······-

Parecer oral às emendas n.• 1-PLEN e n.• 2-PLEN,
relativas ao PRn.o 100196, que autoriza OGoverno do Estado de Santa Catatina a emitir Lettas Financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catatina-LFTSC, cujos recursos
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serão destinados à liqUidação da sétima e oitava parcelas
de precatórios judiciais. bem como dos complementos
da primeira à sexta parcelas. Sen. Nabor Júnior...............
Parecer n.• 545196-Comissão Diretora, que apresenta redação final do PR n.•lQ0/96, que autoriza o Estado de
Santa Catarina a enútir Letras Financeiras do Tesouro do
Estado de Santa Catarina-!FfSC. cujos recursos serl!o destinados à liqilidação da sétima e oitava parcelas de precalÓrios judiciais, bem como dos complementos da primeira à
sétima parcelas. Sen.Ney Suassuna....................................

Nacional com direitos de ser Congresso Revisor. Sen.
Pedro Simon......................................................................

POLÍCIA FEDERAL
Trata do sucateamento da Polícia Federal. Sen.
ValmirCampelo. ···········································-·-··--·······

<11

POÚCIA FERROVIÁRIA FEDERAL
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PARLAMENTO LATINO AMERICANO

Informa que se realizam várias reuniões no Parla~
mento, Latino-Americano, o Parlatino. Sen. Coutinho
Jorge. .....................·-·····························--··-----
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Narra a história da Polícia Ferroviária do Brasil.
Sen. Romeu Tuma. ...........................................................
Comenta o desempenho e a intensificação da
Polícia Ferroviária Federal com implementação do
MERCOSUL-Mercado Comum do Sul. Sen. Romeu
Tuma. ······························-·············-··························-····
Refere-se aos ID.otivos pelos quais a Polícia Ferroviária Federal está fragnizada Sen. Romeu Twna...........

---383

384

385

PARTIDO POLÍTICO (Vide ELEIÇÕES)

Destaca locais onde o PT é favorito nas eleições
municipais. Sen. Eduardo Suplicy. ·······················--·-····
Narra a história de Luiza Erundina, sua importância para o PT e sua popularidade em São Paulo. Sen.
Eduardo Suplicy. -············································.. - - - - - - Desempenho do PMDB uas eleições municipais.
Sen. Ney Suassuna. ............................................·-···-··-·
Atenta-se para o crescimento do PT nas capitais
brasileiras. Sen. Ney Suassuna..........................................
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Ata da 149!! Sessão Não Deliberativa~
em 16 de setembro de 1996
··
2.ll Sessão Legislativa Ordin~ria; da 5Qll Legislatura

Presidência'dosr: VaJirÍircamf,età
(Inicia-se a sessão às 14h30min)
_
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - o&.
claro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos. os ·nosso
trabalhos.
.
.
.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo
Sr. 1g Secretário em exerclcio, Senador Bernardo
Cabral.
.
..
.. .
É lido o seguinie:

·

.~~~:.;:.~ . ~~~~~; '.o/~§~~~~~-c":.~lc~~:J:~.r~!~~~· ~~~l,
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
·
..
"; - ..
-.-·~.:'"-~

Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionado:
·
Ng 222, de 1996 ( ng 868196, na origem), de 12
de setembro do corrente ano, .referente ao Projeto
de Lei da Câmara ng 46, de 1996 (~ 1.525/96, na
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que concede, a titulo de indenização decorrente da responsabilidade civil da União, pensão especial aos dependentes de José lvanildo Sampaio
de Souza, sancionado e transformado na Lei ~
9.305, de 12 de setembro de 1996.
AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO
Ng 1.729196, de 1o de setembro de 1996, do
Ministro da Justiça, referente ao Requerimento ~
734, de 1996, de informações do Senador Josaphat
Marinho.
As informações foram remetidas, em
cópia, ao requerente.

' O requerimento vai ao Arquivo.

Projetes recebidos da Cilmara dos Deputados:
·

PROJETO DE LEI DA CÂMARA~ 63, DE 1996
(N" 1.243195, na Casa de origem}

Dispõe sobre a transferência de recursos federais destinados aos progra-

,_..

ma de 81lmentllçio HColar e do livro dJ.
cWicoe .o p!oga-.udo leite.
.

.

· · O Congmsso Nacional decre1a:

· -' ·' Art. 1• Os EsladoS,'o OiSirl1o Federal e os MunK:ipios não dependàrão de comprovação da adim-'
plência com obrigações perante o governo federal
para receber recursos relativos à manutenção dos
programas de ~ escolar,. dO livro didático e
do programa do leite. ' .
···,_.. Parágrafo Wili:o; Ná'hipótese'de ter sido'cons-

tiüadá. iÍTB!juJariêlâi:lê. ·mr àdrririiSiitição ou preStação
de C011ta!; do Municlpio ou do Estado ou do Distrito

F9deral nas deSpesas coin ·os prógrari-Jas de merenda escolar. ou do livro didático, eis recursos de que

trata este artigo serão' iransferidcis diretamente às
escolas, sem prejurzo daS sanç6es CabrYeis aos res-

pon$áveiS Pela &pr.cação dos recursos.
·Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
.
.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrá.
..
rio.

PROJETO ()RIGINAL

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios, bem c':omo suas· respectivas instituições de
ensino básicO, lião. dependerão de comprovação da
adimplência com obrigações J:lllranle o governo federal para· receber récursos relativos aos seguintes
programas:
.
.. .
.
1 - suplementação dos sjastos com merenda
escolar;
·· ·
11 -, financiamênto dà compra de livros didáticos;
III - outros programas consignados no orçamento da União para o apoio ao ensino básico.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Uma das mais cruéis injustiças provocadas
pela atual sistSmática de transferências de recursos

00002

Setembro de 19%

ANAIS DO SENADO FEDERAL

da União para Estados e Municfplos, reside na imposição de critérios de habilitação unifonnes peni to.,
das as hipóteses de transferência. A. p$xto de obter uma padronização desnecessária ê'ôbSoleta 'dê
procedimentos, comete-se o ·velho erro de tratar
igualmente desiguais. Se não vejamos.
.. .,
Há transferênciSs da União que São feitas~ ·
nas para ajudar a financiar obras em EstadOs e Municlpios sem qualquer eSIIKio prévio de viabilidade
econOmica ou mesmo de efetiva necessidade para a
população atendida; Muitas vezes, justamente por
falta desses estudos prévios, a5 obras ficam inacabadas ·apesar de todd o dinheiro transferido pela
União. É lógico, portimio, que os requisitos exigidos
para esse tipo de repasse sejam bastante exigentes;
SÓbretucfO em fÚnção dei volume de recursos non'naJ.:
mente e!Ml!vldoll.
. '' ' . . .:
·
Mas isso não é. necesseilamente válido para
tÔdos ÓS dlimàis tipos de transferênCia e, seni d!lvi-

as

> . .' . .. '

d~ . ~~~~~·· ~o":?~Jó;9:·~~~5~~~;~·o;_caSo
dos recursos. ~nadoS, a prog~ ® ..8pOIQ..!!Oc
ensino básico~ Em primeiro lug8r, penaliza-se en<i~~

nada

~ continQenteS de C~ que
têm. a ver
com os erros· c:Oinetidos por um Wllco admi(listrador
Irresponsável ou negligente. Em Ségundo lugar,
cada centavo dos cofres públiCos InVeStido em educação resulta em um retomo· muito maior do que todas as demais ações do governo. Em terceiro lugar,
o volume de recursos aplicados nesses programas é
fnfimo, quando comparado com outras despesas da
União, como, por exemplo, o serviço da dfvida inter·
na e externa que não 1/aZ qualquer beneffcio para o
povo. Finalmente, em quarto lugar a União não pode
fugir ao seu compromisso çom o apoio à educação,
seja por que motivo for. .
. .
Desse modo, não vemos porque se deve exigir
dos Estados e Municfpios a comprovação de adimplência com obrigações federais para a participação
em programas de apoio ao ensina. Esperamos, por
isso, contar com o apoio dos nobres Colegas para
ver aprovada a presente p'ropóslção.
Sala das Sessões, em de de Deputado Maurício Requlão.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA FEDERATIVA
DO BRASIL
TITULO VIII
Da Ordem Social
··--·· ••••.••••. ''''õ!''''''''''' --····--··-··-····-··-·· ··-······-····

CAPITULO III
Da Educação, da CUltura e do Desporto
SEÇÃOJ
Da Educação
.•••·--~---n-••-.ool..oooo-noooo--••••-n-••••••••••••••••••••-••n•o

Art 208. O dever do Estado com a educação
será efetivedo mediante a garàntia de:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
inclusive para os que a ele não tiVeram acesso ná
idade própria;
· · VIl - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
§ 1° O acesso ao ensino obrigatório e gratuito
é direito público subjetivo.
§ 2" O não-oferecimento do ensino obrigatório
pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabirldade da a$~de competente.
· § 3" Compete· ao Pooér' Público recensear os
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a cha·
mada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela
freqüêncla à escola.
CAPITULO VIl
Da FamOia, da Criança, do Adolescente
e do Idoso.
••••-•• ouu• ... .a-n••••••-•• -••••-•••••• oooooooo ... u •••••••• •• oooooooooo••-••

Art 22.7. É dever~ '~ma, da sociedade e do
Estado assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opres-

são.

.

§ 1° O Estado promoverá programas de assistência à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não-governamentais
e obedecendo aos seguintes preceitos:
I - apKcação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência matemo-infantil;
11 - criação de programas de prevenção e aten·
dimento especializado para os porladores de deli·
ciência ffsica, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiên· ·
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cia, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e
obstáculos arquitetônicos.
§ 2" A lei disporá sobre normas de construção
dos logradouros e dos edHfcios de uso público e de
fabricação de vefculos de transporte colativo, a fim
de garantir acesso adequado às pessoas portadoras
de deficiência.
§ 3 2 . O direito à proteção especial abrangerá os
seguintes aspectos:
·
l-idade mfnima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no arL 7",
XXXIII;
11 - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente à escola;
IV - garantia de pleno e formal conhecimento
da atnbuição de ato infracional, igualdade na.reJação
processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar. especifiCa;
V- obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à conãlção peculiar de
pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação
de qualquer medida privativa da liberdade; ·
VI - estimulo do Poder Público, através de assistência jurfdica, incentivos fisCais e subsfdios, nos
termos da lei, ao acolhimento, sob forma de guarda,
de criança ou adolescente órfão ou abandonado;
VIl - programa de prevenção e atendimento
especializado à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins.
§ 4" A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente.
§ 5" A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.
§ 6" Os filhos, havidos ou não da relação do
casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações
discriminatórias relativas à filiação.
§ 7" No atendimento dos direitos da criança e
do adolescente levar-se-á em consideração o disposto no art. 204.

LB N" 8.913, DE 12 DE JULHO DE 1994

Dispõe sobre a municipalização da
merenda escolar
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O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art.· .1• Os recursos considerados no Orçamento da União, destinados a programas de alimentação
escolar em estabelecimentos de educação pré-escola'!' e de ensino fundamental, serão repassados, em
parcelas mensais, aos Estados. ao Distrito Federal e
aos Municfpios.
§ 1• O montante dos recursos repassados a
cada Estado, ao Distrito Federal e a cada Município
será diretamente proporcional ao número de matriculas nos sistemas de ensino por eles mantidas.
· § 2" Os recursos destinados a programas de
alimentação escolar em estabelecimentos mantidos
pela União serão diretamente por ela administrados.
Arl 2" Os recursos só serão repassados aos
Estados. ao Distrito Federal e aos Municfpios. que tenham, em funcionamento, ConselhOs de Alimentação Esi:olar, constitufdos de representantes da administração pública local, responsável pela área de
educação, dos professores, dos pais de alunos e de
trabalhadores riJrais..
· ...
Arl 3" Cabe ao Conselho de Alimentação Escolar, entre outras. a fiscalização e o controle da
aplicação dos recursos destinados à merenda escolar e a elaboração de seu Regimento Interno.
Art. 4° A elaboração dos cardápios dos programas de alimentação escolar, sob a responsabilidade
dos Estados e Municfpios, através de nutricionista
capacitado, será desenvoMda em acordo com o
Conselho de Alimentação Escolar, e respeitará os
hábitos alimentares de cada localidade, sua vocação
agrfcola e a preferência pelos produtos ln natura.
Art. 5" Na aquisição de insumos. serão priorizados os produtos de cada região, visando a redução dos custos.
Art. 6" A União e os Estados prestarão assistência técnica aos Municípios, em especial na área
da pesquisa em alimentação e nutrição, elaboração
de cardápios e na execução de programas relativos
à aplicação de recursos de que trata esta lei.
Art. 7" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. ao Revogam-se as cfiSposições em contrário.
ITAMAR FRANCO - Presidente da República.
- Rubens Ricupero- Antonio José Barbosa.
(À Comissão de Educação e de Assuntos Económicos)
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'PROJETO DE LEI DA CÂMARA N" 64, DE 1996
(N• 7.865186, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Institui o Sistema Nacional de Armas - SINARM, estabelece ·condições
para o registro e para o porte de arma de
fogo, define crimes, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPITuLO I
Do Sistema Nacional de Armas ·
Art. 1• FICa inslitufdo o Sistem;t Nacional de Armas - SINARM, no Ministério da Justiça, no âmbito
da Polfcia Federal, com circunscrição em todo o ter·
ritório nacional.
Art 2" Ao Sinarm compete:
1- identificar as caracterfsticas e a propriedade
de annas de logo, meã181lle cadastro;
,, ,,
11- cadastrar as armas de fogo produzidas, importadas e vendidas no Pafs;
III - cadastrar as transferências de propriedade, o extravio, o furlo, o roubo e outras ocorrências
suscetfveis de alterar os dados cadastrais;
,IV - identificar as modificações que alterem as
caracterfsticas ou o funcionamento de armas de
fogo;
'
V - integmr no cadastro os acervos policiais já
existentes;
VI - cadastrar as apreensões de armas de
fogo, inciusive as vinculadas a procedimentos policiais e judiciais.
' Parágmfo único. As disposições deste artigo
não alcançam as armas de fogo das Forças Armadas e Auxiliares, bem oomo as demais que constem
dos seus registros próprios.

CAPITuLO 11
Do Registro
Art. 3" É obrigatório o registro de arma de fogo
no órgão competente, excetuadas as considemdas
obsoletas.
Parágmfo único. Os proprietários de armas de
fogo de uso restrito ou proibido deverão fazer seu
cadastro como alimdores, colecionadores ou caçadores no Ministério do Exército.
Art 4" O Certificado de Registro de Arma de
Fogo, com vafidade em todo o território nacional, au·
toriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda, no seu local de tmbalho,
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desde que seja ele o titular ou o responsável legal
do estabelecimento ou empresa.
Parágmfo único. A expedição do Certificado de
Registro de Arma de Fogo será precedida de autorização do Sinarm.
Art. 5" O proprietário, possuidor ou detentor de
arma de fogo tem o pmzo de seis meses, prorrogável por igual perfodo, a critério do Poder Executivo, a
partir da data da promulgação desta lei, pam promover o registro de arma ainda não registmda ou que
teve a propriedade transferida, ficando dispensado
de comprovar a sua origem, mediante requerimento,
na conformidade do regulamento.
Parágmfo único. Presume-se de boa fé a· pessoa que promover o registro de arma de fogo que tenha em sua posse.
CAPITULO III
Do Porte
.......;,. .
... .,., .. ·::: ,., ..,.... '•.
Art 5" O porte de arma de fogo fica condicionado à autorização da autoridade competente, ressalvados os casos expressamente previstos na legislação em vigor.
Art. 72 A autorização pam portar arma de logo
terá eficácia tempoml fimitada, nos termos de atos
regulamentares e dependerá de o requerente comprovar idoneidade, comportamento social produtivo,
efetiva necessidade, capacidade técnica e aptidão
psicológica pam o manuseio de arma de fogo.
§ 12 O porte de arma de fogo, registrada, restringir-se-á aos limites da unidade da fedemção na
qual esteja domiciliado o requerente, exceto de houver convênio entre as Polfcias Civis pam recfproca
validade nos respectivos territórios.
§ 2" O Porte Federal de Arma de Fogo, registmda, é inerente à função de Presidente e Vrce-Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros
de Tribunais Superiores, Congressistas, Jufzes Fe, demis, membros do Ministério Público Federal e da
Advocacia-Gemi da União, Oficiais integrantes das
Forças Armadas e das Forças Auxiliares, Policiais
Civis dos Estados e do Distrito Federal e Auditores
Fiscais do Tesouro Nacional.
Art. a• A autorização federal para o porte de
arma de fogo, com validade em todo o território nacional, somente será expedida em condições especiais, a serem estabelecidas em regulamento.
Art. 9" FICa institufda a cobrança de taxa pela
prestação de serviços relativos à expedição de Porte
Federal de Arma de Fogo, nos valores constantes
do Anexo a esta Lei.
~ ',

'
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Parágrafo único. Os valores arrecadados destinam-se ao custeio e manutenção das atMdades do
Departamento de Polícia Federal.
CAPíTULO IV

Dos Crimes e das Penas
Art. 10. Possuir, deter, portar, fabricar, adquirir,
vender, alugar, expor à venda ou fornecer, receber,
ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob
guarda e ocultar arma de fogo, de uso permitido,
sem a autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Pena- detenção de um a dois anos e multa.

§ 1• Nas mesmas penas incorre quem:
I - omitir as cautelas necessárias para impedir
que menor de dezoito anos ou deficiente mental se
apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse
ou que seja de sua propriedade, exceto para a prática do desporto quando o menor estiver acompanhado do responsável ou instrutor;
11 - utilizar arma de brinquedo, simulacro de
anna capaz de atemorizar outrem, para o fim de cometer crimes;
III - disparar arma de fogo ·OU acionar munição
em lugar habitado ou em suas adjacências, em via
pública ou em direção a ela, desde que o fato não
constitua crime mais grave.

§ 2" A pena é de reclusão de dois anos a quatro anos e multa, na hipótese deste artigo, sem prejufzo da pena por eventual crime de contrabando ou
descaminho, se a anna de fogo ou acessórios forem
de uso proibido ou restrito.
§ 3" Nas mesmas penas do parágrafo anterior
incorre quem:
I - suprimir ou alterar marca, numeração ou

qualqüer sinal de identificação de affi1.a de fogo ou
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CAPíTULO V
Disposições Finais
Ar!. 11. A definição de armas, acessórios artefatos de uso proibido.ou restrito será disciplinada em
ato de Chefe do Poder Executivo Federal, mediante
proposta do Ministério do Exército.
Art. 12. Amias, acessórios e artefatos de uso
restrito e de uso permitido são os definidos na legislação pertinente.
Art. 13. Excetuadas as atribuições a que se refere o art. 2° desta lei, compete ao Ministério do
Exército autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de armas de fogo e demais produtos controlados, ioolusive o registro e o porte de tráfego de arma
de fogo de colecionadores, atiradores e caçadores.
Art. 14. As armas de fogo encontradas sem· registro e/ou sem autorização serão apreendidas e,
após elaboração do laudo pericial, recolhidas ao Ministério do Exército, que se encarregará de sua destinação.
Art. 1S: É vedada a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos,· réplicas e simulacros de armas de fogo, que com estas
se possam confundir.
Parágrafo único. Excetuam-se da proibição as
réplicas e os simulacros destinados à instrução, ao
adestramento, ou à coleção de usuário autorizado,
nas condições fixadas pelo Ministério do Exército.
Art. 16. Caberá ao Ministério do Exército autorizar excepcionalmente, a aquisição de armas de fogo
de uso proibido ou restrito.
Parágrafo único. O disposto no caput não se
aplica .às aquisições dos Ministérios Mnitares.
Art. 17. A Classificação legal, técnica e geral
das armas de fogo e demais produtos controlados,
bem como a definição de armas de uso proibido
ou restrito são de competência do Ministério do
Exército.

Art. 18. É vedado ao menor de vinte e _um anos

artefato;

adquirir arma de fogo.

11 - modificar as características da arma de
fogo, de forma a tomá-la equivalente a arma de fogo
de uso proibido ou restrito;

Ar!. 19. O regulamento desta lei será expedido
pelo Poder Executivo no prazo de sessenta dias.

III - possuir, deter, fabricar ou empregar artetato explosivo e/ou incendiário sem autorização;

Parágrafo único. O regulamento poderá estabelecer o cadastrami:mto geral ou parcial de todas
as armas.

IV - possuir condenação anterior por crime
contra a pessoa, contra o patrimônio e por tráfiCO ilícito de entorpecentes e drogas afins.

Ar!. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, exceto o art. 1O, que entra em vigor
após o transcurso do prazo de que trata o art 5".

§ 4° A pena é aumentada da metade se o crime é praticado por servidor público.

Art. 21. Revogam-se as áísposições em contrário.
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---~ANEXO

TABELA DE TAXAS

I

-SITUAÇÃO

I - Expedição de porte

federa~

R$ --

de arma

I

650,00

I

i

II - Expedição de segunda vi:a .de·.porte
federa~

III

-

65ó;oo

de ·arma

''

-Renovação de porte de ·arma

650,00

''

MENSAOEM N.0 281~ DE 1988, DO PODE& EiiCiuYlvO
EzcelentfMJmos Senhore3. 'Mell:lb1'oa elo COngresoo Nacional:

Nos tennos"'do art. 51 ela. Ccmst!tulção

~ tenw a ~ de

aubmeter à eleV&cla. deliberação de V03S&S Ezx:eiênc!a:l, acompaDh&do de
El<poslçio de Motivos dos Sellhorell MlD1strOS de E>tado Secretário-Geral
oo Ccmselbo de Seguranç&' Naclon&l e ela. Justlç&, o anem projeto de lei
que "Jnst!tul o Sistema. Nac!on&l. de Aml&s, M~ e Ezplos!vos (Sln&e),
define crlme.s e dá outr&s provldênclaa".

Bmsllla, 17 de junho de 1988. -

J'osé

Sa....,..

EXl'OSlÇAO DI!: MOTIVOS', N.0 · S/88, DI!: 12 DI!: .TUNB'O DE 1986, DOS'
SENHORES MlNISTR08' DE ESTADO SECRETARIO-GERAL DO
CONSELHO DE Sl!lGURANÇA NACIONAL E DE .TOSTIÇA.

ExeelentWlmo Senhor Presidente ela. República:
":remoa a homa. de submeter à. elevad& ap:<ectaçáo de vossa. Excelêncl&
o anteprojeto de lei, em anexo, que lmtitul o Sfost<!ma. Naclmlal de Armas,

Munlções e Ezploalvos (Sinae>, detlne crJ,mes e óâ outr&s providêncla.s,.
resultado dos estudos el&bor&dos pelo G~ de Trabalho Intermlnlsterlal
lnatltufdo por Vossa Excelêncl& com & inciu'nbêllcl& de propor medid&s
capaze3 de coibir a proliferação de am1&S em mãos de dellnqilentes e de

pessoas não

au~t!zadas.

2. Alnd& repercute de manelr& favorável no selo da Nação brasileira a lnicla.tlva de Vossa. Excelência. no sentido d& moblllzação ela. soclecla.de em tomo de um inadiável Mutlrão COntra a VIolência. uma vez
a med!cla. interpreta, com fiel sellll!b!lidade e grande oportunidade, uma.
'Piração de paz soc!a.I oo povo bramielro, que é permanente.

que

3. l:!a,be-se que a atual proliferação de a.nna.s de fogo em mãos de
pessoas não autorizadas e de dellnqüentes é conseqüência. prlnclpalmente,
das tacllldades proporcionais pel& 'ex!stênc!& de um abmlnável. acesso
clandestn!o à sua posse. Sabe-se alncla. que, mesmo que subSfd!a,rla,mente,
o comércio legal contribui, também. para alimentar o mercado cl&n~
tino, em parte, como conseqüência óe llmltações do sfost<!ma. de f!scal!zaçao.
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4. Urge, portanto, que se busque o aperlelçd;.;,.,to do sistema,~
ex!stente, destinado à tlscallzação da produção, do transporte, do de
•
sito, do comércio e, finalmente, da P.OSSe de anua:. de. fogo. . .
·.
5. #Sim. com o obJet!vo de . atuar sobre ;IS de!lciênc!ll3 do sistema
de fisca.llZ:ição do coinérc!o legal e, conseqüentemente,
mereado
cla.lldestino de armas e munições, o· presente anteprojeto' de lei tem a
finalidade de proporciOnar:
·
• ,'. •. •.'
· ·~ 'liriedla.ta compa.tlbll!zação de competênc!aa éntre os Mlxililtér!oa da
J'ustlçe. ·e·do Exército .!lOm vistas a. uma maior eSpecttlcldadil'é, em con~·.·
~·.à malor eficiência. do sistema. .:.. fi!;caUzação; : . :.
·~··malar controle do mercado interno de· armas de fOgO;:.
·.• ''·'
. . má.j:fma limitação das fontes do trá11co' cia.ndestino. de. armas; '
,- ma,ior controle. do porte e 'dà 'proWf~·dé
. ·. ':'. a.l;tÓ'ar, etetlvamente, ó controle· eomputadorlzado · da.·~ ele arma;,· pe!lt.' ,Policia Federal. de ina.nelrà ·,. punir, Judicialmente; os respci1i,-;: "'
sáve!s :Pelt interruPÇão da. cadela legal da. posse de uma detezm1iiád:i-" •
arma;.,.·.
...
·
·
. ~·proibir que
apreendidas peni,aneÇ..m nas·~ i>Oli~ .
· c!a!s, com exceção dll3 que instruirem P1'0Ce8110S que deverão ser recolbldü;'· •
em pra:l\08 " deternllnar, à sede do SF.E'C mals.P.l'Qzlmo; .• ·. ·.~. '·. ••••••
-impor critérioS mais restritivos p3.ra.· conCessão e mesmo. para.····~~.
validaçãq •.de portes -!la arma;
. . . . . . . ...• . .
. ...• ·... .
.
- que o porte de arma, sem licença. da autoridade, del%e 'de ser cOil~ •.•
si~.. · uma. simp!ea co'!tra.venção para constituir....., em crime.
. .

sabri> o

arm;.s;·' · · · ·.•.·.•

.mn...

..·.·..

· 6.' 'No c:oecorrer 'dos trabalboa reallzados pelo GTL estabeleceu-se, .ele' • .
forma.'· detln!tlva. a ·consc!ên'c!:L de que a. qiJa.S8. totalldade.·clas med'da•· ·
de controle, já ex!stentes, ou passiVeis de adoção, terá sua. eficácia. eatrel- ·
tamente rebc!onada. com a. ex!stênc!3 de um sistema nacional, s.pto a.
acon:ipa'nhar, desde a. produção a.té a. comerc!allzação final,·. o hlst6rlco
compll>to. de toe:..... as s.rma.s. de uso permitido no Pal.s e. a.tQ .da.s de """' .
não permitido, cuja. proprledS.de, posse ou gua.rda, é autorizada. a. ot1cfa!a ...
da.8 .Forças Arma.dM, a. coleclonadores registrados, ou a empresa& ~
cJalfz?das em transporte de valores.
.
.,.
A lmpla.ntação completa e detlnltiva. desse slatema., já. 'eif&tente hoJe·
de forma lnciplente no âmbito do Ministério da J'ustlça; · àe vtaMUzari
media.nte sua. instituição em lel, conforme consta. no anteprojeto em anezo. · ·

O levantamento levado a. efeito """ lnatalaçóes do CPD do DPP, para
expansão do Sina.&, autorizam uma. estlma.tlva. de custo da. ordem de
Cz$ 7. 000.000,00 (sete ml!hõea de cruzados) que pode%áo ser obtidos doi
recursos ãestlnados a.o Mut!ríio Contra a Vlolêncla.
Na fase lillc!al de lmpla.ntação, faz-se mister uma. ampla c:amp8Db&
de escla.rec!mento e motivação da. comunidade com vistas a. pJom<>vet o
interesse do cidadão pelo registro de todas "" s.rmas já ex!stentes no Pa.l.!,
inclusive aquelas sem numeração, pa.ra s.s quals se concederá um pra.zo de
carênc!3 e de gratulda.de. Os custos certamente ela.VlU!os da campanha
publlc!tárla que se tará ne<:e!~Sárla. poderão ser oriundos, também, da varb&
destinada ao Mutlrão contra. " Vlolênc!a..
·
7. Dlante de tais conslderaçóea Senhor Presidente, temos a honra
de encamln!Jar a. Voosa Excelênc!3 o Incluso anteprojeto de lei que :lnatltul
o Sistema. Na.clonal e., Arma.s, Munições e El:pioslvos <S!nael, cleflne crimeS

e óá outras providênc!a.s.

Aproveitamos a oportunidade para. renovar a. Vossa. ~lênc!3 ~-~#·.
Gen. Bda. Rubeas Ba.)'Dl& DeD:rw.
Ministro de Estado Secretál':!o-Gera.l do CSN - Dr. Paula Braesazd ele
Souza Pinto, Ministro de Estado da J'usllça.

testas do nosso m3!s profundo respeito. -
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ORIGINAL

traclonal decreta:
CAP1TtiLO I

· . Do Sla&ema Nacional ele Atmu,' M~

e

EEptoom. (SJNAB)
de Annu, ~-

rua· m.tituidô.f!naUd•de
o ais~ Naclolllll
BxpJoslvoa (SIN'AE), com
de:
:.Ãrt.

1.0

e

.
. , ...
·;r; - cadllatrar as fáhrlcaa de armas de fogo, munlç6ea e ezploolYOa
auf.cirlzadaa. pelo Mlnlatér!o. da·.Exézdtq, a operar em território nacional;
· II .,... cadastrar 8s armas ele fogó de uso permitido, prodUZidas pela
lndúa~ nacional, doseie aua. entrada em estoques de produtos &cabadol;
m· - II.!IÍieiU%V o controle das armas de fogo de uao perm1t.tdo, allell&du, pe1aa fáb~ au~. ao .l!len;ado, Interno; • . . . .
•. ..
IV - ~&dastrar as armas de fogo de WIO. proibido, produzlclu pela
lnd~ n&e~onai; e reg!atrá-laa, cjuarido .aua anenaçlo para o .mercac!o
llltpmo, haja aldo, ezcepctonaimente, autonzada pelo Mlnlatérlo do l!l:ifti:lto;
· · V - cacla.stW- 01 eatÍii>eleclmentoa que comerclaà1 armas, mmllç6e.
e ~V08, credenciados. com CertlflcadC) de Beglatro ezpedl4o pelo 6r;io ·
competente do. M1DlatérlO do' I!:Wclto; ·
·
·· ·
VI - registrar aa d.l'%DU 'de tOgo alienada• peloo · ~- a
que .ae refenJ o. lndao anterior, lnciiiSWe· a órgioe p6bllcoa; · ...
VII - cadastrar e registrar u armas de togo. da uao penattldo- 01l
Jll'Pibldo. lmportadaa, na forma da Wglllaçlo' em visor:. . .
VIII - cadastrar e •regl&trar aa armas de togo de ·uao permitido 01l
proibido, exlatelltes no Piila, anterlormmte à 'rigêDcla desta lei, que esteJam
.:ob. ·eaanl&, posse ou Í>rol>rledade de P<iaaoaa para tanto &utorlzadu ~• .
nio.·lnclUZive ·ot1clala cS.aa Forças Amladaa, coleclonadorea, muaeua,. clrs1...,
p6bllcoa e out.ra.a entldad.w de n&turem PrlV&da:
·
&

IX·- re!PStrar as transferências de propriedade•. o extravio; o :iurto,
o rQUbO ·e outras ocorrências su.scetívl)]s .de alterar a propriedade ou a .posse
de armas de togo;
· X - registrár as apreensões <ie ~ dé rogo~· er~tuadas poi-· autOridade competente, Inclusive as vincula,d.a,s a _inquérito po!iciills ..... · . · · .
·.~grato i;n!co. As disposições deste artigo não ;,rW,çam o materlal
destinado a uso . e proprie!lede das Forças Armadas nacionaiS e. das FOrças
AuXwares, que dlspõem de. regi,stici ·Ji.rõp;io. ·
·
··
·
CAPíTULO II
Dos órgãos Integrantes do SINAE
Art. 2.0 Integram o -SINAE:
I - o ~tério da jnstiç~-C~mo seu órgão central;

.II- o Mlnlstério do Exército;

' m - o Ministério da Fazenda,
:Párás:rato únÍco. .a:; Unic!ádes

da. 'Féderação poderão; .ior)Iitimnédlo
de seus órgãos e entici3.des coin 'ConJ:petêncla no· campo da Segurança
Públlca, integrar o SINAE.

cAP:ttUI.o.m
Da Fabricação e do Controle das ArJna..

.Art.. 3P As armas de fogo produzidas pela indústria nacional, serão
numeredas eom códlgo de segurança, segundo normas estabelecidas pelo
SINA.E, de maneira a indicar, no mínimo:

-

tabrleante:

-

modelo e calibre; ·
número de ordem de f;lbricação;
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- ano de fabricação;
. ..
- destinação (mercado Interno ou extemol ,.
Parágrafo único. O SINAE estabelecerá as condições para a. renumé~ · ·. ·.
ração daa a.rma.s já ex!stérites no País, anteriormente à. vigência; desta. 1eL
Art. 4.0 O cadastro, o · registro e ·o controle de dadÓS reb<t!vos a fabricação, Importação, ·comerclallzação, ·transporte, depósito, goá.rda, des- ·
trulçãb' é 'emprego de munições e explosivos, neste sistema, se regerão por
normas especificas do Ministério do Exército.
·. · · _,
0
Ar; 5. . O cadastro, o registro e o controle de Armas de Fogo no SINAE
têm cará~r. nacional e abrangem as seguintes !ases": ·
·
I.-;..;-:~tro dos lotes ·de prodU:tas _acabados, lntormados::pelo tabrtf ~:.
cante, de rorma diser!mlnada. .para o mercado ltiteÍ'llO ·ou extêrno;
:. · ·::.
II - controle dos lotes alienados pelos !abrlcÓ.nteS, ·pw esta.belecl~ .. .
mentos que comerciem com armas de :rogó, órgãos' públicos· ou .exporta.çãá; .. .
m- controle dos lotes a.l.lenados entre ~stabe!OclmentOs "que.comerc!em _._.
armas'de.!ogo;
.
IV - registro elas armas de rogo a.l.lenadas pelos estabelec!mentos auto"' .
r!zados .a comerc!sr esses produtos,_ Individualizados por adquirente;
registro da.s' apreensões e das alteraçõeS de propriedade ou posse_. .
ocorridas com cada arma de togo;
·
·
...
11.• ·.'A. ln!o~Ção sObre l\llenlições·é de -responsabllldede do a.l.lenador.
I 2.0 • A a.l.lenação de que trata. 'o lnc!so m terá caráter 'excepcional,' ' ·
a juízo do Ministério do Exérclto.
·
I 3..0: O MinJ.stério. da. Fazenda encaminhari., em formulário próprio~ · ·
para !lns de cadastro no SINAE, comunicação das eventuais. lmportaçõea ·
de ~ de !ogo, par pessoas jurídicas, na torma. de legislação em vigor.: '
Art. 6.0 o registro de armas de togo se !ormallzsrá com emissão do
Certificado de Registro de Arma. de Fogo, pelo SINAE e precederá a aqui-· ·.
slção de. arma. .
. ..
. '.

. v'-'-'

:à

Pa.i'ágrafo único. o registro de arma de togo é .pré-rÓqulslto para·
llbera.ção de Importação de armas por pessoas !!s!cas.
Art.
A obtenção do Cert!tlcado de Registro de Arma. de Fogo será

7.•

prov!denc!ada pelo a.l.lenador, mediante preencblmento e entrega, no órgãO
local de Polic!a Civil, de Impresso padronizado, çrovado pelo Mlnlstér!o
de Justiça, destinado a. a.l.lmentar o SINAE.
·
0
Art. 8. O Impresso referido no artigo anterior deverá dispor de campo .
próprio para declaração de conhecimento, pelo adquirente, das exigências
a que estará sujeito ao se tomar proprietário de arma de !ogo.
Parágrafo único. As mesmas exlgênclas deverão constar, em campo
próprio, do Certificado de Registro de Arma de Fogo.
Art. 9.0 Para emissão do Oertitlcado de Regl.stro de Arma. de iFogo,
será recolhida ao Tesouro Nacional, em favor do SINAE, uma taxa correspondente a um quarto do maior valor de referência.
§ 1.0 F1ca concedido um prazo de cento e oitenta. dias, com !.senção
de taxas, para que sejam cadastradas e registradas, no SINAE, as armas
de !ogo de que trata o lnclso VIII do art. 1.0 desta lei.

f 2.0 A obtenção do Cert!!lcado de Registro de Arma. de Fogo, para
os que tenham arma sob sua guarda, posse ou propriedade antes de vigêncla desta. lei. deverá ser providenc!ada, em ca.i'áter obrigatório, por todos os
detentores.
Art. 10. os requlsltos para que o SINAE expeça um Cert!!lcado de
Registro de Arma. de Fogo serão especl!lcados pelo Poder Executivo, no
regulamento desta 1eL
Pa.i'ágmto único. o SINAE expedln!. Certificado de Reglstro de Arma
de Fogo de uso proibido, a pessoas para tanto autorizadas pela leg!sl•ção
em· vigor.
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Art. 11. Cada cidadão somente poderá. po.ssulr, como proprletário, no
méz!mo, dua.s armas de fogo de uso permitido, sejam elas de porte ou
de ca;a.
t 1.0 A aquls!ção. de. arÍnaa por parte dos sócios de clube .de _caça
(C8ÇI!doreal e dos a.ssocta.dos de clubes de tiro ao alvo C&tiradores), 8lloSfm
com9. dos colec!onadore<~, será. regulada pelo Poder Executivo..
·
f 2.o o dlsÍiosto neste artigo não ..; apllca aos que adqulrlraJIÍ.:amias
antes de vlgêncla deste lei.
.:
.·

Àrt. 12. A aqull!ição de. armas de .fog<>, munições e explOSivos, dlretamente dos fabrlcantes, é permitida exclusivamente aos órgãos públlcos,
mecnante autorização do Ministério do Exército, e aos estabelecimentos
··
comerclals de que trata o Inciso V do art. 1.o desta lei.
Art. 13. :S: dever do proprletário de arma de fogo Informar, à autorldade competente, as alterações de registro constantes· do inciso IX do
art. 1.o desta lei.
.. . . ..
I 1.0 A autoridade competente é responsável pelo encaminhamento,
ao SINAE, no prazo de oito dias, das Informações de que t;rata este artigo.
1 2.0 A. autoridade competente é ·respoll3ável, também, pela Informação, ao BINAE, das ocorrénclss constantes· do Inciso X do art. 1.0 deste
lei, nas mesmas condições de prazo contidas no parágrafo anterior. · .
Art. .14,., A d;axa . para regll!tro, de ocorrências de extravio, flll"to. ou
roubo será. con:espondente a um quarto do maior valor de 'reteréncla. ·
15.
Certulcado
Registro de Arma de Fo&O autoriza seu p;.,~
prletário a mantê-la, exclusivamente, no Interior de sua casa ou depeildénclas desta, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o
tltula.r ou o respoll3ável legal do estabelecimento ou empresa.
Parágrafo único. O porte de arma de fogo em outras situações não
meric!onad"" neste artigo exige que .seu proprletário dfsponlla de autorização ·expedida poi: autorldade competente.
·
·
Art. 18. M. disposições constantes do art. 15 não alcançam as pessoa.>
que.. J?Or força de .lei, estejam autorizadas a portar arma de fogo.

Ait.

o

de

Art. 17. O Poder Executivo, mediante recolhimento de uma· taxa
equivalente a uma vez o maior valor de re!eréncla. poderá. conceder, em
cará.ter excepcional, autot:rlzação para porte de arma de togo, com validade
por·um ano.
·

t 1.0 O Poder Executivo disciplinará. o porte de arma de. fogo em
todo o território nacional, respeitadas, no que couber, a autonomia. dos

Estados-membros e as disposições ,contf!las em _lei.
f 2.0 M. armas de fogo de uso pro!bldo não-serão.objeto da. concessão
de autorização para porte, à exceção dos casos previstos em lei.
f a.o A autorização a que se retere este artigo, com valldade em todo
o terrltórlo nacional, estará. sujeita aos er!tér!os a serem estabelecidos pelo
Poder Executivo e às seguiul;es condlçqes essenciais:
I . - registro prévio de .arma no BINAE;
II - v!nculeção da arma e da autorização para o porte ao concesslonãrlo;
m - comprovação, pelo interessado, da real neces~dade do porte. de

arma.

Art. 18. A arma de togo objeto da eventual concessão, pelas Unidades
da Federação, de autorização para porte .de arma de fogo, não poderá.
ultrapassar os llmltas do· terrltórlo ao qual esteja vinculada, couto:me
registro no BINAE.
Parágrafo único. O Poder Executivo disPorá sobre os Cli1IOS. condições
e proced!mentos, cuja observãnc!a poderá. ensejar, sempre em cará.ter excepc!onal. autorização temporá.rla para o :Porte interestadual de arma.. ,
Art. 18. A Instauração de persecução penal contra pessoa autorizada
a portar arma de fogo, por motivo de prá.tlea de crime que envolva .vlolêÍl-
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ela . ou grave ameaça, lmplleará, até decisão tlnal transitada· em jlllgad9,
suSpensão .da autorização deferida.
,
"
Parágrafo único. Dar-se-á a cassação detlnitlva da autorização:
I ' - quando da supervenlêncla de sentença penal condenatOrtà lm!cor-·
rivel; ou
··
II - quando o Indiciado ou réÍl, estendo com a sua autOrização suspensa. for encontr:&do portando, em via públlca, arma. de fogo.
Art. 29. o Ministério do Exército manter& o Slnae lntormado sob:e:

cJasslfleação atr!bukla a eada produto controlado, objeto desta lei;
II - empresas credenciadas a fabricar ou', comerciar armas de togo,
munição e ezplóslvos, mediante <:Oncessão de Certificados de RegistrO
próprio;
m- cassações dos Certificados de Registro mencionados no Inciso II;
IV - llm1tes. anuais de fabricação de produtos controladoo aut<>tlza·
· , ."
dos para o mer~do Interno.
Art. 21. Os órgão.s públicos federais, sempre que sollcitadO$, fornecerão dados relativos a Insumos envolvi<los no processo de fabricação de
produtos controlados de maneira <1. assegurar ao Ministério do Exército
eoncllções para a sua. fiscalização.
I -

Art. 22; As ·armas de fogo, munlçóes ou explosivos · encontrac!os em
desacordo com o disposto nesta lei serão apreendidos, mediante tenno
próp!!o, pela autoridade competente, encaminhados ao elemento <:redenc1ado pelo Ministério do Exército, no prazo de 8 (oito) dias.

CAP1TULOIV
Dos Crimes e das Penas
·Art. 23. Co'!Stltui crime punivel com detençãO de 6 ' (sel.s> m-s a·
2 (dol5) llllDS e muita de 20 Cvlnte) a 50 (clnqüenta> diaS-multA:
I - imPortar, exportar, fabricar, fornecer ou transportar arm& de

fogo,. suas partes, peÇ83, petrechos, munições ou explosivos, sem autori-

zação do órgão Competente;

I I - possuir, allenar, adquirir, guardar, manusear ou custodiar arma
de togo, munição e explosivos, em desacordo com o dl.sPosto nesta lei;

·m - trazer ··consigo arma de fogo fora de casa., ou de dependência
desta., ou do local de ·trabalho, sem autorização da autoridade competente,
· ou, ainda, se a autorização não estiver vinculada lt. arma portada e ao
seu portador;
·
IV - deixar de fazer comunicação ou de entregar arma. de. ·fogo il.
autorldaó& quando -a .Jel o determina;
·
V- permitlr·. que allenado, que menor de 18 anos ou qU& pessoa
Inexperiente. no manejo da arma de fogo a tenha consigo;
· .
VI - omitir as cautelas necessárias para impedir que as pessOas a
QU& alude o Inciso anterior se apoderem, com facilidade, de arma de f~;
VII - disparar arma de folio em lugar habllltado ou em suas aój&c:êncla.s, em via públlca ou em dlreção a. ela, desde que o fato não con.stltua crime ma1.s grave;
· · VIII .....: ·deiX8.i' de prestar lllfonnaçõe.s, ou prestá-las fals~
Slnae ou a órgão citados neste lei.
,
··
Art. 24. A pena é aumentada de um terço até a metade:
I - se o agente já foi condenado, em sentença lm!corrlvel, por vio-

lência contra a. pessoa;
II · - se a ·arma houver ultrapassado os llm1tes territoriais da IDI!ãade da Federação, contrariando o disposto no art. 18 deste lei; · · .
m - se a arma. não estiver cae<astrada e regl3trada no sma.e;

OOOII
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. · IV '- sa a
for de uso proibido.··
Art. 25. O emprego de arma. de fogo, alnda que descanegada., na
prática de qu&lquer lntmção pen&!, constltll! causa de especial aumento

da. pena lmponirel, cuja m,ajoração variará de metade, no mlnlmo, a dois
tetçoir, no máximo. · -'
·
·
·
'Ar!;. 26. Esta le1 entra em .vigor 'l8 óata de sua publicação•..
Ar!;.

27.

Ficam revogadas, as disposições. em contrãno.

LEG~SLl.ÇÃO

:~ .

CITADA

J.;

DECRETO N! 89.056, DE :Í4 DE NOV'F:lllni!O DE 1983
•

'

' , ••

c

•

•

•

~ (

•

n," 7.10:t i!~ ;o f]~
junho Je l '-''U, qup- .,Jj,:-;p~ '.:o obre .sr,;:anitc•
pllr:t ~stnl,.-ft.•âmetrto.s, li'n:Uit:l!irCT.S. C'llfb• ..
lccr-. nrHmn.s p:~r• consl:ituic'6o c /uncicm.l•
m"!'tttc> da• Pins•rcoo:~s plltdcula~ 3 •lU~ r•plo•
r•m .~cn·kr>s 1fe ,-i,:rltindlf tr tr•n.•port•-J•·
vtdore.s· c: dd 'outru p~OviJI-ncüt..s.
• ' . •

Rt-.r:ulotm(•nl• tt

~i

·~·.

·. Q ..P~~~?.f.DE~TE:-DA ~_E_PúDLICA. usnndo •las ~otribuiç.,es· que .
-.•:~
.Jhe confer~-?~•.rligo 31. in~i.::;;o II~. cta Cvnst.ituiçlio Fcdernl.
p

•

DECRETA:
Art. 1! Ê vr:dndo o Cunciona.mcnto. de qunlqut!r estabelecimento
financeiro, onde haja guarda de valores ou ntovimcntoc;:to de numcr4·
rio. que não possua sistema de sf'guranc-o :sprovndo pelo nanco Central
. do Drasil na forma dá Loi n~ 7.10'l~ de 20 do jun~o de 1983, e de:llt.e n ..
guiamento~., ..
Porár.rofo único. Os estahclecimcntos financeiros referidos "~ojt6}
· ertigo compreendem bancos oricinis. ou privndos. caixas econõmicri'i:&ocicd:~de9" de crCdilc., associações de poupançn .. suas ngências, suba·
eéncins e seçdcs.
Art. 2!· O e:i3tcn1:2 de segurança será definido em um plano de se·
gurnnçn comprccnclcr.do vigilância osll'nsiva c:om nüme_ro adequado de
vigihmlcs, sistema dt• alarme e l~Cit> menos rnois unt dos seguintes dis·
. posil.ivos:
I _;: equipamentos elélricos. clelrõnicos e de filmagens
instalados de !ormn a pt~rmilir,lrnptar e gravar as ünnr.cns de t,o.
da movimcntncào de pUblico no interior elo estabelecimento:
II - artdatos que retardem a aç-ão dos criminosos f'lerm:l;
lindo sua perseguição~ idcntiHcoçôlo ou captura: ou
IZI - col.tina. blind::tdn com permanência ininterrupta de vi·
cilante durante () c:x:pedicntc paro o público c enqunnto. houver
movimentaçii<· de numerório no interior do estabelecimento.
Art. 3~ .0. est:tbelccimento financeiro ao requerer a aut-;ri:taclo
pnr11. funcionamento devcrã: juntar ao pedido o plano de seguranca. os
projc:tos de construção. instnlaçáo e manutençilo do sistema de alarme e
demajs dispositivos c!c segurança adotados..
Art• .C! O Banco Central do llrasil outoriz.arõ o runcionamcnto do
estabelecimento financeiro após verificar o atendimento dos requisito•
n1fnimos de scgur~nç:s. indispcnsã;..cis. ouvida a St'cretaria de Seguron·
ça Pú.bHca da Unidade da Federação onde estiver situado o csta}>eleci·
mento.
Parágrafo único. O sistema de segur.anç• dos estabelecimentos fi·
nancciros localizado3 ent dcpendêncios dss sedes de õrgo1os da Unjao~
Estados. Território.s. Distrito Federal e Municipios poder.& ser aprova•
do pelo Banco Ccnlr.tl do Drnsil. independentemente das exigéncias do
.n.. 2!
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Art.. 6! Vigilãn-:ia. ostensiva, para os deitos deste Regulamento,
consiste em atividac:e exercida no interior dos est::tobclecimentos e em
transporte de valores, por pessoas uniformir.adas e adequedamente pn:•
paradas para impcJir ou inibir a.ç:Jo crimjno.sa. ·

Art.. 6~ O nUmero lllinimo de '\"igilant.es adequado ao .sistema de
•egurança de coda e!Labelecimento financeiro será definido no plano de
segurança a que se rdere o art. 2!', observado, entre outros critérios. ••
peculiD:ridades do estabelec.imcnto, •ua localiz;açdo, bea, instalaçOes e

encaixe.
Art.

7~ O ciste1na de alarme será de reconhecida eficiência,.con•
forme projeto de eo11.st.ruçao, inatolaç4o e manutençdo exeeuLado. por
emprcea idónea, e de modo a permitir imediata comun.icaçto do e.tafJrt<oo
l«imento financ~irt> rnm Óri!:.ICJ rmlic!al mBis próximo. outro estah~Jcci..
rnelltó da UJe:trne in:ttiLuiçd.n ou ernprc:sa de vigilância.

Art. 8!"

Os di5('1n!SiUvos de

l!lf!'J!Ur.:IJlÇa

previstos nos incisos T. IJ e

cstabelr.cim~nlo rinunl"eiro. obcd("CC"rdo a
rrojchJ!'I de construçtlo. iu!JLnlnçdo c munuten~4., executados por cnipre·

111 do •rt. 2!". od,,t,u.Jos JJelo

us idõneas. observadas os espccificaçúes técnicas asseguradoras de
•ua eficiência ..
Art. 9! O transporte de numerário en1 monL.anl.e superior a 500
f,~ulnhentast vezes o maior v•tor d~ rercrencia do Pals. pari suprirnen•
to ou rcculbimerito do n1ovimento Uiário dCis es.tabelccimeutos rinnncei·
r~s. ser4.dctulldo ~.n veiculo es:,aeci1J da própria inst.ituiçt'lo ou de eu
presa especializ.ada.
§ 1! ConsideraUt·!!lr- ~spr.ciais para os efeit.os deste Regulamento ·
Ot vcfculos com eoo;pt"'dlic-a(•;c~ de srguram::a e dotados do gue1 niçlc
mJ'!ima 'de vigilantrs a serem estabelecidas pelo Ministério da Justiç•~
. § 2!' Os veiculus cspc-dnis parà transporte de valores deverlo 1e1
mántidos em perfeito estado de conservaç4o.
§ 3! Os .veículos especiais para transpOrte de valores serlo pcrlo
dieamcnte visloriados pelos órcãos de trânsito c policial competentes ..
Art. 10. Nas rc,::ióc-s onde for comprovada a impossibilidade de
uso de veiculo estn•C'iPI prla C"ms,resa c!'Cpr.ciali7.odo ou peliJ próprio"eata
bele<:iuumto linnsu c-h o. u Banco Central do lhalfili•Oth:r' autorizar f
transporte do nunar11\1 io JHJt via aénoa. fluvi1l ou oullol meio•. condl
cionado i preaen(a de. h'> m'nimo. dnis vigilantes.
Art.. 11. O tran~porte de numerário entre 200 (du:z.cnt.ost e 600 lqul
nhentas) vezes o maior valor de referência do Pais poderi ser eretuadt
em vefculo comum. com a presença de 2 (dois) vigilantes.
Art. 12. A vigilllftcia ostensiva e o transporte d.e valore1 serlr
executado•:
I - por empresa especializada contratada: ou
n - pelo prôprio estabelecimento financeiro. desde que or
r:ariiz:ado e preparado paro tal fim e com pessoal próprio.
§ 1! O estabelecimento financeiro que mantiver sP-rviço ~rópdct d•
vigil4ncio e de· transporte de valores somente poderá operai com vigi
Jàntes h.abilit.ados ao exercido prorissional nos termos deste U.eeula
mento.
f 2~ Nos estabelecimentos rinonceiros federais ou estaduais. c
1erviço de "icilância ostensiva poderã ser desempenhado pelAs Policia:
Milit::~re.t. A crit.êrio do Governo do respectivo E:stodo. Território ou. de
Distrito Federal.
§ 3! Os serviços de vigil4ncio. ostensiv.a em esta.belceimentos fi
nanceiros e o de tra1uporte do valoreiJ poder6o aer preaL.o:dos por umr
mesma empresa eepecialb:ada.
Art. 13~ O Banco Central do Drasil. poa seu órglo competente o\
mediante c-onv~nio co.n ns Secretaria3 de Seguranç:~ Pública dos Ecta
dos. TcrriLõrios e do Distrito Federal. procederi pelo menOs a uma fis
cali:z.uç:!o anual no e:stnbelccimento financeiro. quanto aq cumprimentt
das dis:posiçõc3 relativas ao sisternn Ue se,::uranta.
·
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. Art. l.C. O estabdeciment.o finonceiro que infringir qua1quer·ds:J
da Lei n~ ?.J O"l. de 20 de junho de 1983, e deste Rcgulani:en·
tu, ficará sujeito üs a••guintes penalidades, apliéãvei:s pelo Dn.nco Cen•
tral do Drasil, conformo a gravidade d3 infroe4o • levando-se em cot.\P.:
a ,eincidência o a condi.ção econômic::a do infrator:
dispo~içOc.o

I -

adv:~rt~ncia:

II - multa. de 1 (limai a 100 (cem} vez.e:~ o mcior valor dt
referência;
JÚ - interdição do cstnhC'Iccimento.

l'nrágnJlo único. O Onrlco Central do Brnsil disporá sobce o pro·
ccdinwnlo p<Jra aplit:n~;~io d:.1~ pcll:ditbde .., prevista' neste arligo, êi3Je·

gurndo ao infrntor din:ito de defesa c po.c;!.ihiliU:uie ele rcct~rso.
Art. 15. ·· Vigilnnt,•. pura o:; c·r,•it•l:i dc~te Rcf~uJamc-nlo, é a pf!SSoot.
contrntuóa por cmJHC!"IlS c!:pt•c:io.tlr..udi1S cm vi.r,:ilãnci11 ou lra.JJsportc de
vnlurc~ ou pelo próp1 io e~t~ht:IC'r:ini~lltO ftn:mceiro, hHbilitad• e Odl!·
CJl.iadnmcnte prcpl~rut.h: puru imllcdir 1')'.1 inilri.r aç4o crim.it&03tl.
Art.. 16. Pnro 0 'cxcrcicio Ja profisslio. o. ~ic~l~nte . ~cv~
regir.trar·&C nn i)cl<"go,·ia Rcy.io1l!!l du Trnbo.1ho do Mm1stcno do frttbn:..
lho. comprovn~Hf<i:
·
·
·
I - sc>r hra.silr.iro:
11 -

tt'r idad·c.: rniuimn cl~ 21 {vinte e um} nno:s;

ter in:;.lruçllo ~ ...•rrt•!!pondeute â Qu<~rt:a série do eriai·
no do PrinH.•iro ~:rau:
IV - ter sldo nprovndo cm curso dt" formGçtlo de vigilan•
les:
V - tt"r ;ido RlHOvndo cm exame de saúde fisica, mentnl
e psicotécnicc•:
VJ - não ler ::.nleecdr.ntes c-riminais t("r.:istrados~ e
VÍI - cr--tH·quite com ns .obrir..ntc"!es ele-itorais. e militare,..
§ 1 ~ O r-equisito :}rt• ..·isto no indso lU d~:;t'! .ortigo não se nplicn
aol'J vir.ilnntcs c1n cxC'rcido do profi~~lio. desde que r.dmitidos por em·
uresa espccialir;eda nté o dia 21 de junho de 1983.
§ 2~ O exame de ~aní'dade fisico e mental SC"rá re&.Jiz.ado de •cordo
com o di:o~po.sto em norm.o. regulacuent.ndora do Ministério do Trabalho~
§ 3! O examo P3icotêcnieo acrá. realizado conforme .instruçôu do
Ministério do Tr.a.bolho.
·
Art. 17~ O registro de que trata o nrt.igo onlerior poderá ser pro·
movido ,,eJo entid<lde realizadora do curso de formação de vigilantes.
Art. 18. O vigih:nlc devcró sur1metcr·se anualmente a rigoroso
exame de saUde fisica e rnentn1. bem como mantcr·sc sdequada'menLe
preparado pura o ('Xcrcício da ati v idade proHssion&l.
~rt. 19. O vigilante usarA uuiforme somente quando em efctivo
1U -

terviço.
Parágrafo único. P:~ra os efeitos deste artigo. cons.idcra~se cfelivo
aerviço o exercido da ntividatlc de vigilância ostensivo. no local de tra·
balho. conforme o disposto no artir..o 5!"
Art. 20. Ê assegundo ao vigilante:
J - uniforme especial aprovado peJo Ministério da Jueti•
ça, a expcnsas do e~npregnclor;
Jl - porte de arma, quando no Pxercfcio dD atividade do
YigiiAncia no local de trabalho:
UI - prisão especial por nto decorrente do exercício da
atividade de vigilância: e
IV - seguro de vidn rm crupo~ feito pelo en,pregador.
Art.• 21. A cunt.t'nht;d•, do srs:urn de- vida ~tn grupn &H:'iiCgui-ado ao
Yl«:llante- oerj di.:sei1Jiiundu pelo ·Cunsclho Nacional de SP.guros 'Priva~
dos.

·
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Art. 22.

Sc-rá permitido oo vigilonte, C'tJJnndo em cfetivo ac.rvfço,

prnbr· revólver calibre 32 nu 38 c utiliT.ar cnsscotete de madeira ou de
borracha.
P~rá?.Tdo ünico. Os vigilante!, quando empenhado,. em transpor~
te ~e valorc~. Jl0dt'r6o, turnlu>m, porlnr espingArda de uso permitido, de
eahbre 12. 16 ou 20. de fabricaç.'m nacional.
Art. ?3. O curso r.le forrni'lttl" de vigilantes .somente s,aoder' ser
mlnistndo por instituiçtlo Cl:lpnr.itoda e idónea, autorizado a funcionar
pelo Ministério do Justiç.n.
f 1.! Nio serli autodzaclo n runcionar o curso que n4o dispônha da
fnstalaçOes Sr.KUras o.dequndus, de uso exclusivo, para t.rE"inamenlo l.eó•
riCo e prático dos eandidnt.os a vir.ilantes.

_/'{ 2! rola hipótese de n4o haver disponibitidado de utilizaçlo de -ee•
.eCnde· de tiro no munici11io-sede do curso. pcrtencerlte a Organiz.oçelee
militare.:s ou policio is ciVis, será 11ut.ori:z:oda a instaloção de estande pr6•
prio..
Art. 24. O Mini~tr.rio da .Justiça fixarll o currículo do curso de
formaçlo de vigilant•!S llt a earg:" horária para c:ada discii)Iinã •
•.:0.:-t. 25.. Slo rr•~tJi.'Jitn• para • lnseriçAo do ea.ndidat.o Ao cur10 de
formaçAo tle viailante.:

1 - ser brasileiro:
. ·:
II - ter instruç4o. correspondente l quarta drie do ensino
do primeiro 1:rau;
111 - Ler sido aprovado em exame de saúde física, mental

e psicotecnico:
n4.., Ler antecedentes criminai! registud~~: e
estar quite com as obrigações eleit.onis. e militares.
Pnr:ir.rofo únieo. Aos vigihmlcs em exercício na prorissilo. contra•
lados· nte 21 de j_unhç- de 1983. não se oplica a exigência do inciso II.
"Art. 26. A avoli:tção rinal do curso em formação de "·igilant.es. se ..
r4 éo'nstituída de exame teórico e prático das disciplinas do currículo.
Pârágrnfo único. Somente poderá submetcr·sc à prova de avalia..
çilo final o condiünt'> que houver eoncluldo o curso com freqQCncill d•
90% (noventa por eeato) da carga horBris de cada disciplina.
Art. Zl. O candidato aprovado no curso de forn,açllo de vigilantes
recchcrõ. certificado nominal de- conclusáo do curso exp~dido pela inati•
tulça:o t"spccinliinda P. regi~tre:do no Ministéiio da Justiç:~.
Art. 28. O curso de for-mação de vigilantes Será fiscalizado pelo
Ministério da Justiça .
. Art. 29. A instítuiçilo responsável pelo curso de formação de 'vigi•
lanles remeterã no óq;:ão risca!iz:udor. 11Lê 5 (cinco) dias após o inicio de
IV V -

codo cur:s.o, rclnçllo r.ominal c qun1ificn~:io do" cantiid:ttos nele mntrku·

lodos.
Arl, 3D. As t"mprc!':ns especi~lizadas serAo constituídas sob a Cor·
ma de emp'resas privadas, regido.s peln Lei n:' 7.102, de 2D de junho de
1983. O ainda pclll!> nnrnHJ.!I d11 lcg:isl:lç<to civil. comcrcial_e lrabalhist~. ·

f : ~ A proprictloàe e a odrninistruçáo das empresas upeciali.r:a•
das que vierem a se constituir são vcdndas a eslrnngeiros.
§ 2: Os dirclorcs e dcmnis emprcttttdos d6:s•erupre:!ll1s especiali.ta·
das ~do poderão tf'r llntr.ccdentcs criminnis rc~istrodos.
§ 3! O cnpil:1l int€'r.:rnliz:tldo das. empresa~ e!:p<'ci:lli7.Rdu nl\o
poderã :ter inferior a l.COO (mil} vezes o maior vnlor de referéncill vigen•
to no País.
Aot. 31. Consit~eroun·se empre-sa:~ espcdolizadn:~. pa.ra efeitos des·
to R.r.gularnenlos. a3 or.:.'lniz:nçclcs insliLui<las JHno prestnçllo de Dõe-rvl·
ÇO:J de vigilância c1.1 de trnnsporle de valores a e'tabelecimenlo.s finon•
ceiroo ou a outro3 estnbcleciment.os.
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. Art.. 32. O pedido de nutorlznçi1o para f\lndonEm<!nto de empreo~t.u
eepecializ.udaa ecrá tlirigido a.o Minioterio da Juatiçc o sed ine~:ruldu
com:
l
terluerimento a:tein~tdo pelo titular da empreea:
Il

cópia nu C'C"rtitl;lo clo:1 nto:t C'Onstilutivos devidamente

registro• dos nQ f("P,istro ti:· ~m:o;oa!" jud1 ·· .. · ...

Jtr -· comrnC~vantc de inscriçllo nos õrci!os ndministrntivot
fedc.-:rais cumpr.tcntes:
IV - modelo de uniforme c~pf'Ciol é~ seus vigitunlt>s:
V - c'ópia da Carteira de Identidade. CPI-'". Titulo de EJci·

tor e Certificado de llc:o;crl'ista ou documento cqui\"nltmlc. dos
16ctos-p:ropril:tôrios. dirctorc~S e gercntcs.da rJnprcsa:
VI - prova de que os sót:iQS·I,fOI,rit-tãrios. diretorc:J e gerentes da empresa n4o tenham anLcc-cUcntcs criminni.s registra•

dos.

·

P•rlleraro único. Qualquer oltcra,4o referente aos incisos Jl. e IV
deste artlga dependerá de prévia nutori7.a:ç;lo do Ministério da Just\ça..·
Àrt. 33. O uniforme 5crü ftdcqua:do às condiçGes climliticns do lu·
pr•onde o vir.ilo.nle prestar serviço e de "'odo a ndo prejudic&r o per·
leito exercfcio de suas nt.ividades J,!rorissfonais.
f 1! Das especirieaç6es do uiliformo çonatar6o:
I - apito com cordlo;
II - emblema da empresa: e
UI - plaqueta de identificaçlo do vigilante.
I 2: A plaqueta de idcntiricntl!o prevista no inciso lU do partigra•
fo ~terlor aerá autenticada peJa e1npresn. t.cró validade dct G (seis)
ltl e conterJl"o nome. número de registro nu Delegacia Regional do Tra·
balho do Minist.êrio do 1'rabafbo e (otogr:~:fia tamanho 3.x.C do vigilante..

•no·

Art.. 3-4. O ·modelo de unirorrnc especial "dos vigilantes nlllo ser'
aprovado pelo Ministério da JusLiça quando semelhante aos uLiliz.adoa
pela• Forças Armadas e For-cas Au:ti1iarea.

.
Art. 35. NAo será autorizado o funcionamento de empresa eapeclalkada que nlo disponha de recursos humanos e finonc~iros ou de
last.alaçGes adequadas ao permanente treinamento de se~s vigilantes.
Padg:ralo único. Aplico·se i.s empresas especializadas o disposto
no f 2! do artigo 23.

Art. 36. Na.o será autorizado o funcionamento de empresa especializada orm t,.nsporte de valores sem a apresentnçto dos certificado•
de propriedade e laudo de vistoria do• vefc~.aloa especiais.·
ArL 31. Nllo serll autorizado o fu~c:ionamento de empresa espe•
claliz.ada e de curso do formaç4o de vigilanLes quando seus objetivo• ou
clrcunsUnc:iaa relevantes lndic.,em destino oú atlvidades ilicltAs, eo.n·
trtrios. nocivos ou perisoeos ao bem público e l eegut-anço. do Eet.do •

do coleUYidode.
Art. 38. Pnra que as emsH~sas rspecluliudu opcorenJ nn!'l Eata•
dos. •rr.rrit,írlo• o l.iislrito f...,,J~ral. além de autorizadas • (undon•r n•
forme deste lter:ulo•ncnto. devcr4o promover comunicaç4o A S:e-C"rf!l.aria
de.Sesurançn Públi<"a do re.spectivo Estado. Território ou Distrito Fe·

doral.

I l! ·Da c:omunicaçdo devcrfto constar:
I -

c:ópia do instrumento de aut.ori~aç•o pftrl fUnciona·

mento:
II - cópia dos atos eonatitutivos da empresa:
III - nome, qualificaç4o c endereçO al.uaJizado doa
16clos·;,ropiieUrios, diretores e gerentes da empresa, bem como
dos rcs"pons;ivcis pelo .rmamento e muniçao:
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IV
reJ'açlo atunliz.ada dos vigilante!! e demais funeio·
n6.rlosi
V - endereço da sed~. '"'cdt6rin e demai1 lnsleJaçGt:~l da
empresa;
Vt - espcciticoçOe:t do U11ilurme e1pedal aprovado pan
uso dos vigilantes;

VI! -

relnçtio IJOrmcnnri.uda das armas • munlçOII de

propriedade e rcsponsahitíd .·, Je da empresa:

VIII - relaç:l:o dos vP.ir.ulo-:l e~pcrinis. nO caso de empresa
especittliznda em transportr. de vnlcHe~;
JX - r~ ,açtlo rlo' e!.L~l,,•lt-f.'iruPnlo!'l oo:t rauftia &Ao pr'..,ta-:
dos =wrvi(.·o:: de vigilância ou dt~ tllln!>porte de volurc.s; e
X - IJiitrus lnrnrmaçl}t':'f, 11 c r i li: rir» d.1 rcsv~ctivo Secre·
tarin. d~ Scs·.urnnça r•Uhfira•.
§ 2!' Qualquer altcra.çô'io tlos dados a que se Fl!fcre o parágrAfo an•
terior serd comunicada à respectiva Secretaria de Seguranca. PUblica ..
Ar L. 39. O· Minist.êrio da Justiça fiscalizarã as 'e.mpre-sas especial i·
:r.adn!!l nutoriz:a.d"as ll hmeionar na forma deste Regulc.mC':lt.O ..
Pa'riigrafo único. A Hsc:Llizaç.io a que se rerere este artigo seri
rcaliz.m.la ao menos uma VC1! por ::mo.
Art. -10. Vcõ"ificada a existência. de infra~!o a dis~o!!li.tivo .d~ Le~
a! 7.102, de 20 de j1~nho Ue 1983, e deste Regulamento, as empresas es· ·
pecinlizadas e os caH·so~ de rormeçdo 'de vigilantes ficam 3ujr.itos às se· .
guintes. pcn:llidrrdc:f. nplic...,.eis pelo Ministério da Justita conforma a
graviclnde da infrru;ão e levando·~e.em conto a reinddêneia e a C9ndlç4o ~conómicll do infralor:

I II r.cr!O:nc:ia;

adve:temc.ia:
zntJlta de até -40 (quarenta) vnP-s o maior valoc da re--

III - proibição tcmpnriiri3 de (uncionamento; e
IV - cancelamento do registro para funcionamento.
Parágrafo ünico. O Minisl..ério da Justiç3 disporá sobre o procedi..
mcnto par::t a taplicnçào da~ pcnnlidodcs 1>rcvislas neste artigo; o.sscgu ..
rado no infrator direito de defesa e pos:sibilid'nde ele rccllrso.
·
Art. •U. Os nümcros máximo e mínimo de vigilantes das empro·
eos especi:t.lizarlns cm cnda unidade da FetlcrnçJo serão rixados pelo
Ministério da Justiça.
Paré.grafo \mico. O nümcro rlc vh:ii::mtcs d3:~ empresas esped::wli·.
zad:1s em cada unidade dn Fc:dernç:io comprcenderà o nútnr-ro de vjGi·
hmle3 contratados por empresas (;specializ.adas que tenham um mesmo
sócio·proprietário
Art. 42. As arrna:s e as mut'lir;t}cs destin:::~t1ns no uso c treinamento
c!os vigilAntes sl"nlo de proprieú.::ule c r~;!~pm·snbilidade:
I - dns empresas cspecinliT.adns:
H - dos cslabclccimcntos Hnanceirll!'l quando dispuserem
de sCrvit;o orgnnbr.ndo de viç:il:lnci.a. ou mesmo quando cont.:.atn·
·rem empresa espccialíz:.ada.
Art. -13. As llrtnas e us nnmir;õe., utili7.ntla~ pc>[os Instrutores IIi
alunos do curso de formoç~lo th~ viv,ilan~t.·s scr.i\u tle pn,priedaúe e res·
ponsabilidadc da insliluiç:lo nulori.r.:ala 1l ministr~r o curso.
Art. ~4. O Mini~tério ú:J Ju!itic;a fi:t>1rã n nn.Lurc7.D e o qu:tnthl:.~de
de orma~ d~ propdr.-,(:uJc c re~pons:-&hHitl<\,{(' cln c~t.1hdt.•cimento Cinan·
cciro. do curso de foomaç;\o tle vit:íl:mlcs e dn cmpr~.sn espcciaHLud~.
Art. 45. A oquisição e A poS:!'iC de nrm01s (" rnuni.çõe-s peJo cur\~de ~
formnçclo ele vi:::::ilantc-s. cstobckcirnC"nlo fin:mcciro c ~mprcsn C.<j.pcU"'oftj~_ •
z:ftda d('pend(•rõo clc nutorb:nçáo do ~tinistêrio tia Justiça.
~
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Art. 46. As ormlHl c muni<;í5C"~ de propdt~do:dc c responsnbilid3de._
dos cursos de formnçáo de '\'igilantcs. da" cnllltesns cspcciaii?.nclos e
dos estl'belccim['nlos: Hn::o.ncl"imo; ~cn\,-, ffti:Hdrad.a:'i cm lug:'!r sC'guro, de
diftdl nccsso o pt":SSOél9 cstranhus nO serviço.
Art• .f7. Todo nrm!lmcnto e muni<;ilo destinados à form::u;;lo, ao
treinamento c no uso <io3 vigilaut.I!S scn'io fisculiz.ndos c conlro1ndos pe·
lo Minislêrin dn Justiço.
Art• .C8. lncorrcr4o na!'l pcnns previstns nc;. art. -40 os cursos de
ronnnç4o de vi,::iJnnlcs. ps empresas cspeeinli?::ndns e os estnhelccimen•

to:a rinnnceiros. responsâveis ,,elo extravio de ormas e muniçclcs de sua
propriedade e responsobilidndc.
Art~ 49. O nrmament.o e os nmnitôes de que trsta.m oS artigos 42 e
.C3 scr4o recolhidos ao Minist.êrio da Justiça. para custódio. n~ caso da
p&raliseçlo ou ex.tinçlo dt1 empresa espccinli.u.da, do .cuno do forma ..
cto de viJilanLcs ou do estabelecimento fintmcciro.
Art.. 50. As cn1J)resas j6 em funeionament.o no Pais em 21 de ;u.
nho do 1983 dcverdo adaptar-se a ·este·ltegulament.o. ,no prazo de 180
(eento e oil.cnt.a) dias a contar de sua publicaçdo. sob pena de le·rem·
tuspcnso o aeu funcionamento nt.ê que comprovem essã odapt&ç!o.
Parágrafo único. As compre!\as. após a adaptuçt:o prevista neste
artigo. dcvC!rllo requerer a fiscali~ação do órgão competente e apresen·
tar ao Ministério da Justica rc~aç3o pormenori=ada das armas e muni·
~es 4e ~ua prôpried:1dc e re~ponsabilidade.
Ait.. 51. O Ministério da· Justiça. o MinisLêrio do Trabalho e o
Banco Contrai. do Brasil bâixardo nor'mas dispondo sobre a eompetên·
ela quolbes ó uLribuida pela Lei n! 7.102, de 20 de junho del983.
Ar~ •. ~2. A competência prevista nos artigos 23, 21.- 28. 32 e seu
paricraro único, 39, 40, caput • .Cl, ·H, .es e .C7 poderá ser objeto de con•
Y~nio cotn as Secretari3s de Segurança Püblica dos Estados, Territ6·
rloa ou do Distrito Federal.
Art. 53. As empresas especialil:adas (icam autorlzadaa a .preatar
nrvf(Os 1 outros: estabe-lec:im~ntos n4o financeiros.
. Art. 6•~ O Mlnio;tério dn Ju~tli('u pelo sr.u ór~tto própT"io encaminha·
r•. 110 1n·a:r.o dt- 30 dias. oo C"OinJ)~I,.nte Serviço de F.lsceli:.açlo de l'ro•
dutos Cttntrula~los ltrgionaJ·-- SFI'C do Minisl~rio do EJ:erdto.. CCim.
relaç.lo às empr~:sas e.spccialilndot., jã em funcionamentO e is que vi•·
rem a. aer.constit.ufdas. os sc.:uintes dados:
· I - nome dos responsáveis:
11 - nún1eros máx.imo .r mfnimo de Yidlantu com que
opera ou estai autori1.uda a opcl"ar;
.. III ~ quunt.fdnrle de arma'! que possui ou es" autoriz.11da
~ posauJr e respectiva dnt.aç.io de muniçlo;
IV - qualquer altcnç:A:o na quantidade de armas a que se
refere o it.em an~riur;
V - certificad~ de seprança para parda de armas • mu•
nlçOes;
VI - transfert!11cia dct armas e muniÇ(in de uma pilra ou.·
tra unidade da Fcderuçot:o: e
VIl - paralisaçotO ou extinç4ó de empreaaa especiali:tadaa..
~ " ~.~7Para us cmpre:m:ll jA em funciõnam•nlo, o prazo referido ne•
.~iiitó t~er' contado a pnrtir da sue Bdapt.aç4o. nos t.ermoa do art. 60
!~•ola

JteguJomento.
I 2! Para as novas

errar•t~a•s o prazo aed contado a partir da da·
&a da autoriz.açlo para aeu funcionamento ..

Art. 65. Nenhuma &QCi•:dade segurttdora poderl emitir. em favor
de a!Jt.abelecimento financeiro. ap6lico. de seguro que inclua .cobertura
prantindo riac.oa do roubo o furto qualificado da numer,rio • outroa
valores. sem cnmprovn'=tio-de cumpriménlo, pelo ~Cgurado. "s exi.cfn·
cúts quanto ao ~i~tema cl.: seç:urança previstas na Lei n! 7.102.. de 20 do
Junho de 1983, e neste Rr,:ulamenlo.
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. Paráaralo único. As npólic1~1J com Jnfrlngência do dioiJI»tD neJII.C..
arth:o mio ~r4o colwrturft •!c resse~uro pelo lnst.iLuto de Jiu~eguros dt~

Drasil.
Art. 66. Nos seguros contra roubo e furto qualificado de est.abol ..
cimentos financeiros. serão concedidos descontos sobr• os pri:mios ao1
1eaurados que possuírem, alCm dos rcquisitoe mfnimos de

securaq~

outros meios de prot.eç4o.

f 1 ~ Os descontos sobre· prêmios previstos neste artigo conslarlo
das tarifas dos segu.ros aprovados pela Superintendência de Sesuros
Privados - SUSEP.
I 2~ Enquanto os taxas c deseonLos nllo Corem inclufdos nas tarifas: as Seguradoras, de comum a.cordo com o lnstil.uto de Ressecuro•
do Brasil, darlo tratamento privilegiado aos aegurado.J que dispuserem
de outros meioa de próteç4o Além do3 requisit-os minimos exicidoa.
Art. 67. Eaté decreto entrará em vigor na data de sua pubUc~clo.
Drnillia, :U da novembro da 1983; lGz~ da Independtncla a 96: da.

Rep6bllca.

JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abl·Ac:kel
LEI N: 1.102. DE 20 DE JUNilO OE i~
f)i~l"k> !udm: ttt"L"'II"IIIJ,.. ,.,, ~,..-.

ot"><CD!.okr ~,...
r11 auu'iu•klo ~ /unciolJ•-IIl• dt1:11 _ , . , .
'•:~• p•rckul•l'f!• qu• r11p/onM .,.~ M
..-iz:iUndll • dt! CTUJfHIIW fH ··.tono.. e fl4
~;,.,..,.11{0• fina~t.r~;H>"'

olllra• pro•id~ar:i••·

o· PRF.SIDENTE

DA ItEl)ÚDf~ICA. faç-o sa~r que o Coss;resso
Nacional dei:r.:t.o e eu s:tnciono p. .scJ:uintc lei:
Art. 1~ E ved:!.do o funeion;uncnt.o de qualqu~r csLhbelccimenLO R•
nanceiro ond~ h:~ja t:uarda de vnlorc:1 ou movimenbC"::IO de numcrá.Tio.
que nõ\o possu01 sistema de srs;uranC"a aprovado pelo Uanc:o Ccn&.ral dO:
Dr:.sil, n:f iorrna de3to lei.
Pará~:Tnío ú;..ico. Os· estt~.belecin1entos financeiro.~ rcfetid4s neste
arti$!0 .compreendem b:mcos oficiais ou privados, caix:iS ccon6~1Cas,.
scx:icdndcs de crédir.o, Associ:tç-!les de poui)anço:ls, s.uas acCncius; au.ba•
d:nci.a.s o •eçGes.
ArL 2: O ãistema do seg:ur.mço rderid·o·no artí~o anterior indul
peaso:~.a adcq~d.õlmcnte prcp:~radu. õ1S$im chamadas vfPla.nW; abP
mo capnz: de permitir. com se;:uran(a, com~nicac:Jo entre o c:s~n~lht-c
mento rinnncr-iro e outro d:z mesma instituiçt~o.. empresa de VtCJIJ~!r
.ou 6r,c:o\o policial mais prõxin1o; c. pelo m~nos. mais um dos scr.uinte•
disposilivos:
I - cquip:un~ntos C!'lt"trico:s. •lctrdnic:os e de tilmas:::ea.s
que- po5sibi}itcm .õl id~:ntitic:<lç~o ..los ZIU.õlh•ntcs:
lt - •rtc'fôl~os qu~ t("lardcm a acao dos C"riminCHos. permf•
b:todo •v• ptor~a.."'Uido. idC"ntW.:ado ou captur~: C"
III·- cãbiua blind:\da com pcrman~ncia iuintrrruph úC_Vl
cilunte dur:tnlc o C"XJlt•tlitmtt' l'ara et pUblico e eoqu.nnln houver
movirncntaç;lo de numerârio no interior do cstabctecimc=nto.
Paroi1~rnfo único: O llanco Central do Drasil podcrã aprovnr o ais·
lema de sco~:uranca do:~ e~t.abclcdmcntos fin:mceicos localiz:aüo.s em dc-~ndCncia das sedes de ór,~~os da Uni.ilo. Distrito fo~cderal. E:st:ado•.
Municipio::s O Tcrritórius. indepcnúentementc das c-xig:ênciu deste an.i•

~·
Art. 3! A vi,eil.lnci:t osl.c::nsiva c o &.r.anSJJOrte de v:alorea serlo ex•
cuLados:
I - poz: P.mJ)resa cspcc:ializ::sda con.C.raUJda: ou
n - pelo próprio estabelcdmento tinn.ncciro. desde que 01'"'
18niz.ado c preparado para tal rim. e c.c.m pessoal próprio.
1-arâgnlfo único. Nos estabelecimentos rinanceiros federais ou c..Udu:~ois, o serviC'" de· vigiUncia ostensiva poderá ser descmf)enhado pe.
J.. Polieins Militares. a Critério do Go,·crno do rcsp~Livo Eat.ado. Tu•
rltÓrio oU Distri&.o 1-~ct.lcral.
ArL 4~ O tran~i"ortc dt- numedrio cm mont.:~nle superior a 500
(quinhentas} vc;r:r:s o. maior valor de n:krl:•nc:i::t. do Pais. parn SUilrimcn•
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to ou recolhimento Uo movimento diário Uos

cstnbcicocimcnto~ financc:i~

ros. será obrigat.ori::urot'nlc cJctuado cm vcicul-o CSpei:ial 'd..'l própria ins~
tit.uiçao ou de.emprcs:~ cspecial_iz41da.
.
.Art. 5! O transporte de.numcrãrio entre 200 {du7.t'ntft:s) c 500 !qui·
~nheJitnsJ vezes o major v11lor de referência do l'llí.::~- será. e!ct.uatio cm
veiculo comum. comi) prcsCnça de dois vi"-ililUt{'S.
' '
Ari. G~ ÇomJu:t.c- ao flanC'o Ccnlro~l do Ura:.~il:

I

~ aulDriz:~r·o funr·iuh"'rr~omLtJ d.,:o; mot~bdt·t·lua·nto~ ri·.
II.S ccqui~.itwJ mfuion•J.s dr. IWJ~InAno;a ~n

nancclros. LIIJÓs ve-rific:ur
diHJK:rtJI~Vcb:. d~

aeQrdo r~m r. nztiJ~'' 2:" d•~:,la h·i. ouvida • re$pt:c.Uvai SecrcL:ariu dP. Sc,:ur:mçá Pliblu.H;
·

Jl -" flse:diz:;,;r os est.nbclecimcnlo' Cinnnceim!l qunr1to ao
,CUJ;'lJ'riiRento desta lei; o
IJI - aplicar aos est:tbclecimcnt.os finnnc.eir~s AS penalida:des previsbs ncst.il Jci.
'J'Dr&~rafo. llnico. PAra à cxccu(.:ln da t:t!Jnllf::l~nda 1~revbta no' in· '
c.lto ll tlt!J'-0 al'l.ÍKC'I. '' H;~onc:n Cent.r.a.l du llr.n.-"il amdc.:r& c-rlt"1Jr.o.r f'nnv6<- ..

\..~:"~ii') Cf!lf/ba Sl!crcoluri;~os. de! ScosturançQ Püblic:a do!t res1M:c!ivos t:111..a.do• ,
'·."~~rios"'!. Ui,triln (o".,•lrral.

A:r~ 1r Ó estabclec:imcntc Cinanceiro

,
QUI!

" :;

fnfrinr:ir di!IIIJosiçõ'lo

de~- .

&a lei ficu4 sujeito às &e~uintes penalidÕidcs UJil.icávei:~ pelu lhnco Con•
trai do Brasil. conformo n gruvidado dn infr.n~ô'lo e lov'tmdo·11o em conta
a relncld~ncia o a condiç.ll.o ec:on6m(c:a do lnCcutor:

.J - advertência;
U - mulb. ele 1 {uma) A JOO (cem) vez:c$ o maior valur de
rercrência:
·
ff[ - intcrdiç;lo do estabelcdment.'o.
ArL 8:" Nenhuma soc:ied~de sei:Ur<ldorri pode:râ emitir. em bvor
de estabelecimentos tin:~.ncciros. apülice d~ sc~uros que ineluil cobcrtu·
ra ,;unnUndo riscos de roubo e furto qualificado de numerário e outros
valoTC:a;, sem comprovação de cumprimento. 1,elo segurado. dõls cxigéndas prcvist.::J.s nesta Jel.
·
Par:lçra.fo único. As apólices com inrrin;;:êni:ia do disposto neste
ar&igQ nAo -terlo cobcrtur01 de resseguros pdo Instituto de Hcsscc:uro$
do Dr01si1.
Art. 9! Nos securos contra roubo e furto qualificac!!l dz estabcle·
cimentos financeiros. serão concedidos descontos sobre os prê-mios- .õlOS
•ecurados que possuírem. nlêm dos requisitos miniznos de secur<lnça,
outros meicn de proteçilo prc•.. istos nesta lei. na forma de seu rcJ~Ul:l•
mento..

Art. JO. As empresas especializ:;,das cm prestaçãn de serviços de
e de t.ransport.c tle Võllorcs, constiLuid<ls sob a forrn:. de cm·
pr..,sa:s privadas, scro".n rt~r;id:as por rsta lr.i, e ninda pclu disposic;'le3
das lt-gi.•daçôes civil. cnmcrc:i;,.l c trabalhista,
·
Purágrato ünico, Os serviços de vis~ilfinci!l. e de tr·ansportc de v a·
Joros JH)derào ser executados por urna mcsm3 emprcsõl.
Art. Jl. A pi"oprirdadc e a athninistr~ç;\o d:.s empresa~ cspccinii·
udas que- vier~m n se t·un::;t.ituir s~o VC"dadu:J a cslrau,~t·iru:s,
Art. J2. Os dirc.furNI' ,. df'ttli1Í"ll t•rnprrf:o'ld•1~; dn~ •·lnprrr,aa P!l,h;>d3·
lizadaa 116u pudcr~o LN autt•c:edc•ntt.·s c:rilnir1~i~ rt•d.,trtulns.
Yi~tilAncia

Art. )3.

() Cõ1J1it:1l luft•J;t;lliJ;ulu

cl:1~ cmprN>U'll r:~prdrdil;ub~

n1lo

pode s~r inf~rlor P l,f}ClU (míl) vc7.c3 o maior v.,Iuc de rcl•·rCncia vi1:cntu
no PaiJ!.
Art.. l.C. S:1o ctnu.Ii<;ões essenCÍ:)ÍS p<lra que a:~ r.mpt•:sus r.:JJ1ecia1i·
ud~• operem ncrn t::st;ado3. 1'erl'itórios c Distrito Feden•t:
I .:.. autnri;.o::açtlo de f~acionrunento con<:r.tlida c:.unformo o
art. 20 dc5ta h~io c
Jl -· CcununieaçJo à Sccrct.uia de Scr.ur... nça Públicu -do
rt:SJ)('C'Uvo f:sta•Ju, l'cn·i.tódo ou Ui.•>tr itn t•'cdt•a:..l.
Art. 15. VIC"il••nl~. pl'lra os c(eit4l.t dc~ta !el, é íJ cmprc:J:nào eon·
&talaldo por e:!taLt:l.:o:imcm•<~s (in,mceitll.S ou r•c.C r.mprc.•sn· L':w~·cil\lit.ada
em pte$Ll\çlio do ~C:t'liço de v\cilincia ou àd. tro.n~porte do v :.olores. pura
,Impedir ou inibir açQ.o crirQlnosa.
Art. 16.· ~~ra o cxc:rdcio dA prolissAo. o viciJttnto\'[~qS~~~:-:~~"c

CO~JntC:l l'CQUI$1LO.s:

~
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I
ser brasileiro:
11 - ter id~de mínima de 21 (vinte e um) unos;
III'- ter inskut;.\o concspoildentc à QWlrta sério do j,ri.•
mtoiro grttu:
IV -.ter aido aprovado cm curso de formcr;âo de vieilan•
V - ler sido Plnovudo em e.:comc de :uui:d~ Cisica, mcnt.nl
e pslCutêcuicLI:
VI - não ler anleet!dent.es criminais rt'&:lsLrados: c
VIl - e:~r QUite com as obricaÇóes eleitorais e m.ilitarl!'s,
Paroicrafó único. O requisit.o previsto no inciso lU dest.c nrtico
:nlo ac aplica aos vir;ilnnt.cs ad1nitidos até a pub1ic::tçô1o da presente lei.
Art. l"i. O cx•rciCio. da profisdo de vigil01nte requer prêv:O re~;.,..
Uo na Delegacia lte1tion.:d do Tl'ab::tlho do Minist.êriõ do Trabalho, que
ae (ar~ após, a aprcsentaCi\o dos documentos comprobatórios du situa· ·
....,es enumeradas no art.jgo ant.crior:
Par:i~:~ro ünico. Ao vicilnnto $Cr.t, rorncclda Ca11.eina de Trobalho
• Previdêneia Social. em que será cspecificnda a atividado do :ceu por-

tador.
AR. 18. O via:Hance usnr4 unltormor 110mmte quando em cfetlvo
eervlço.
ArL 19.
assccurado ao vi;:il~te:
I - unirorme -especial b expensas. da empresa a que H
vla.cular;
ll - porte de arma. qUando em ..terviço;
III - prisao espeeial por ato dcconent.c do serviço:
IV - sccuro de vida em c:rupo. feito pela empresa empre-

:e

eadora..
ArL 20~ C~be ao Mirúst.ério da JusUcn. fH'W intermt!dfo de ~eu 6Jo.
&lo compclent.c ou mediante convênio com as Seênotari:ll de Sec.u.ran.ca
P.tbliea do:s Estado:~, Tcrrlt.6rios ou Dist.riLo 1-...uderal:
. 1 - conccdcr autori:ta('='Q Jtara, o funcion:unent.o:
•) das eanpresus ~~l•t.>c.io~lh•adu em liC:rvlçns de vlgito\nci3,
hl dos eanprt"SS:II cspet:iaUud.a:t ttUl lranspcute de vaiurt."::lo e
c:~ dos cursos do (Qt ln3çtlo de vi~ilnr.Ut~t:
Jl - fiscaU.z::tr DI empiCU:I O. 01 CUCSOI moa.donllclOS ato
Inciso anterior;
JU - apUcar Jts empresas t1 aua cUUDS a que •• Tr.lere O
fnclso J deste a.rll~;o ·as penalidade:~ pJoviS~ta no art. 23 desca
lcii
IV - AJirova,. uniformu;

J~~\r. ~ ' V

~.-:: ··~·

-

lixar o currículo dos cunos de rormaçilo de

vt,~il•A•

VI - fixar o número de vigil:~ntc:s d::t:s empresas c:specla•
"-="'' · li~ada:s cm cada unidade do FedcraçO.o;
VIl - fi:nr 11 nat.urc~n e n quanLid:~de de urmn:J da pro•
ptic.•dad1• dLl:ll cmJlresas c:>J,ccializodas c do.s est.:ab.:le~o.·imcnto» U·
nancciros;·
VIII
autorlz.or a nquisiçAet e a posso do armas c munl•
coes: c
IX
riscati~ar e cont.rolcr o armamento e a munlç4o uU.
lizadoa.
Parágrafo ünico. A competência prevista DO lncfso V desw artlao
nlo será ôbjet.o de convênio.
Art.. ~ 21. As armas dest.lnadas ao uso dos vi&Uantca aerlo de ~
priadttdc e ""sponsobitid.ude:
·
I - dos empresas cspcciaH:r.:trdu:
n - dos estabclecimenlos financeiros quanao dispuserem
de: serviço org~niz.odo de vigit:5.neia~ ou· meamo quando contrata•
~em empresas especializ:adas~
Art.. 22. Será pcl'mitidO :iõ-Vigitante, quando em serviço. portar
revólver calibre: 32 ou 38 c: ut.ili:r.ar cassÇ:t.cte de madeira ou de borr;:acha.
Par:igraro único. Os viR:il:r.ntcs. quando empenhados em transpor·
te do valores. poderão t;:an1bCm utiti:z::u espingarda de uso peni'liti.do. de
calibre 12. 16 ou 20. de fabric3ç:lo n:'l.cional.
'f
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Art. 23.. As empresas esPecializadas e 05 cursos de rormaçõ5.o do
vigilantes que infringirem disposiçócs desta lei ticarâo sujeitos Us s~
guintcs penalidades, :lplic:ivds pelo Mini.st.êrio da. Jusc.iça, Ou, mcdian.•
~e convénio, pc-las Secoctõlri:t.s_de Scr:.ur~nçn Pública, confo,·mc a ~avi·'
dadc da inrr:lç4o, Icvando·se cm ,cont..a. a reincidência e a condiçâc ccon6micn do inCraLor:
J - advertência; .
11 - multa de até ~O .(quarent.a) vezc• o maioz: valor do n•
fedncla.;
·· ·
'
ltl - pT'oibiç;1o temporo.i.ri,:~. de. runcion;:mcnto; ..
IV - c.-ncclanlcnto do rcgisti'O para furu:ionnr. ·
l'ttrt1l!tkfo línicJJ, lnc:m·u·rllo _nn;s ~~e.n.u~Pr~ylstM ~~~S1o arth:o a•
lt'lnJth\'"1•1~ n o" <":..l:i\lu~l•~eimcntos. flnonceiros rcspoosdvcis Pelo c.t.LnwJo
de DTJIM' a Jnunlç4c-,.
··· ··
·
· ·
A1t.:2-1. As emprcs.11.3 j~ e~ lun~ion~m~~:nto doverlo prnccdcr ,·
adapl.llçAo do sua.s a.t.ividudc!ll D.f?!t preee~to~ .d~t.ll lei no pn1~1J dn 180
lU - c;•hina btiiu~~dõt_ ('V'l! pr:r~;~nfflda iniu"t-:ir•.•·t·'"' tlv vi·
(:ilnntc duranl•! o expediente potra o rniblico c enquotnltt houver
moviment:aç;lo de riumer:irio" nó' in-.crio~ "dO c$C..õlbel.:cimentu.
P.m'i1:nlo ú~ico. O U:u:u::o CcnLral d~ D~asii pndrr:i npz~>;nr o IIÍ't•
tema du :a•curanca .dc,!S c:;.tnbeJ~h•:enlo•Jin;me,•bos lcx:ali~;.utos cm. d1·
pcndênei:t dns sedes de ôr1:o'los d:t. Uoiao... l>ist.rilo Fcdc:-al •. Estn~~õ:
Municipios· e 1.'crrilório:~. imJ.cpÇ>nUc~KnJe.n.l.o .da_, exiJ;énciu·.dcsl.e Orti

co.

Art. 3:
cutados:

A vigililnda ostensivo o o trans~o~do valore-5. serAo.exe--

I·- por empresa. espçCi~~iz.a.d~.cp~~r,~da; ou.
II - pelo1•róJ1rio.est.;tbclec:imcnl.o.financeiro. 'd~de que qr.
s:anlzadq e prcparadq pa.r.a.. tal fim. e..c.om. pc:ssoal pzô~rio..
Pflr;lcr:afo ünico. Nos estabelecimentos finanCeiros fcdeÍ'ais ou esa
taduais. o ::.crviço do viJ:t1:'inei~ ost.cn:Oiv&' PoO:Má Ser dcsempi;nha9o peo
lo;s Policias Milit.:ucs. a Critério do Govein'o' dÕ iespcct.ivo Esta.do, Territ.ório ou Distrito Fedcrab
· ·· ·
·
Art • .(!' O transporte de numcrriri?. ~1!1 l'p!).,_t.anLe sup(!:rior a 500
(quinht:-nlas) Vf.'7.es o mnior vnlor de re.r~rCnçia d,o. J,ais., para suprimem•
&o ou recolhimento de movimento di:oirio dos estabelccimeni.Os financci•
ros. roerá obriçatoriamcnt.c t:-fetuotdo cm veicUlO Cspcciul da· própria ins•
tit.uiçAo ou.de empresa e-specializada.
· '
Art.. 5! O t.ransj)Ort.e de numerário ent.re 200 (duzentas) e SOO (q,d·
nhcntn:JJ vezes o ma.ior vntor- de refcr~ncia do Paí3 ser' elctuado em
veiculo comum. com :t presença de dois vi~ilaniea.
Art.. G! Compete ao &nco Central do Brasil:
I - autorizar-o funeionamcnl..o dos est.abclCciment.os fi•
JJanceiros após \'criticar os requisitos mínimos de segurança fn-sfispcns:ivcis. de acordo com o artico 2:' desta lei, ouvidâ a res•
pccl.iva Secretaria de Segur.a~ç~ PUblica:
1J ._. fiscalizar os esta.bMccimens.os financ:eirM quanto ao
eumprimento desta lei: e
III - npUcar aos est.a.belecimcnto3 finaJJcclr6s as penallda•
des ·previ~~ ncst# lei:·
:Par:Scraro único. Para a. cxeeu~o d.::t compct.ancfa prevista no Isto
dso II dC$tC art.ico. o D:mco Central do Brasil poderá celebrar convt:
nlo com as Sccrel.arhts de "Scgurnnça PUblica dos respectivos Estadoa.
Tenil.órios e Distrito 1:-cderal.
Art.. 1! O c:st.abde-:-imtmtl) fin.mcciro <)U(.- inlrancir -di:cpnsiç4o des•
t•1cl ficnrd ::sn}l!ilo ia~ :;o·~{uiut•~:> pf•n;•lithulr_.; llfll:coivci~ J)l':lo Bl'taCO Cen•
tu\1 de, llnt••it, •·tmfut"~Jul J• r.ruvi•J.,,f~ dn inhm:.1o e lov.a•td.,.•o e•n conta
a rufm:hiCucla • ll cunJa1,-.au I.!CUhlnulc.a Uu inln•Lor:
·

I - •dvcrtêru:la:
ri - mult.n. do I (ur•h•f a JOQ (crm) vezea o ntniur vatur do.
rclcdnclo:
III - intc:rdiçfto do t•SII\bclec:ianrnto.
Art.. â~ N'rnhuma :;t')Ciccl;ulc :ws:•.tr:Jd(•tll pndcr;l l"milir. ~m favor
do cst.:lt.t:l•..'dmrnlu:s finan!:dr''.i• 11111~lif~e t:c: ~;~uros IJUC: inclua ~-.J,~rt,.u•
rn curuutindo risco:t. de roubo a furl.f'l. •JualHicado elo uumt"rlitio o outriiS
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e.:dníoa•

l''~~i=-.t;~s ne~ta

lei.
l'nr~grafo únfe<t. As opüliees com infrinJ:Cneill dn dis~to neste
ãrtir.o n:.\o C..CrAo cobertura "de rc.sSt"&:UfOS peEo Jnstit.ut.o' de ltesseguros
do Dr2:sil.
·
··
ÁrC.•. 9! Nos scr.nros contra roubo e Curto qualifieado da e-stahele•
eimenlos rin,o;nceiros. :;erAo c.oncedidus deseont.os ,.,bre ns p~mios •os
&togtir3tÍos que l'Oss,•írr.m. ,o;lr.nt dos requisitos minitnos cie securançô'l,
outiois 'mcio:J. de JJtOL•:ç,1o previstos nesta lei. mi fornm do. ac.u. rca::ula·
meni.O.
Art.. JO. As emprcsu CSJJCC:ializ:ad:ls em· prest;:u;~ de-serviços de
vis;ilâacln o de transporte de. va,f?rcs. cn_nsLiLuídas sob 4 furma de Cl:\!
pn-sas
.
privadas, .o:crolo rcr.id:ls por ·C"sta lei. c ainda ~lu disposic6cs
das l,:&ishu:ües ~ivil~ co1ncr,cial c tr::.b:ilhist.a.
Par~cr:i(O úniCo. Os serviços .d.c vig:ijã~cla c,dc:'tran..o;pOrte do va•
lores poderão scr.exec:utD.dos por uma mcsm:t empresa.
.'
11~ ·À Propriedade e a~ ad~ini~t~~çi1~ dóli empresas especlali·
zadas que vierem a .se c:on.st.it.uir s4o vedadas a estron;ciroi.
Art. 12. ()s 'diret.ores e demais empregados dóis cmpr~s:aJ ·e~pecia.•
llz::.das m1o podertlo t.er ani.eccdcnt.c3 criminais regis&.rados.
Art•. 13. .O capit.o~l.. int..cgrali:t~do das ~~p;csas cspcci31izadaS n4o
pode ser· inferior a 1.000 'mil) vezes o maior valor de referencia viccn.to
DO Polis.
.
'Art.. 14. ·sa.o C:ondiç6cs essenciais Para qUC''~ts cmpres:aS es11eeiàU·
zadar. operem no!O~stadôs, Territórios e· Distrito Federa): . ·
··· '
· ·· · · 'i ·:...: ~üt:Oriz11Çoiõ ~da·· f~ncio~~m~~t~ conéédid:i 1COnfo'rme 'o
arl. 20 desta lei; e
'
'
11 :-:. çnmunfençâÕ 'à Secretririo do' ~~ra.nC:a P\lblica do
. ; reipcçUv:~ Esl:ldo, Tt:fritO'rio'ou Di.strito .r~edcr.ll~ , .
Art. 15. ViÇiianto, por.~ -os' eréitOs desta '.Sei. 6 ·o· empre,r_ado ·co.,.
trat::l,!o por estabelecimentos financeiros óú pOr empres·a· e.spCc::ializada
etn pr'esll'lçlio de ·set"Viço de YicilaRC:i.it. ·ou de transporte do valores. pua
Impedir ou inibir' aça;o crim'inóaa.
·
.Art. 1G~ .Par:a o exerêlclo da profisdo. o vigil~mte preoa.died oa
aepintet requiSitoa:
'
·
I
~~er bra$ilt~lru;
,li· ·l,:r idadu . minhnu 'd~ 21 (vluh~ o utn) ann!IIJ
JU ' r ter in~ll~~çst'o' C.or..esa•onc.ientd • quan• .~rl~.tlo
nteiro Crau; ·
·
IV - ter eido oprO~ado crn euno· de fotmaçlo de vlr,alnn•

'.1\ri.

Fi•·

V

ter aic!o aprovado em exumo do u1.hle fislca. meDtill

e pslcotk:nic:o;

V i - neto ter ont~crdcnles c-riminais ur.l~tradoa: •
VJI - utnr tauite t:')lll ns obricaçõcs elt!iLoraia • anilit.-ru.
Pan1:grnCo único. O rL•qui::;:ito prcvi::to no inciso lU dcs ~.>.,riigo.
nAo se aplica aos vis:il;uaLes admitidos atê A public:t('iio da prrsen • ·\'-•""
Ar&..~ 11. O rxt•reicic, da r•rnCi~-:>~o de vi,:ilantc' rcqurr pr.lvio fecis•
tro na Deh~1:ncia lle~:ion;~l do 1.'raba.lho do Minisl.ériõ do Tl'abalho. que
I'! Cnr::i. opõs a apre~ent<~c::\o cJos docutncnLos comprobatóriO$ das aitua.•
ç6C's cnumc:radõls no .;~rLi(:o anterior.
Par~ro!o único.
v;eil.:mte ser.i fornecida C:lrteira do Tr:lbalho
e Previd.::ncia ·Social. cnt quo será especificada a at.ividado do IR por•
t.ador.
ArL 1&. O ov:i.c:.ilanto usarâ.. uniforme somente quando em cfc&.ivo
serviço.
Art. 19. E ~tssegurado tto vigilante:
I - uniCormc cspc:~icl il.s expensas da empresa a que se ·
vincular;
·
""'
.U - porte de arm:~, qu:mdo e&n ~rviço:
III - pria4o especial por ato decorrente do serviço;
IV - acguro de vida em crupo. feito ,,ela empresa emprc--

A•,

pdora.
Art. 20. Cabo no Ministério da Justlc:a. por intermédio do nu cSr·
z:lo competcnt.c ou mediante convênio coro as SccrctO'lria.s de segurança
Pública doa Estados, Territórios ou Di$\.rilo Federal:
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· 'I - ~ncc:dcr a.u-to:riz.aç~o par.i o funC"ion.:ut•~~

.aJ d:as empresas csp_ccinlizadn:s em serviços da vigilância~ ·
b) ,dais ~m~rc.S;$ C-5P~~io.lizadõ1S em transporte de valore3. e·
.

e} d~ e'ursos de !orm:lç.tio de vigilantes;
. . .11. ~ lisc02oliz.tt.r as empresas e os cur.sos. mencionados no·
IncisO .u.Ç~.r~o.r;
.. . ·
·
. ·
III·- aplicar is empres::as o aos cursos a quo se refere o
fndJ6 I'dc:JtO att:~o a:s p.cnalid.::~.dcs provistas :no &rt.. 23 deSta . .:
lei:~·

' · · • IV·- ·•provnr·unilorme:
V
tlxar O cunlcu(u tft)S

t'IUI."II

do fntma<;AÕ do YÍCÍIP .. ·.

t ... ,

\'(
li~ar o núm~·fc, ~1'"' vil;,i.mt~s· dns ~,..,,,'e,.ôs cspecla:
lli.ácfaaS cm ClttJa' Úniduclu 11.. i;('dt:rnç.lu;
_VU_- fixar a 'nuWr~7.a ~-a qtn.:ntidadc- elo ami:u de pJ'ftoo'
l•ri;,;,n~io daS eln1ucsas cSJU:ti::alit.ftú•s· e dos cstoa.belceime_ntos·n·

nanceirus:· ' · · · · ~ · · · ·Vi ii· _-_-·auto~lta~ • -.q~ist<so ·C!'

('Gel;

o

a Jl0$8~ do

. .. . .

'
annas • muni·

.

· • 'IX ·- liw-àllia'r ·• c6ntwlac ó aimorn~mto c· .. murllçlo'uLl•
Utadoe. ·
··· ·
·
·; ·.'· ·
-~·~4t:t~C~ ú~;~ic:o., ~ ~o(nj'l~t~n.:lct.pr_ovllt:a no Inc-iso .y.,desLc artii::o
BIO leJ"' ObJMO d~ C:'.JDVcftiO. , • , . , . • • , ••
:1. "' AJ.&~/21., f\s ~rma,s.4es~J~adas ao U{SO dos .•ici1ante~·aer4o de,.....~·
;;p~nüo c rc:sponsabihdadc: ·
·· ·• ·
·

. J .- da_s emnr'-osas espcc:iali:f.adas:

.

Jl - dos e~.t.abCteeímênt.os tinànCeiros qu:ut'llo' dispu$erem
.d.o,a.ervlço orpniz:ttlo dü vic'ifãi2Cfa~ óu mesmo q_uindn contrata·
,re'~cD.t:l'npresa~ esJ)écializad:.s.
··-· ··
·

·Art..' ·22. . · $eril: ~?Cml:itidO ·~. vil:il:nil~ !tui.~do

tom •.;~v~ieo,

1wa lD_r -.

revólver c:tlibrc :S2 ou 38 e uUiiz:ar cassetetp _de ft?Gdc-lra ou. 'da- bnrr.rac~n_. .. ·
fa-:oSn~nC9' Arú~o. , 0!1. vinilnntes•. 'luando.empenh:ltlo~ ctn tran."11u,.. ·
t. cfo valores. pndcr~o L:tmbém utili7.ar·cs(lin.J:;arda de uso Permitido, da
calibre 12. lG ou 20. de: f:tbrica(AO nacional~ . ·
·· ·
·'
Art.: 23. 1\$.Cm1'rc.s:ts espccialb:adas o os cursos de. ·Cormaçiio do·
vlcil:antes q~~- infrin::ircm disposiçõe-s desta lei fic:aro\o sUjeitM às se•
pintes penalidades •. oplicãveis ·pelo Ministério da Justiça. ou. mediatl•
te coDv~nio, pelas Sccrctari.:ts do Ses~rança Püblic:.. conCorme a cravi•
dada da inCracllo. ·levando·se! em. conta a reincidência p. a condiç.,_o ccoIIAmlca do lnfrator:
I - advert~ncla:
II - multa do ot.f 40 (quarcnb) vezes o anaior vo.lor de" roferêacla:'
III - proible:O:o temponlria de funCionamento; e
IV - cancelament-o
registro para runelonar.
Panllll'afo llnico. ln'correr.so nas penas previstas neste artigo ••
empruas • os estnbcleci~a.tos financeiros rcsponsà.vc-is pelo exl.ravio
de ârmas e muniçóos.
• Art. 2f. Aa eml)rcsas J' em funcionamento deverio .proceder A
adaptaçlo dó suas atividadoa aos preceitos d~11ta lol nO prazo do 180
(cenLo e oite-nta) di:us. 3 contAr dD dato cm que enlrnt' em vis:or·~ t'C~Iat•
.mento da present.e lei. sob peno- de Lc!rem suspenso acu fu.nci®:a:mepto
a&4 que comprovem esr.a ad:spLDç~ •
.Art. 25. O Poder Executivo rcgul~mcntnrã cst:l lei no. prMo de 91)
(novent.õt) dins a cont.::ar da d:1t::a de sua publicação.
Art. 2G. E~t.~ lei ~nlr::trrl. em viJ;or na d01t:1: de sua public:1ç:lo.
Art.. 21. H.cvoc:u.t·s·e oa Dccrdo,·IM!ii n~ 1.03·1. d·~ :Zl th~ outubru ,J"''

ao

196!). c

n~

1.103. de 6 .Jo abril de 1970. e

n':~

deumis dbpn:3it;:Of."s rm

r.un~

tr4rio.
·
Drosnln, 2n do j•:nho d~S 1983; 162:" d1t JudetJ~ndi1nchl o 95~ da
RepúbUea;
JOÁO F!GUE!llF.DO
Ibn1h{m Abi-Ackcl

(À Comissão de Constimição, Jnstiça e Cidadania)
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Há
oradores inseritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero dividir·
o meu pronunciamento em duas partes.
A primeira, sobre a 16" Conferência Nacional
dos Advogados, que se realizou do dia 1• ao dia 5
do corrente mês em Fortaleza, sobre a qual teci comentários exatamente quando anunciava a sua realização.
Presidi um dos painéis e tive a oportunidade de ·
confirmar, na qualidade de ex-Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no
período de t981 a 1983, que o número de profissiO'
nais está sendo sempre coerente com o trabalho · ·
que ao longo de sua existência a Ordem dos Advd-'-'.
gados do Brasil desenvolveu na defesa do primado
Direito.
·
Pude comprovar a presença de mais ou menos
3 mil advogados vindos de todos os quadrantes do ·
País. Ao final, no dia 5 de setembro, quinta-feira; os
participantes aprovaram o texto da .Carta de Fortalêza, onde se condena o uso excessivo de medidas
provisórias, a reforma administrativa do Governo e a
utilização de verbas públicas para socorrer bancos... ·
Sr. Presidente, passo a ler parte desse documento:
As verbas das contribuições sociais
devem ser aplicadas em sua destinação especffica e não para o fim de socorrerem empresas financeiras, comprometidas por má
administração.
Esse documento foi lido e assinado em plenário pelo Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, advogado Emando Uchoa Lima, ao .final do
encontro, no qual faz comentários sobre o modelo
neoliberal, dizendo que o País "não pode ficar 173
anos - quase dois séculos -aquém dos Constituintes
de 1823, que tinham mais consciência social e mais
sensibilidade democrática que os partidários do neoliberalismo•.
O texto, de duas folhas, faz cr~icas também a
alguns pontos da reforma do Poder Judiciário em
tramitação no Congresso Nacional. Diz no seu texto
que defende o controle da magistratura e condena a
adoção de efeito vinculante, que nada mais é do que
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aquela súmula editada pelos tribunais superiores e
seguida pelos juízes.
A crítica .está centrada no seguinte: "As reformas de cúpula têm-se mostrado, ao longo da República, inócuas para resolver o congestionamento dos
tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal.
Na ·base é que está,. primordialmente, a crise do Judiciário".
Os três mil advogados, ou mais, Sr. Presidente, ali reunidos, ao assinar a carta teceram criticas
diretas ao modelo neoliberal da seguinte forma:
"Não tem futuro o modelo fundado na acumulação e
competição desenfreadas que fecha fábricas, sufoca
indúStrias, inviabiliza. empresas, desnacionaliza a
economia, aprofunda· os desequilíbrios sociais e regionais, tranca o acesso· à escola pública e impossibilita a autonomià universitária".
Sr. Presidente, além da condenação às medidas· provisórias, vale· a pena. registrar a defesa que
se faz dos servidores públicoS, que - sabem - estão
ameaçados pela reforma administrativa.
Diz a carta: "Condenamos no passado os decretos-lei da ditadura; combatemos hoje as medidas
provisórias. Defendemos ontem· os· perseguidos pelos atos institucionais; batemo-nos agora pelos direitos dos trabalhadores e dos· servidores públicos; feridos por suas legítimas conquistas. Verberávamos há
pouco a violência da ditadura; agora denunciamos a
hipocrisia dos gabinetes e seus disfarces opressivos."
·
Além disso, a Carta traz uma crítica social ao
dizer que nação nenhuma pode subsistir dividida entre empregados e desempregados, famintos e saciados. Textualmente, Sr. Presidente, "entre latifundiários e sem-terra, entre os poucos que têm muito e os
muitos que pouco ou nada têm, se o povo é relegado, debilitam-se os governos, instaura-se a violência, perecem os direitos humanos, abalam-se as instituições. A hipnose não pode entorpecer por muito
tempo a opinião pública. •
Ainda, segundo a Carta, Sr. Presidente, •a modernidade deve ser geradora de riqueza, não de miséria. Faz-se a integração dos povos para sua promoção económica, social e humana, não para seu
empobrecimento."
E finaliza da seguinte forma: ·A Ordem dos Advogados do Brasil prosseguirá na sua luta e nos seus
estudos para o aperfeiçoamento da ordem jurídica, colocando-se na sua posição inarredável de defesa da
Constituição e do Estado Democrático de Direito.·
Atf?véssei alguns períodos, Sr, Presidente,
como Conselheiro Federal da OAB, mais tarde como
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Secretário-Geral e depois Presidente no instante em
que aquele bomba no·Rio-Centro explodia mantando
o sargento que a carregava no colo, e sei que a Ordem.dos Advogados do Brasil só tem um enfoque.
muito claro quando a repressão é aguda. No instante em que há o recolhimento da ditadura para o processo democrático "e. é evidente que,-com a Constituição de 1988, saímos de uma excepcionalidade
institucional. para um ·reordenamento. democrático -,
a Ordem dos Advogados do Brasil recolhe-se um
pouco mais para a defesa dos que são integrantes
.. . .
dos seus cargos. ·
, . No entanto, vejam V. Ex"s que, no momento
em ,que. se fala no chamado neoliberalismo, na utili- .
zação de verbas públi~,. a OAB, .por essa quanti-.
dade enorme de.advogados, não se omitiu, não de-·
sertou, não fez o chamado recolhimento da sua responsabilidade. ·
, , De modo que, ao registrar a Carta ,que foi apre:- .
vada. em Fortaleza, .co.nctuo a primeira parte do meu .
discurso.
.
.
, .A segunda. parte, Sr. Presidente, é que vamos
ter a $emana da. Amazônia, na.cidade de Nova Iorque, .nos Estapos Unidos, no período de 2.1 a.28 de.
setembro.
Dentre as. grandes figuras que foram convidadas para participar· de palestras, .há nomes por demais.conhecidos. E, entre os únicos dois parlamentares- e af já não é uma grande figura-, encontra-se
o meu nome, para abordar perspectivas globais sobre a Amazônia.
Ora, na ocasião em que vão para lá o Ministro
Gustavo Krause e o Presidente do lbama, talvez fosse interessante abordar aquela denúncia que fiz aqui
há pouco tempo sobre as chamadas empresas madeireiras asiáticas que estão tomando conta de
grandes áreas na Amazônia. Depois da denúncia na
Internet, do registro que fiZ e do artigo no Jornal do
Senado, que foi o primeiro órgão noticiário a publicar a matéria, já começa a surgir nas imprensas nacional e estadual, sobretudo no Estado do Amazonas, a repercussão dessas denúncias.
Ora, nada mais oportuno, numa semana da
Amazônia, quando existem já confinnados mais de
mil convidados e quando se enviaram 400 mil correspondências, que se faça a abordagem dessa matéria.
Quis registrar hoje, Sr. Presidente, a questão
da Semana da Amazônia e dos painéis que irão ali
ocorrer.
A outra parlamentar convidada foi a Senadora
_Marina Silva, que, apesar de ser ligada à área com
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muita repercussão, não poderá ir. Parece'me que o
Senador Eduardo Suplicy irá representá-la.
O meu painel ocorrerá no domingo; dia 22, das
14 às 16 horas. Espero levar uma contribuição da
qual, para não ser deselegante, darei conhecimento
na minha volta. Não quero fazer primeiro, nesta
Casa, a notícia sem que os integrantes do painel há três ou quatro estrangeiros participando.- comecem a tomar conhecimento através da imprensa.
De qualquer. forma, Sr. Presidente, amanhã
não mais irei discorrer sobre os problemas da Semana da Amazônia, porque há tópicos que. devem ser
devidamente ressaltados, como o problema das madeireiras asiáticas.· Tomei conhecimento de que elas
já estão aguardando a liberação dos tratares para a
devastação daquela área.
Essa documentação del(e chegar. nas minhas.
mãos amanhã e depois voltarei ao assunto, Sr. Pre-·
sidente. Quando nada, sei que ·teremos, pela televisão· e pelo Jornal' do Senado, .a devida repercusão
·. ·'
sobre. o assunto,• . .
·.·Era ·o que, tinha a trazer ao conhecimento da .
Casa, Sr. Presidente .
. . O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -O Senador Valmir Campelo enviou discurso .à Mesa para.
ser publicado, na forma do disposto no art 203 do
Regimento Interno•
.S. Ex" será atendido.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, atribulados por nossos problemas mais imediatos, nem sempre abrimos
espaço para meditar sobre o significado da missão
constitucional das Forças Armadas: a defesa da Pátria. De fato, no Brasil, país que goza de relações
pacfficas com as demais nações, essa é uma missão a ser pensada no longo prazo. Longo prazo, no
entanto, que exige posturas e ações no presente,
para que o futuro não nos encontre desprevenidos e
despreparados.
Mesmo em nossa era de globalização, de integração planetária, não podemos descurar de ter capacidade de defesa militar, pois não desapareceram
do mundo a cobiça e a ambição desmedida por mais
poder. Nós, brasileiros, não alimentamos qualquer
desejo de nos apossar indevidamente do que é dos
outros. Mas, enquanto não se alterar a natureza humana, temos que saber cuidar do que é nosso, ter
competência para defender, da cobiça e ambição
alheia, o patrimônio coletivo da nacionalidade.
É grande esse patrimônio. Território, recursos
naturais, parque industrial, instalações de infra-estrutura, vias de comunicação. São imensas as rique-
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zas naturais e as criadas pelo esforço dos brasneiros. Há, pois, muito o que defender, e a cada dia
esse muito cresce, há de crescer.
Não cabe em nosso projeto nacional a manutenção de maciças forças militares, próprias para
guerras de expansão em terras estrangeiras, ou
para situações de conflito iminente. Nenhuma dessas hipóteses é nosso caso. Mas justifica-se e exige-se que tenhamos capacidade militar compacta e
eficaz, apta a desencorajar tentativas aventureiras
ou arrogantes por parte de forças estranhas que
queiram apossar-se do que é nosso. Nossas Forças
Armadas devem ser elevadas a instrumentos convincentes de dissuasão que desestimulem as agressões potenciais ainda em seu nascedouro.
Nesse quadro, tem especial destaque a missão
da Marinha de Guerra. Nossos muitos milhares de
quilômetros de litorai, as bacias fluviais que se estendem em dimensões continentais, a plataforma
submarina que totaliza uma área de mar quase igual
à metade de nosso território, todos exigem uma Marinha capaz de planejar e realizar defesa militar efetiva, baseada nos meios de navegação e seus recursos complementares. É indispensável que tenhamos
competência para defender o litoral, nossos mares,
as grandes vias fluviais.
A Marinha é a mais antiga· de nossas Forças
Armadas. Suas glórias e tradições começaram com
o Império e continuaram na República. Nos úttimos
anos, a Administração Naval tem seguido uma orientação estratégica de alto interesse para o País: não
podendo, por restrições de recursos, dimensionar-se
na quantidade e qualidade necessárias, optou por
concentrar-se na qualidade. Assim, muito tem investido a Marinha em tecnologia e em formação adequada de tripulações. No futuro, quando for possível
e necessário, poderá a Marinha dar os passos necessários para completar a dimensão quantidade,
com base no domínio seguro das técnicas de qualidade. Por ora, o que nos falta em quantidade é compensado pela excelente tecnologia
·
Assim, a Esquadra, na sua Força de Superffcie, conta com um navio-aeródromo, o Minas Gerais,
o qual passou por sucessivas modernizações que
dele fizeram um navio novo, e com um grupo de modernas fragatas. Quanto à Força Aeronaval, laHam à
Marinha, por restrições de recursos, vários tipos de
aeronaves, mas ela vem formando um núcleo de esquadrões de helicópteros, muito convenientes por
sua flexibilidade de usos.

É preciso notar que, além do que é comprado
no exterior, parcela importante das embarcações e
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equipamentos mais modernos é fruto de bem suce
dido esforço tecnológico nacional, e é projetada E
construfda no Brasil. A Marinha desenvolveu um<
grande campanha de modernização, beneficiando c
País em termos de capacitação industrial e cientffi.
ca, pois esse esforço envolve centenas de empresru
nacionais e muitas de nossas universidades.
É no terceiro componente da Esquadra, a For·
ça de Submarinos, que o sucesso tecnológico nacional promovido pela Marinha mais se destaca. O submarino é uma arma especialmente adequada a uma
esquadra que se quer compacta e essencialmente
defensiva. O submarino não ocupa áreas de mar,
mas impede sua ocupação pelo inimigo. Pela incerteza que causa no adversário, obriga-o a constituir
forças consideráveis; que ainda assim não têm superioridade assegurada Portanto, o submarino, na
cóncepção estratégica da nossa Marinha, é uma eticaz arma de dissuasão, é a arma do mais fraco contra o mais forte, que se insere com perfeição· num
contexto defensivo.
·
A Marinha já construiu um moderno submarino
em seu estaleiro, no Rio de ·Janeiro, com prójeto alemão. Vai construir mais um·, com projeto brasileiro.
São submarinos convencionais, isto é, sua propulsão se dá por motores convencionais. Prepara-se,
porém, a Marinha, para um grande avanço: a construção de um submarino propulsionado por combustível nuclear. A incorporação dessa aima à Esquadra multiplicará sua capacidade de defesa e vigilância, pois o oombustível nuclear não se esgota rapidamente, como o convencional, e permite missões
prolongadas, melhor protegidas e de muito maior eficácia militar.
·
Além de ter iniciado os estudos para o projeto
do submarino nuclear, a Marinha já trabalha, com a
Universidade de São Paulo, no projeto do reator nuclear que deverá equipar o submarino. Trata-se de
um reator do tipo água pressurizada próprio para
propulsão navai. Boa parte da criação técnica envolvida no projeto é destinada a assegurar a sua mais
perfeita segurança operacional.
Mas o passo mais concreto, decisivo e bem sucedido dado pela Marinha em seu esforço científico
foi a conquista da tecnologia de fabricação do combustível nuclear, urânio enriquecido. Graças a essa
proeza, o Brasil é hoje detentor de tecnologia própria
para enriquecimento de urânio. As implicações vão
além da propulsão navai, pois o urânio enriquecido
poderá, no futuro, uma vez esgotado nosso potencial hidrelétrico, acionar usinas de energia elétrica a
custo mais baixo que as usinas de Angra. Além dis-
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so, é tecnologia que se aplica à produção de radioisótopos para a indústria e a agricultura •
O ciclo tecnológico conquistado. na fabricação
do combustível nuclear é totalmente brasileiro.. O.minério de urânio, nacional, é. transformado em concentrado yellow cake em Poços de Caldas. Nas
instalações de pesquisa da Marinhá, eie passa ao
estado gasoso: é o hexafluoreto de urânio. Esse gás
é. processado então pelas chamadas. -ultracentrffugas, a etapa mais crítica do processo, que é feita por
tecnologia própria, desenvolvida por cientistas e técnicos brasileiros. O gás é transformado em pó, do
qual se formam pastilhas, que .se .agregam nas conhecidas varetas dos reatores nucleares. As varetas
são o próprio combustível nuclear..
.
.
.
.. , Essas instalaçóEls,. por torçà. dé aêordos.IÍrmados pelo Brasil, são inspecionadas mensalmente por
técnicos da Agência Internacional de Energia Atómica e por técnicos argentinos•. Sua vistoria vem ates~~o!l_fins !egf~mos da,.fabriç:ação brasileira_de,coll}bustível nuclear. O Brasil não aspira a ter armas atômicas em seu arsenal. Nossa ambição. iimita-se ao
domínio dessaS tecnologias: pa~q. as finaridades por
nós declaradas. As vistorias, entretanto; não penetram nas "receitas" tecnológicas que viabilizaram
nossa notável conquista científica, o enriqueciménto
de urânio em escala industrial. Essas "receitas• são
um precioso segredo.
. .
O programa do submarino . nuclear, do qual,
desde o início, se vão derivando benefícios para a
indústria e a ciência brasileiras, é ambicioso, porém
realista, e de utilidade solidamente comprovada. Exige recursos de monta, mas recursos que estão ao
alcance da escala do País. Recursos que vêm sendo bem aplicados pela Marinha, em uma política sábia que se concentra na excelência tecnológica e
não em grande massa de armamentos. Recursos
que Legislativo e Executivo devem continuar a assegurar à nossa Marinha.
A Marinha merece ser melhor conhecida por
todos os brasileiros e, mais ainda, pelos ilustres
membros desta Casa. Ela vem percorrendo, nos últimos anos, trajetória exemplar, optando pelo aperfeiçoamento, pelo progresso, JJela crença no futuro.
Merece nosso apeio em seus pleitos. Tal apoio não
há de faltar.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos. Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14h44min.)
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ATA DA 138" SESSÃO DEUBERATIVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 1996
(Publicada no Diário do Senado Federal, 11-9-96).

RETJRCAÇÃO

Às páginas n"s 15645 e 15647, na fala da Presidência referente às Medidas Provisórias n•s 1.5028 e 1.505-6, respectivamente na lista de Senadores
suplentes, indicações do PSB.
Onde se lê:
Antônio Carlos Valada.
Leia-se
Antônio Carlos Valadaies
ATA DA 139" SESSÃO DEUBERA11VA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 1996
(Publicada no DSF, de 1_1 de setembro de 1996)

RETIFICAÇÃO
que ~ republica na íntegra, por haver saído "com erro de· revisão gr;lfica, às. páginàs n•s
15692, '1° coluna 15720, 11 coluna,

. . . ......la

a

Ata da 139" Sessão Deliberativa Extraordinária,
em 10 de setembro de 1996

2" Sessão Legislativa Ordinária da 50" Legislatura
Presidência do Sr. José Samey
ÀS 1BH30MIN, ACHAM-5E PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Antônio Carlos Magalhães - Antonio Carlos
Valadares- Artur da Távora- Bello Parga- Benedita da Silva.- Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio Carlos Wilson - Coutinho Jorge - Edison Lobão Elcio Alvares- Emilia Fernandes - Epitacio Cafeteira - Emandes Amorim - Francelina Pereira- Freitas
Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata - Gilberto
Miranda - Gilvan Borges - Guilherme Palmeira Hnerique Loyola - Hugo Napoleão - Humberto Lucena - Íris Rezende - Jader Barbalho - Jefferson
Péres- João França- João Rocha- Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - José Agripino -José Bianco- José Eduardo -José Eduardo
Outra - José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José
Roberto Arruda - José Samey - Júlio Campos Lauro Campos - Lucídio Portella - Lúcio Alcântara Lúdio Coelho - Marina Silva - Mauro Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Ouinan - Osmar Dias - Pedro Simon - Ramez
Tebet - Regina Assumpção- Renan CalheirosRoberto Requião - Romero Jucá ~ Romeu Tuma Ronaldo Cunha Uma - Sandra Guidi - Sebastião
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Rocha- Sérgio Machado- Teotonio Vilela FilhoValmir Campelo- Waldeck Omelas.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A lista
de presença acusa o comparecimento d.e 66 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa. Expediente que será lido pelo Sr.
1• Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

(*) Projeto de Decreto legislativo n• 78, de
1996 (n• 307196, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo de Uvre Comércio Mercosui-Chile, firmado por ocasião da Reunião do Conselho do Mercosul em San Lufs, na Argentina, em 25
de junho de 1996.
(j Será pubDcado em Suplemento.à presente edição.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O expe·
diente lido vai à publicação.
Nos termos do art. 376, c, do Regimento Interno, combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de
1995, do Senado Federal, o Projeto de Decreto Legislativo n• 78, de 1996, que acaba de ser lido, terá,
perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias úteis para recebimento de emendas, findo o qual a referida Comissão
terá quinze dias úteis, prorrogáveis por igual período, para opinar sobre as proposições.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço
aos Srs. Senadores que se encontram em outras dependências da Casa e em seus gabinetes que compareçam ao plenário, uma vez que haverá votações.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr.
1• Secretário em exert:fcio, Senador Vai mi r Campelo.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 201, DE 1996
Cria a Bolsa-Cidadão, e dá outras
Providências.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1• Fica instituída a Bolsa-Cidadão, destinada
à complementação de renda das tammas de baixo poder aquis~ivo, em áreas previamente estabelecidas.
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Art '2!' A Bolsa-Cidadão será abibuída a unidades familiares que atendam aos seguintes requis~:
I - tenham rende familiar inferior ou igual a dois
salários mfnimos;
11 - residam há pelo menos cinco anos em municfpio previamente selecionado pelo Programa Comunidade Solidária;
III-tenham um ou mais filhos em idade escolar.
Arl 3" Os pais ou responsáveis das tamflias
contempladas com a Bolsa-Cidadão deverão cumprir as seguintes condições para fazer jus a esse beneffcio:
I - manter os filhos em idade escolar regularmente matriculados em escola reconhecida pela autoridade competente;
11 - participar do programa matemo-infantil,
cumprindo todas as exigências e seguindo todas as
orientações ali estabelecidas;
III - participar da mobilização comunitária, através de trabalho voluntário, destinado ao atendimento
de demandas e interesses de sua comunidade;
IV - comprometer-se a participar em projetas
de melhoria da qualificação e aperfeiçoamento de
mão-de-obra providos pelas instituições governamentais ou não-governamentais reconhecidas pela
autoridade competente.
Art. 42 Para efefto da concessão da Bolsa-Cidadão, será respeitado o limfte de um (1,0) salário mfnimo por tamffia com filhos menoreS em idade escolar.
Art 5° O Programa Comunidade Solidária estabelecerá as normas de comprovação de renda familiar, do controle de cumprimento das condições de
concessão de benefício, das exigências para a sua
manutenção e determinará o calendário de pagamento da Bolsa-Cidadão.
Arl 6° A Bolsa-Cidadão será suspensa nos seguintes casos:
I -quando o número de faltas do aluno integrante de famflia beneficiária da Bolsa-Cidadão !or
superior a 10% da carga horária total do ano letivo
que freqüenta;
li - em caso de reprovação do aluno integrante
de famflia beneficiária da Bolsa-Cidadão;
III - quando do não cumprimento das condições exigidas no Arl 3" desta Lei.
Arl 7° A responsabilidade pela implantação e
funcionamento da Bolsa-Cidadão ficará à cargo do
Ministério da Educação, que atuará em colaboração
com os estados e municípios ao Programa Comunidade Solidária e supervisão de todas as etapas administrativas e gerenciais necessárias à correta aplicação do benefício criado por esta Lei.
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§ 1° A Bolsa-Cidadão será custeada por recursos de dotação própria, constantes das propostas de
lei orçamentária anual a partir da primeira a ser encaminhada após a publicação desta Lei.
Art. 8" Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9" Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A necessidade de se estabelecer um complemento de renda para as famflias que, em termos de
poder de compra, estão situadas na base da pirâmide social, tem sido reconhecida tanto no âmbfto do
Executivo quanto na esfera do Legislativo, onde a quase unanimid<>de das forças políticas presentes já manifestou-se favorável à meãlda, seja por via de projeto
de lei, seja por meio de pronunciamento público.
De fato, a nossa dívida social, que se expressa
em desigualdades gritantes -horizontalmente, a nível regional, e verticalmente, entre as diferentes
classes - é um contencioso, e dos mais graves, que
perdura, e tende a se agravar, ao longo das décadas, criando uma situação ao mesmo tempo insólita
e cruel, qual seja: o País conheceu um processo de
industrialização e desenvolvimento econômico importante, expandiu-se enquanto mercado de consumo, mas ficaram à margem desses benefícios grandes parcelas da população, cujOs baixos ganhos as
mantêm no limfte da sobrevivência.
São seqüelas desses desníveis: a má-nutrição,
a mortalidade infantil, o analfabetismo, a exploração
do trabalho infantil, as várias modalidades de marginalização da vida econômica social e cultural, a desestruturação da unidade familiar, sem falar nos seus
efeitos sobre o recrudescimento da violência, tanto no
campo quanto na cidade, entre outros fenômenos, que
nos colocam em lamentável posição nos índices internacionais que medem a qualidade de vida
Muito embora não se creia que se conteste
diagnósticos como o que aqui se apresenta, visto ser
esse quadro de desigualdade reconhecido por todas
as correntes políticas e ideológicas, ainda não se propôs uma solução que fosse considerada viável para ao
menos minorá-lo, considerando o grau de exaustão da
capacidade assistencial do Estado e a própria singularidade do momento que atravessamos, marcado por
profundas medidas de ajuste econômico, que estão
implicando altos níveis de desemprego estrutural.
O projeto de lei em epígrafe pretende justamente apontar uma alternativa realista, pragmática e
viável, que, ao mesmo tempo: complemente a renda
do trabalhador; estimule a reciclagem profissional;
incentive a participação comunitária; contribua para
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a melhoria das condições de saúde da mãe e da
criança, desde a gravidez até a fase de amamentação; incremente o número de crianças matriculadas
na escola e reduza a repetência e a evasão escolar.
O teto de um salário mínimo por famflia com filhos menores em idade escolar, enquanto limite para
a concessão da Bolsa-Cidadão, deverá desestimular
o eventual aumento da natalidade que poderia decorrer de uma equivalência aritmética entre número
de filhos e valor do benefício.
A designação do Ministério da Educação como
gestor da Bolsa-Cidadão e do Programa Comunidade Solidária como supervisor .de sua implantação e
funcionamento, terá o mérito de recorrer-se a uma
estrutura a nível nacional adequada a seus objetivos
e já em funcionamento, além de adotar-se os municípios previamente selecionados como público alvo
por aquele Programa da Presidência da República,
confonne rigorosos critérios de prioridade social. O universo abrangido pela Bolsa-Cidadão ficará portanto
restrito a cerca de um quinto dos municípios brasileiros, o que implica em uma redução de custos, para a
União, considerável, a vista de outras proposições
em curso, que prevêem, para projetes da espécie,
cobertura de todos os Municípios do País.
O grande destaque que o projeto de lei em lide
confere à educação fundamental, fortemente estimulada pelos rigorosos mecanismos de controle estabelecidos para garantir matrícula, freqüência e rendimento escolar da parte dos filhos das fammas beneficiadas, situa essa proposta no contexto de uma
das maiores prioridades sociais estabelecidas no
plano de metas do presente Governo.
A Bolsa-Cidadão virá, portanto, ao encontro do
clamor público, que se manifesta incessantemente
contra o agravamento das desigualdades sociais em
nosso País e pela promoção e amparo ao trabalhador e sua famma. Esse benefício, que ora se propõe,
representa um alto investimento no trabalhedor (valorizando o homem e o fruto do seu estorço), nas novas
gerações (educando e protegendo a infância), nacomunidade (prestigiarldo a participação, a cooperação e
a solidariedade), e na família brasileira, que é a principal base em que se funda a vida nacional.
Sala das Sessões, 1O de setembro de 1996. Senador Renan Calheiros.
(Às Comissões de Assuntos Sociais e
de Assuntos Económicos, cabendo a esta
última decisão terminativa, nos termos do
art 49, alínea a, do Regimento Interno.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O projeto
será publicado e remetido às comissões competentes.
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Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Vai mi r Campelo.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 897, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 336, b, do Regimento Interno, requeremos urgência para o Projeto de Lei do Senado n" 158, de 1996, de autoria do Senador José Samey,
que á!SpOrá sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos P.Ortadores de HIV doentes de AIOS.
Sala das Sessões, 1O de setembro de 1996. Jader Barbalho - Edlson Lobão- Ademir Andrade- Valmir Campeio- Sérgio Machado.
REQUERIMENTO NO 898, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 336, b, do RISF, requeremos urgência, pára o PLC n• 57, de·1996-Complementar, que "diSPÕe sobre impostos dos Estados e
do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de seJViços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, e dá outras providências•.
Sala das Sessões, 1o de setembro de 1996. - .
Jader Barbalho- Elcio Alvares- Hugo NapoleãoSérgio Machado- Edlson Lobão- Romeu Tuma
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados
após a Ordem do Dia, na forma do disposto no art
340, item 11, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1° Sec~o•. em exercício, Senador ValmirCampelo.
E lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 899, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art 258 do Regimento Interno,
requeiro a tramitação conjunta dos Projetas de Lei
do Senado n• 38, de 1995 e de Lei da Câmara n• 55,
de 1996, por versarem sobre o mesmo assunto.
Sala das Sessões, 1O de setembro de 1996. Senador José Fogaça
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O requerimento lido será publicado e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11, do
Regimento Interno.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Tem a
palavra o nobre Senador.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE. Pela
ordem. Sem revisão do Orador.) - Sr. Presidente,
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desejo apenas fazer uma correção. O nobre Sr. 1°
Secretário disse que o requerimento anterior havia
sido asSinado por todos os Líderes da Casa.
Registro que a Uderança do PT não assinou o
requerimento de urgência ao PLC n• 57.
O SR. PRESIDENTE (José Smey) - Peço-lhe
que subscreva o ·requerimento. Sei que V.Ex" jamais
deixaria de assinar a urgência para o projeto que
"dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos portadores de HIV e doentes de AIOS".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, fiz referência ao segunto projeto.
. O SR. PRESIDENTE (José Samey) - O nobre
Senador irá assinar.
· · Sobre a mesa, comimicãção que será flda pelo Sr.
1° Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo. ··
É lida a seguinte:
·
Bras ma, 1o de setembro de 1996
Sr. Presidente,
Comunico a V.Ex" a nova composição da Bancada do Partido Progressista Brasileiro - PPB nas
Comissões Permanentes abaixo relacionadas, em
substituição aos Membros anteriormente indicados:
Comissão de Assuntos Econômicos:

Titulares:
Epitácio Cafeteira, José Bonifácio
Suplentes:
Sandra Guidi, Lucídio Portella.
Comissão de Assuntos Sociais
Titulares:
Lucídio Portella, José Bonifácio.
Suplentes:
Epitácio Cafeteira, Sandra Guidi
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania:

Titular:
Epitácio Cafeteira
Suplente:
Sandra Guidi
Comissão de Educação

Titulares:
Sandra Guidi, Lucfdio Portella
Suplentes:
Epitácio Cafeteira, José BonHácio
Comissão de Fiscalização e Controle:

Titular:
Sandra Guidi
Suplente:
Lucídio Portella.
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Cordialmente, Senador Epitácio Cafeteira, Líder do PPB.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
Solicito aos Srs. Senadores que se encontram
em outras dependências da Casa e em seus gabinetes que compareçam ao plenário, uma vez que procederemos à votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Presidência convoca sessão deliberativa extraordinária
do Senado a realizar-se quinta-feira, às 1o horas e
30 minutos, destinada à apreciação das matérias em
regime de urgência e das Propostas de Emendas à
Constituição n"s 22 e 30, de 1996.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -A Presi·
dência, não havendo objeção .do Plenário, fará incluir na pauta da presente sessão, o Parecer n• 495,
de 1996, relativo à escolha de autoridade, e a Men·
sagem n• 191, de 1996, relativa à escolha de chefe
de missão diplomática, cujos avulsos· encontram-se
à disposição nas bancadas dos Srs. Senadores.
(Pausa.)
Não havendo manifestação contrária, assim
será feito.
O SR. PRESIDENTE (José Sarney) - Esgotando o tempo destinado ao Expediente.
,
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n• 645, de 1996, do Senador Pedro
Simon, solicitando, nos termos regimentais,
a transcrição, nos Anais do Senado Federal,
do artigo intitulado •Agora, a CPI dos corruptores", publicado no jornal Estado de Minas, edição de 27 de junho de 1996.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores e as Sr"s Senadoras que o
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

É o seguinte a transcrição solicitada.
AGORA, A CPI DOS CORRUPTORES
São tantas as contradições que cresce, a cada
dia, o temor de que a sociedade brasileira nunca venha a saber, com certeza absoluta, o que aconteceu
na casa de praia do ex-tesoureiro de campanha de
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Fernando Collor de Mello, Paulo César Farias. É
uma má notícia para o País. Se houve maturidade
política suficiente, quando estourou o Escândalo
PC, inclusive com o afastamento do primeiro Presidente da República eleito diretamente depois de
décadas, faltou responsabilidade num segundo
momento. A morte de PC presta este serviço à Nação. Vem reacender a discussão em tomo da impunidade que marcou o processo, desde que Coilar deixou a presidência da República. E agora,
mais do nunca.
O esquema de tráfico de influência e de corrupção durante o governo Collor gerou um grande inquérito na Polícia Federal. Só agora o chamado inquérito-mãe foi concluído e remetido ao Ministério
Público. E volta, é preciso ressaltar, a implicar o expresidente. A principal testemunha, ainda que tenha
se mantido calada mesmo no cárcere, Paulo César
Farias, não mais vai poder depor. Com 'ele, certamente muitos segredos foram para o túmulo. O Supremo·Tribunal Federal ouve hoje a ex-Ministra Zélia
Cardoso de Melo. Deveria também ouvir PC. É o
caso da Rodonal, que tem como característica principal o fato de indicar a propina - o depósito na conta de uma daS einpresas de PC -e o ato administrativo - o aumento das passagens estaduais.
Muitas perguntas são feitas agora, depois e sobre a morte de PC. E muitas perguntas ficaram sem
resposta desde as investigações do Congresso e da
Polícia Federal, sobre o Esquema PC. A criação da
Comissão Partamentar de Inquérito dos Corruptores,
que deveria ouvir empresários que deram dinheiro a
PC - e muitos deles confessaram que deram dinheiro - continua engavetada, apesar de aprovada. E
estaria esquecida, não houvesse agora o crime em
Maceió para fazer o Brasil se lembrar de que começou muito bem o serviço de faxina política nacional,
mas que não toi concluído.

É este o sentido mais importante do último episódio. É preciso fazer a CPI dos corruptores funcionar para que a sociedade brasileira exija ética e moralidade na administração pública e que tanto a morte de PC quanto os segredos que ele leva sejam esclarecidos e divulgados. O esquema de corrupção
que agiu no governo Collor pode estar, ainda hoje, à
sombra do poder. Pode continuar agindo, mesmo
que esteja tomando cuidados especiais. O Brasil dificilmente saberá com certeza como morreu PC Farias. Mas sabe, sem margem de dúvidas, que a corrupção não está erradicada e que muita gente que
enriqueceu às custas do dinheiro do contribuinte
continua agindo livre e impunemente.
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__ Cidadão no ~. do fomalista Gabriel Priol/, pt.~blicado 110 jornal A Gazeta
MercantD, ediçio do 12do jul'lode 1996.
Em votação..
Os Srs. Senadores e as $ri Senadoras que o aprovam queii'am
Votação. em turno 00\co, do Requerimento ~ 697, d& 1996, do permanecer sentados. (Pausa)
Senador Antonio Carlos Magallães., solicitando, nos termos regimentais, a
Aprovado.
transcriçAo, nos Anais do Senado Federal, do artigo Intitulado A Tektpr'Mença do
sem feita a t•a~asc•içAo solicitada.
0 SR. PRESIDENTE (José Sa!T'IGY) Hem 2:
REQUERIMENTO ~ 697
w

É a Sceguinte a transcrição solicitada

A telepresença do cidadão no Senado
...

A
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publicado no jomal O Estado dtl Sio Paulo, edição de 20 de julho de

1996.

Em votação.

REQUERIMENTO N' 723. CE 1995

As sres e 513. Senadores que o aprovam quelram permanecer

Votação. em tumo único, do Requerimento rfl 723, do 1996. do
5eoac1or Gilberto Miranda Batista,. solicitando, nos termos regimentais,. a
transcrição, nos J'.nais do SMado Fadtlr.U. do artiQO intitulado Novo rumo AO

sentados. {Pausa)

Aprovado.

Será feita a transeriçào sallcltada..

É o seguinte a transcrição solicitada

Novo rumo ao trânsito
. ,-:. -"'.
·~

.

O.

.

Senado aproVou o novo Código Nacional de Trânsito

em primeira votação. Se
deJ)ender dos senadores, os "piloto!;~• das ruas, inconseqüentes
a.nrantes da velocidade e da
djSputa, terão de deixar ,de curar
n,o. 3.sfalto suas.·.. =.:~
neuroses e procu-

-.·.··~

rar psicólogos das ., · ;; Código de
roais varladaa es- Trilnllto obriga
·cplas. Atê o fim de nova relação com
agosto, o código diNitol,-,
·CUJDprirá t<>dos os
pun~•
trãmites - apre-•
consditnda
sentaçã.o de emendas. exame da corri~ssáo especial,
segunda votação e Câmara dos
D.eputados, se necessirio - e, caso-aprovado sem grandes altera·
ções, trarâ a sonhada. segurança
ao trânsito b~Ueiro. Mais do que
ex!gir novo comportamento do mo!Qrista, o código levará a. sociedade
a viver nova relação com seus direi...
10!1. deveres, consclenc!a e punição.
. Fazer do automóvel a fórmula
Pala transformar o !llho ado!es-.
cegte em adulto passará a merecer
penalidade que levará o pai a ser
condenado de seis meses a dois
anos. São muitos alnda os pais
(."educadores") que assim agem
paza fazer do filho.jovem um ser
vit;il, competitivo, coraJoso even...
cedor. São qualidades comprovadas quando o ncr'o homem recebe a bandeirada nos rachas
n·a.s avenidas da cidade. São de·
feitós apontados quando o garoto inata durante as disputas e
coiTe a buscar apoio no pai.
O· novo código será capaz de !nibi~:esse tipo de atitude. Allnal, só
uma disfunção ·grave justil!car!a o

zisCO assuMido por um pai ao en·
treg&r as chaves do carro ao filho
menor. O melhor será entender
qu~ o amadurecimento ps!colõgiC9 e social não se prova com volan-.
~:e acelerador. Será preciso um
pai multo extremoso para violar a
hii. e perder a prlmariedade penal ..
ei1J nome da "virilidade" do filho• Graças ao novo código~ o brasi- · · ·
Jeiro que se dispõe a dirigir um autolllõvel terá de deixar de enxer· ·
nele o InstrUmentA! c:apu. de .
PJ"O\IIU" a sua superioridade sobre
oi- demais seres humanos. A
disputa de velocidade que se vive
no..d!a-a-dia no tránsito, principalmente nas grandes cidades, é irra·
ciona!. Fica pior ainda quando dela "participam !nvoluntariamen~
os pedestres. Em SAo Paulo, no

sar

. aiip pa••do, um pedestre mórreU:
atropelado a cada sete horas. ~
maioria das vezes, são vitimas do
dearespeito is fab.:as a eles destinadas na ~ntativa de garantir segurança na travessia das ruas. De
nada adiantam, jâ que os motoristas avançam sobre elas, na disposição de sair na
frente assim que o
semiforo permitir
ou <!e aproveitar os
últimos segundos
da luz amarela.

Nessa roleta-russa em que se apon·
ta a arma para. a ca·
~eça do outro, os
motoristas inftator:eS terio multo a perder se provocarem morteS. Acabou o beneficio
de ser enquadrado· como autor de
leaões corporais graves seguidas
de morte, tipificação que, no l!nal,

pouco transtorno causa ao criminoso. O novo código vai fazer o
"in!rator pagar a pena na· cadela
em periodos que variam de dois
a cinco anos.. No caso de o atropelamento ~r ocorrido na !a!x&
de pedestres, de haver fuga do
motorista ou de ele não portar
Carteira de Habilitação, haverá
aumento de l/3 no "total da pena. o motorista terá apreendida
a Carteira. de HabUltação. :
Enfim, os responsáveis pela elaboração de leis no Pais perceberam que o brasllelio só vai respeitar as nonnas de trânsito quando
houver a punição real Andar com
o carro pelas calçadas, dirigir bêbado, sem carteira, ou participar
de rachas, certamen~ de!xarã de
ter graça diante-de multas que po-·
dem chegar a m!l Ul!rs (hoje, RS
827,80). Mas é preciso tambêm
lembrar que uma boa lei sem flsca.
lização é inócua. O código só será
bem·sucedido se os municipios
receberem a devida tarefa e for
exigido deles o cumprimento. O
código prevê a crúição de órgios
responsáveis pelo p!anejamento
e operação de trânsito, cuidados
com sinalização, ~!rculação de
veículos e pedestres, prevenção
de acidentes e fiscalização.
. Antes de qualquer passp, é
prec!ao estabelecer eeses õrgAos
e dotá-los de todos os m~
mos necessários para seu real
tuncloname;nto. Equipamento~
pessoal treinado, a nova tecnologia da engenharia de trânsito e
autonomia são as bases para que

esses departamentos resolvam
os problemas eapeclficos do
· trlnslto de cada cOmunidade.:
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o SR. PRESIOEHT'E ,(JoM sam.y)- !tem 4:

Nonãat., durante o "11 FõnJm BNB de ciosoovotvtment• e o "I encontro Rtgicnal
da Economia", em 19 de julho dOI 1996, por oc:asiio do 44* anivwÃriO daquela

REQUERIMENTO Hl 725, DE 1998

Instituição.

Votaçlo, em tumo único, do Requerimento n' 725, do 1996. do
Senador Freitas Neto, aollcilando, nos termo. regimentais, .a transcriçio, nos Anais
do Senado Federai, elo prorUICiamento feito pGb P~ do Sanc:o do NordGsta
do Bmsil, Byron Coâ CS. Queiroz. sob o tftulo UIMI Now .Agendl' para o

Em votação.
_
As s~ • Sr.s. Senadores que apcovam o
pennanecer sentado$. (Pausa)
Ap...ado.

Será feita a tran:scrição solicitada.

É o seguinte a transcrição solicitada

11. FÓRUM __ BNB_ DE______,.
DESENVOLVIMENTO

I ENCONTRO
.
.
··-· ....
·REGIONAL
·-·
.- .
DE ECONOMIA
. ··-···.

~

'

UMA NOVA AGENDA
PARA O NORDESTE
Byron Costa de Queiroz

_
roquer~mento

queiram

- ANAIS DO SENADO FEDERAL
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BYRON COSTA DE,.QUEIROZ

' '
Presidente do Banco do Nordeste
do Brasil S.A.

UMA NOVA AGENDA-PARA O NORDESTE::''
.

·,._;.;·

')

..... .: .: ... ·

·-~·-v,.::.:

.,;.;,'

.... · . Discurso proferido no.enêerraJI;êri.to'do'.~ .,
·II Fórum BNB de Desenvolvimento e
I Encontro Regional de Economia,
eventos comemorativos ao
44!! aniversário do BNB, em 19 de julho de 1996.

Fortaleza
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

1996
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Minhas Senhoras
e Meus Senhores:

Gostaríamos que as nossas primeiras palavras fossem a
expressão do contentamento de todos quantos fazem o Banco do
Nordeste do Brasil, pelo êxito alcançado por este Fórum,
possibiJitado pelo comparecimento e participação de tão expressivas

representações políticas, empresariais, governamentais,
técnicos-científicos, enfim. dos diversos segmentos da sociedade
nacional. É, de fato, significativo que tal evenrO tenha oconido

em meio às comemorações do 442 aniversário dcsra Casa. marcada
pela coincidência de uma feliz identidade entre os dois momentos:
o da criaÇão do Banco, em 1952, c o que agora atravessamos.
Em 1952. com a insralação do Banco do Nordeste.

inaugurava-se, no Brasil, um processo de ruptura no tradicional
trato da questão regional. Pela primeira vez, as inrervenções
governamentais nas regiões, atê então emergenciais e de cunho
meramente assistencialista. cediam lugar a uma atuação planejada.
decalcando-se por sobre sólidos conhecimentos da realidade local.
E. ao BNB, agência de desenvolvimento então nascen~ conf~va--se
o inovador papel de articulação desse processo. A essa epoca.
por outro lado. criava~se. ~tro da mesma atmosfera e concepção.
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (hoje BNDES),
iniciativa com swus de prioridade. no Governo de Vatgas.. da
qual participava, como assessor. o Dr. Rõmulo de Almeida, que
viria a ser o pririteiro Presidente do Banco do Nordeste do Brasil.
Hoje, quarenta e quatro anos depojs. vivemos novamente
tempos de ruptura e transição. O que então era novO e moderno.
agora é superado e passado. Na ve_rdade. vivemos tempos de
parodigmas novos, que aí estão a nos desafiar como indispensáveis
requisitos para a sobrevivência das organizações do novo tempo.
sejam elas privadas ou públicas. Por isso, a nossa profissão de
fé nas modernas figuras da globalização. da qUalidade. da
coinpetitividade, da parceria e da agilidade dos fluxos comerciais
e fmanceiros enrre mercados. Por isso. a convicção. a inspirar
nosso trabalho, de que o desenvolvimento (se o desejamos
equilibrado para o nosso País) haverá de pressupor a revisão do
planejamemo e da avaliação de nossas políticas social e econômica.
à luz de seus eventuais impaCtos por SObre a vida de cada região.
Nesse contexto. vemos. que as políticas regionais -sãO
desdobramentos eSpecíficos da política nacionã.l de
desenvolvimento. cuja manifestação mais concreta se revela através
dos vários órgãoS governamentais. Sob essa ótica. o Banco do
Nordeste precisa cada vez mais compenetrar-se do seu papel na
execução dessas políticas governamentais de caráler regional.
colocando sua experiência. conhecimento e mobilidade de
articulação para posicionar o Nordeste de fonna integrada c
competitiva como parceiro e colaborador do desenvolvimento
nacional. no esforço de inserção internacional do País.Ao tempo em que fazcm~s a autocrítica ao trabalho do
Banco. nestes 44 anos de sua existência.. constatamos através do
balanço geral de sua atuação. uma expressiva contribuição para
o desenvolvimento regional.
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Através do seu próprio trabalho (por intermédio dos estudos
do ETENE e dos diversos fóruns políticos e empresariais), pode-se
identificar a existência de fatos inquestionáveis, quais sejam: 1~
A Região tem elevadas potencialidades nos campos da agricultura
irrigada e da fruticultura tropical,. da agroindústria, da produção
de grãos nos cerrados, do turismo, da mineração. da indústria
têxtil e das confecções, e até em se tores outros ainda inexplorados
como o da tecnologia de ponta e indústria audiovisual. Nesses
segmentos, ela apresenta vantagens comparaüvas que a tomam
altamente competitiva; 22) É visível o surgimento de uma nova
cultura c visão que elimina o tradii:iona.J. e equivocado estereótipo
de um Nordeste cronicame_nte carente. sorvedouro dos recursos
públicos. Hoje, a Região já apresenta projetos que contribuem
para o global desenvoJvimento nacional, como tambêm atendem
aos indispensáveis requisiros da competitividade com
sustentabilidade. Isso fnno. ressalte~sc. de uma mudança de
mentalidade da classe política e empresarial da região. que tem
contribuído para a maior eficiência na gestão dos recursos públicos
e privados.

Mas existem fatores de natureza macroeconõmica que estão
a condicionar a capacidade de resposla da Região aos desafios
que lhe são colocados. No cuno prazo, temos a necessidade de
consolidação do processo de estabilização da economia e as
reformas estruturais (fiscal. patrimonial. administrativa. etc.) que
estão sendo votadas no Congresso Nacional. Além disso, é essencial
a definição. a nível nacional. de uma política de desenvolvimento
equilibrado. _onde as ações do Estado sejam orientadas pelos
princípios da sustentabilidade (econômica. política.. social e
ambiental); por uma visão de longo prazo, pela seletividade de
investimentos. por mecanismos que possibilitem e apressem a
desconcentração indusuial e pela parceria em todos os níveis.

Isso requer um novo padrão de intervenção do Estado na
economia regional, através da definição de um Projeto de
Desenvolvimento que contemple investimentos em áreas
estratégicas. como a complementação da infra-estrutura econõmica
e hídrica. o desenvolvimento tecnológico e gerenciai e um arrojado
programa de educação, todos de fundamental imponância para
assegurar o desenvolvimento do Nordeste. bem cumo sua
integração, de forma competitiva, às economias nacíonal e
internacional.
Denuo dessa linha. já podemos identificar na pauta regional
vãrios projetas estruturantes da economia nordesüna. como ê o caso:

• PRODETUR
• Consolidação dos Pólos Agroindusuiais do Nordeste
• Programas dos Cerrados Nordestinos
• Programa de Transformação da Zona da Mata:
• Refinarias de Petróleo (PPA)
• Siderurgia de Laminados Planos
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• Inserção do Nordeste na Política Nacional AutomobiiCstica

A modernização industrial é temática a que emprestamos

de 2 Complexos Mineres-industriais (PPA)

relevância e prioridade, além de programa que pretendemos
conduzir com extremo vigor. Em breve, com o apoio do BID. e
outras instituições'.de crédito eStrarigeiras, abriremos Uma linha

o Implan~:~ção

• Implantação da Hidrovia do São Francisco, ligação dos
Cerrados à Ferrovia None~Sul e Transnordestina (PPA)
o

de financiamento pâra .dotir a indústria nordestina de maior
competitividade, .oos planos nacional e internacional, estimada
em US$ 600 milhões de dólares.. '

Integração das Bacias Hidrográficas (PPA)

Também estamos ofertando à sociedade novos produtos e
serviços. a exemplo de: fundos de capital de risco. em articulação
com as cOrporaçõeS financeiras do BID e BIRD; do Projeto de
• Intensificação de Prqgrama de Educação Básica p'ara o
reestruturação de empresas: capacitação gerencial. assessoria aos
Nordeste.
. órgãos públicos (estados e 'municípios) ~ finalmente, ~ criação
do Agente de Desenvolvimento.

• Implantação dos pólos tecnológicos

Nesse novo cenário, os desafios se magnificam de fonna
inédita. Daí, a necessidade de um amplo espectro de parcerias..
Por isso, a estreita articulação do Banco com o Congresso Nacional,
os Governos Estaduais e órgãos outros do Governo Federal,
particularmente os Oe desenvolvimento regional,. Como a SUDENE.
e ainda os organismos internacionais ,além ·das· lideranças
empresariais e comunitárias.
-

Para vencer tais desafios. o Banco está adorando um
comportamento mais pró-ativo para, com ousadi~ podet
compartilhar das deci~s que afetam o inrentado equilíbrio espacial
do desenvolvimento de nossa Nação.
Merece menção a necessidade de acelerar o andamento do
PRODErUR (Programa de Ação para o Desenvolvimento do
Turismo no Nordeste), que vai alocar, em obras de infra-estrutura
turísti~ em todõs os estados do Nordeste, recursos da ordem
de 800 milhões de dólares, sendo metade oriunda do BID, mediante
repasse do BNB. e metade referente a contrapartida govemamenta1,
que precisa ser urgentemente equacionada.
Temos dado ênfase à captação crescente de recursos não
governamentais. buscados tanto no País quanto no exterior. O
Banco está empreendendo maior agressividade nesse mercado.
Em abril do corrente ano. captamos US$ 150 milhões de dólares
como primeira parcela: de um programa de USS 500 milhões de
dólares para 1996 de "eurobõnus", colocados na Euiopa. Estados
Unidos. e Ásia. Esses recursos destinam·se ao fmanciamento de
recursos de funcjonamento para os projetas de investimentos
financiados. No início de julho, fizemos uma nova contratação
de US$ 125 milhões de dólares específica para financiamento do
comércio exterior. Para esse mister. temos contado com o
indispensável apoio da área económica do Governo Federal.

Em I 995, de um total de R$ 900 milhões de reais aplicados
pelo BNB, dois terços foram oriundos do FNE. Para 1996.
devereq1os triplicar as aplicações do Banco. cOm recursos já
assegurados de RS 2 bilhões e 700 milhões. do~ 't:.Wi.!. :1pe:nas
um terço são provenientes do Fundo Constitucional.

··-=·.·Na desdobraincntO social das ações financiadoras, o BNB
rem obtido resultados concretos na ·interiorização e integração
das mi,cni e pequenas empresas às cadeias produtivas, gerando
noVas opontinidadeS Sustentáveis de emprego através do Programa
dé' Geraçãô de EmpR:gõ e· Renda. '," .. :- ,,.
. ' ..

.:, .~- .....~·:· .

..

.

Meiece mençãb. ainda. a participação direta do BNB em
programas dos governos estaduais da Região. Exemplos coii_çretos
desse trabalho são''o· 'financiamento à produção de grãos, no
Ceriado setentrional" dos Estados do Piauí. Maranhão e Bahia; o
apoio à diversificação da zona canavieira em Pernambuco~ no
Ceará. o projeto Capital Inicial para pequenos empreendedores..
avi~ltu~ ~ mandi~a~ Na Sabia. as ações na região cacaueira,
a i'eviraliZação da cillicicultura, mamona. sisai e fumo; o estímulo
à citricultura e riziCultura em Sergipe; No Rio Grande do Norte.
a parceria para eletrific~ç~ ~ral., irrigação e caprinocultura: Na
Paraíba. a recuperaÇão da' zona sisaleira; e em Alagoas. a
interiorização industrial. Além disso as ações de geração de
emprego e renda. a revitalização da cultura algodoeira e o apoio
à viabilização dos projeEos de assentamentos da Reforma Agrári~
em IOdo os Estados.

Dentro da missão de implementar novos instrumentos
financeiros que promovam o desenvolvimento regional, o Banco
do Nordeste lançou o PREVIVER. Trata-se de um Fundo
Multipatrocinado de Previdência Privada sem risco de déficit
atuaria!, destinado prioritariamente às empresas nordestinas,
colaborando para a sua competitividade, através de uma política
de recursos humllilOS capaz de atrair e manter bons profissionais.
Tudo isso está suponado por uma mudança organizacional
em curso, cujo objet!vo precípuo é tomar o BNB uma enipresa
modema, ágil e cóinpetitiva. com foco no agente produtivo
(nosso cliente), bem articulada a nível internacional, nacional e
local e sustentável do ponto-de-vista empresarial. preparando--se
para um novo perfil de Agência de Desenvolvimento do ~cuJo

XXL
R.~S.l!i(:'h~Js

'--JJ._

concretos já temos alcançado quanto à redução
do prazo de melhoria do atendimento. adequação da rede d.e
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Agências à realidade local. infonnatização de processos e sistemas.
redução de despesas. treinamento e reciclagem de pessoal.
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saindo da retórica para uma aniculação política conseqilente que
gere resultados concretos.
Muito Obrigado!!!

Por fim. co.nsiderando a expressividade dos lrderes aqui
presentes. temos a certeza de que a partir desse Encontro
formularemos uma "Nova Agenda para o Nordeste" e que cada
uma das Instituições aqui representadas. sejam públicas ou privadas.
avoquem para si a responsabilidade de MUDAR. a partir do

Fonaleza, 19 de julho de 1996
Byron Costa de Queiroz

compromisso pessoal Ce cada uma das lideranças presentes.

O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Item 5:
REQUERIMENTO N2 746, DE 1996
Votação, em tumo único, do Requerimento nº 746, de 1996, do
Senador Ronaldo Cunha Uma, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição,
nos Anais do Senado Federal, dos esclarecimentos prestados por José Alencar
Gomes da Silva, Presiden.te. da Federação· das Indústrias do Estado de Minas
Gerais, a respeito de matéria publicada no jornal Folha de S.Paulo, edição de 26
de maio de 1996, sobre a utilização das verbas do sistema SESI/SENAI, em Minas
Gerais.
· ·
·
·
Em votação.: ..
As Sr"s e Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado ..
Será feita a transcrição solicitada.
É o seguinte a transcrição solicitada

'l'exto da

1.

Jlltpor~

da •rollla

~

Sio P.IUllo• •"- 2' cS.

•» de

lH,,.

·~ ll.lnaa Gera.la. utll!:z;oa-- a eatrutgza do sa:r
nas cl•içÕea de 19t4. :ttnt.lo presidente da PIDG
Croder•çio daa IncfÜiatri- do l:st.ado de Jdnaa C:..ra:la)
..Jo•i Alencar co-s da Sil'W'a dee:l.d:lv-- c:...:lidatar
ao goo~erno de ll:lnaa:,. • troeoo. o apoio poUtic:o de
prefeito. a!neiroa por eeatro. de ati'W'idad•• do sar,.
conatra!oto. 1n4:laer.1JI:lnaiJ-nte pelo !atedor do
Estado. Eatbq-ao que • .õ dara1~te a ~. a CODta
tenha ficado - DS$21 •:llbh-.•.

ESCI.AJI:ECIKI'!If'rO
l~l·,o progra- de interior:lzaçio doa serviços de educ:açioo

cultv:i-a. uüdeo ••porte. la%er • for.açio profiaa:lonal 0 foi
inieiado pelo -u :Lluatre .antecessor. Dr. N&naea oU-aujo.
ainda - uaa. e foi continuado • intensificado por at.. ec-o
ca.pro.biiO inerente l •inha eonll:lo;io de bo.e. oSo interior.
c!ir:Lt;enta c:laaaiata e e•presirio ae-pre preoeapac!o ~ aa
c:cm4.t.o;&oa de v:l.d« doa trab.llbadorea.
A var4ade pob ' que o progr- da :lnt.erior:l.uçio das ativic!actea
jl ••:latia antes -aao de janeiro da
quando aaau.i a
Praaf.dine:la da f'IZMG. anquaato •inM candidatura ao Gova:rl'IO
de lf:lnas C:.raia c:onau.ou-•• u de -:lo da ltt4.
lfio foi a eandillatura que inspirou o prOijr....

n.,.

K&a i provival que o proc;Jr•-• pelas di•niJÕea aoe:laia que
alc:a~:~ÇOtllo tentt. influ!do na le!abrança de ..u para disputar
a alei~tio• co.o c:ldadio no pleno uso de auaa prerrogat:Lvaa.
1.2. Mio h~ iiiiPhntacio :lndiscr:I.Jiinada • nio bouva t.J:oe&
de favores polltieos. A tablltla 1. a seguir, resaae d..SO• tienicos

rele ..ant.. utilizados na selecio daa cidades que recebe:raa
•centro• de At:Lv:ldades do T:rabalb&dor - CM:••••. Para . .lbor
d..aaat.racio 0 C'Oloe..- o 1:101111 do Prefeito e do partido a cpe
•• acha filbdo.
a) oa INillidpioa .~!,.n~plados estio entre os prine!pa:la
.unic:lpios lllina:lroa. Hou'VO cr1tir:Lo téen!eo na au.. aolecio.
ob•ervaado-••• populaçio, niilnero d• inc!ii•tri••· n.a-ro de
t.raNlbad~•• da indüatr:La. repereuss.io sõc:io•econõ..l.ca 4&
uni<!&de ao deseaYolv:l. .nto da econo111:la de s1:1a re<J:lio de
innuineia. partic:ip.acio da ccanm:Ldade atravis de doacio
do terreno • parearias ate.. ca.o previa o projeto de
IJI'%DlOUIAÇAO DA ~ elaborado ;;ela FIDIG.
lJ) os prefeito• daana •wticlpios pertence. aos -1• diver-oa
partidos pollticoa., sondo que apenas 24\ aio do PHOD. o que
repreaan.u 7.41\ do universo daa Prafe:lturaa eont:roladae pelo
pa.rt.ido no z:atado. ona.. estaria antio o di'vult;ado
•cl~-tali- pol!t:Lco•, po:l.a fui candidato pelo PMD•1
c) ftlo bouwe gasto. iadiac:r:binac!os. lia •inha <JO:Stio bo1I'W'8
prioridade pa:ra os objetlvoa aoc:Laia do Stsi-S!!LUt eduea~io,
C'Ult'fO\l'ao NÜde, esporte, laser e forM~cio prof:laa:Loaal. :1 bldo
foi ,leito, ..Siallt• cuidadosa avaliacio das r-.itas •
4aapaa&à • g..r~o - todoa os anos. de •inba ada:lniatraçio

00040

ANAIS DO SENADO FEDERAL
TABELA 1

Setembro de 1996

Setembro de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL
•supera~its•

que me

pe~itiraa

00041

entregar ao meu sucessor·

R$17.485.000,00 de recursos do SESI ea disponibilidade. As

contas da administração à frente das entidades foram sempre
aprovadas por auditores independentes e pelo Tribunal de
Contas da União.
d) os investt.entoa totais d~ SESI na construção do• CAT'a centros de Ativid&das do Trabalhador, durante •inha permanência
i frente da PIBMG-, JIOntaraa ea 47,848 ailhões de reais .oa. . .

.édia anual ·da 8 ailhôe• de real•.
Miuhà caaiuhada eleitoral teve in!cio ea 15 de. -io . de 1994 e

••tendeu-se ati a eleição, ea 03 de outubro de 1994 ( pois

Dio cheguei ao aegundo turno) e por isto não i verdade o que
afiDIOU uaa da• fontes da reportagmu •EatJ.,a-.. que s6 · ..
411raata a cuopanha, a CODta teuha ficado - US$2a ailbõe••.

oa investimentos, durante oa aeses de maio a satembro/t.C~·
Eicar.. , confor.e demon.trat!vo abaixo, ea R$10.179.859;00.
'rAIIIILA 2

MlUO A SB'1'DIIIRO .DB 1994

Rtl.OOO
IDvost.i.entos na Const.rucio dos CA'!''a

Mai0/94
Jullho/94

·JUlJio/94
!lgoato/'4

Se~ro/'4

591.845
1.673.200.
1.1n,1n

2.544.304
3.530.735
10.1n.s5t

in~eatimentos prosseguira..
ano de 199S,.darante a ad.iniatração que me sucedeu, os
investiaentoa Do SBSI fora. de R$9 194,00, confor.e consta do
Relatório Anual do Sisteaa FIEMG relativo ao exerc!cio de lt9$.

E os

Ro

PSP - 25.05.1995

2. "Otl efeitos da gastaD;a são sent:idoa até boje.
sucessor de Gollea da Silva,. o atual presidente

B<>!!dan Balej,
nio tea c:o.o aaoter tantas edificaçoe• cbaaadaa
CA'I''• f Centros de Atividac!es do ~abalhador).
Pediu ajuda financeira à direção nacional do
da FIEMG e do SBSI local, Stefan

SES%. Quer de resto,. deaitir pessoal
C&tJ~'•• - ~ato,. ia prefeituras.•

e ceder os

E S C L A R E C I ME N T O

2.1. A gastança a que se refere o parágrafo acima contemplou
a implantação pelo SESI de uma obra social voltada para o
beneficio do trabalhador e de sua família. O programa de·
Interiorização do Desenvolvimento do SESIMINAS e do SENAI
visou levar ao trabalhador e sua família os benefícios de
educação, cultura, sa~de, esporte, lazer e formação
profissional, através dos Centros de Atividades do Trabalhador
e das unidades de formação profissional do SENAI.
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A administração correta e austera garantiu resultados grandes
e constantes durante todo o per!odo de minha administração
(ver tabela a seguir), tendo o ·SESI se capitalizado no
per!odo, preparando-se para a operação e manutenção dos
serviços e benef!cios oferecidos aos trabalhadores. Quando
deixei a FIEMG, as disponibilidades financeiras do Sistema
FIEMG eram de R$20.260.000,00, mais do·que suficientes para
o cumprimento e atendimento das metas e das despesas previstas.
Basta dizer que, um ano depois, já no primeiro balanço de
atividades da nova gestão, as disponibilidades financeiras,
correspondentes à FIEMG, SESI e SENAI, continuaram
praticamente no. mesmo n!vel, tendo alcançado R$20.236.000,00.
TABELA 3

EVOLUçAO DAS RESERVAS DO SISTEMA FXEMG
NO PERIODO 1989/1995
..
(EM R$1.000)
Disponibilidades no final de cada exerclcio
ANO

em R$1.000

19B8

14.483
19.395
26.078
22.304
33.712
35.568
20.260
20.236

1~89

1990
1991
1992
1993
1994
1995 (nova gestão)

2.2. A Obra do SESIMINAS e do SENAI em nossa gestão foi
executada com recursos arrecadados junto à própria indústria
mineira, "sém necessidade de aportes do SESI nacional. Não
houve um real de empréstimo. Não deixei um real de
endividamento. A correta administração dos recursos gerou
as obras aludidas. Criaram-se empregos, com rigorosa
seleção.de pessoal e parceria com os munic!pios onde
t!nhamos atuação. Os funcionários do Sistema foram
valorizados e a terceirização praticamente não foi usada em
virtude da economia e austeridade nas despesas. Os balanços
sempre apresentaram "superavits" que nos distinguiram
positivamente no âmbito do Sistema Nacional.
FSP - 26.05.1996
3. •E:a Minas Gerais, o empresário José Alencar
Coaes da Silwa, qoe presidiu a FIEMG entre
1989 e 1994, se lançou candidato do P:MDB
na úl t:J...a campanha para o governo'!
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E S C L A R E C I ME N T O
2 verdade. Meu nome foi vitorioso na Convenção do partido
realizada em 15 de maio de 1994. A campanha durou até o
pleito de 03 de outubro de 1994.
FSP - 26.05.H96

4.

•o

últt.o ano de sua gestão na FIEMG
(Federação das Indústrias de Minas Gerais)
~oi •arcado pelo uso político-eleitoral da
eJ].tidade•.

E S C L A R E C I ME N T O
4:.1; O ~fato de ter sido candidato não autoriz'a .a suposição·

de que tivesse feito uso da entidade na tentativa de
eleger-me. As obras realizadas, os •superavits• anuais do
sistema SESI-SENAI durante minha gestão e as disponibilidades
financeiras que deixei para meu sucessor, demonstram claramente
que não houve uso politi~o-eleitoral da entidade.
com a colaboraçãO valiosa dos companheiros que me aPoiaram e
ajudaram na administração da Federação das Indústrias de Minas
Gerais, orgulho-me de haver demonstrado o quanto pode realizar
uma direçi~ correta e austera. E, por isto, aceitei a minha
candidatura ao governo de Minas, pois era minha meta demonstrar
a mesma corre;ão e austeridade na administração do Estado.
! verdade que, m~rcê da bOa arrecadação que o SiStema FIEMG
alcançou em 1992 e 1993, acumulando reservas de R$33,7 e ·
R$35,5 ailhões de reais ( ver tabela 3 - EVOLOCXO DAS RESERVAS
DO SISTEMA FIEMG), tivemos condições de investir mais e poder
acelerar a implantação do programa a partir de 1993. Essa
deci"sio foi, entretanto, em consequência do crescimento das
reservas do Sistema. Seria insensato e injusto para com os
trabalhadores da indústria interromper o programa e ficar
com o dinheirO em caixa, sem gerar empregos e obras, t~o
somente porque o_ presidente da FIEMG havia se licenciado para
Concorrer ao governo de Minas ~erais.
Os recursos financeiros aplicados na minha campanha eleitoral
tiveram sua origem e procedência muito bem definidas, e não
dependeram de minha atuação à frente da FIEMG.
FSP - 26.05.1996

S. •Antes diSso, Gomes da Sila havia construído,
durante sua administração~ 32 outros CAT's• a
a. custo total de cerca de R$44 milhões. A
Folha apurou que só 7 dos 32 CA'l''s seguiam
nocmas técnicas determinadas pela entidade~
E S C L A R E C 1 ME N T O
5.1. Sou muito orgulhoso das realizações da FIEMG durante minha
gestão, quando eu e meus colegas espalhamos pelo território
mineiro uma série de obras para benefício dos trabalhadores,
como nunca se tinha visto antes. Apreciaria relacionar algumas
destas realizações, que constam dos anais da FIEMG e que podem
ser vistoriadas a qualquer tempo pelos interessados.
construção/ampliação/modernização de 65 CAT'S a um custo
,total de R$48. 716.0001

- ;implantação em todas as unidades CAT de serviço dentário
fixo e móvel, serviço de prevenção do câncer ginecológico,
praça de esportes, local para eventos educacionais,
artísticos, esportivos e culturais, cursos profissionalizante•
para os familiares dos trabalhadores, para complementaçÃo da
renda familiar ( Corte e Costura, Cozinha, Tapeçaria,
Cabeleireiro, Manicura, dança, congelamento de alimento& etc).
A frequ~ncia registrada nos CAT's foi de 21.394.535 presença•
durante o per!odo de 1989 a dezembro de 1994;
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-· promoção de quase 400 Ações Globais e Comunitãr.ias, com

intensa mobilização dos colaboradores das entidades e outros
órgãos da comunidade, para expedir carteiras de identidade,
carteiras profissionais, tratamento dentário, exames médicos,
treinamento educacional e artíst·~o, eventos esportivos e de
lazer ~te, com mais de 1 milhões de atendimentos;
- expansão de pontos de serviço de 416 para 1.689,dist~i~u!dos
em 194 munic!pios mineiros (em vez de 60,como era ate
janeiro de 1989):

176.059 alunos se formaram nos cursos da área de educação
do SESI, e 6.535.149 atendimentos foram prestados aos
industriários e seus dependentes na área de saúde,durante
o periodo 1989/1994;
·
·
foram firmados 50 novos convênios com indústrias,assinadOs
486 contratos de parceria, implantados 25 nOvos módulos
odontológicos ete1
em. conexão com o programa de alimentação lid~rado pel~~
sociólogo Herbert de Souza (Betinho), distribuimos milhares
de refeições custeadas por indústrias do sistema SESI-SENAI,
e sem ,precisar lançar mão dos recursos do orçamento básico
do SESJ:, ou mesmo da Federação:
. · ··
em resumo, estende~s o cumprimento dos obj"e'tivos fun~ent.ais
do Sistema - educação, cultura, saúde, esporte, lazer e
formação profissional à quase totalidade doS:"_ industriários:
de Minas Gerais e seus familiares. o impacto positivo d,o
· pr~rama de interiorização realizado somente pode ser ~valiado
·por quem tenha visitado algumas unidades e aferido o grau
de desenvolvimento e de satisfação dos trabálhadores e
familiares que o frequentam. A média atual·nàs áreas de
atendimento do SESI sofreu o seguinte incremento:
TABELA 4

EVOLtlçAo DOS ATENDIMENTOS DO SESIMIHAS
~

DE ATilllçAo

Educação Foraa.l
Saúde

Lazer

Cooperação e

Aaaistência
'l'O'l"AL

1947 a 1988

1989 a 1993

1989" a 1993

Média anual

Média anual

Acmaulado

11.907
567.249
663.767

35.211
1.307.020
4.278.907

176.059
6.535.100
21.394.535

543.721

3.433.894

17.169.470

1.786.645

9.055.043

45.275.164

5.2. Todos os CAT's construidos e implantados seguiram as
normas técnicas prescritas pelo programa e pelo Sistema
nacional, e a tabela l demonstra algumas das variáveis
analisadas, como: população do município, número de indústrias,
importância geográfica da região 1 número de industriirio~,
·
potencialidade da região etc. Não sabemos como e em. que "fonte
o repórter da •Folha de São Paulo• se baseou para dizer que
•somente 7 dos CA~'s seguiram as normas técnicas determinadas
pela entidade•. Gostarlamos que a reportagem discriminasse
que CAT's não teriam seguido as normas técnicas para podermo~
visiti-loa em conjunto e comprovar diretamente a su~
viabilidade e o seu enquadramento dentro das regras
estabelecidas pelo programa e pelo Sistema Nacional.

PSP - 26.05.1996
6. •Alguns, ea.o o de Frutal, que custou Cf!rca de
US$2 •ilhões, fora. feitos em cidades se.

iodústri.a •.
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E S C L A R E C 1 ME N T O
6.1. A tabela 1 mostra que a cidade de Fruta!, a 61' km de
Belo Horizonte, tem população de 41.424 habitantes(população
IBGE atualizada em 199•), possui 63 indústrias e 512
trabalhadores na indústria. A edificação de seu Centro de
Atividades do Trabalhador foi contratada por R$659.864,45.
o prefeito de Frutal, Antonio Heitor Queiroz, pertence ao
P!'é~ldo PPB.
6.2. Fruta! nig possui grandes indústrias do porte de uma
USlMINAS, ACESITA, CENIBRA, FIAT, MERCEOES-BENZ, ou outros

conglomerados gigantes, mas deve-se entender que pequenas
indústrias, padarias, alfaiatarias, serralherias,carpintarias

etc. sio também estabelecimentos industriais, que recolhem
suas cOrit~ibuições ao sistema SESI-SENAI, acumulando durante
anos seguidos, desde 1942, créditos junto ao mesmo e que, por
iStó mesmo, mereceram que os recursos fossem devolvidos i
origem., na forma de berieficios aos trabalhadores industriais
do municlpio e seus respect.ivos ~amiliares, como é devido.

Não seria justo'e tenho a convicção de que Vossa Senhoria
concordará comiqo, carregar os beneficias sociais do sistema
SESI-SENAI apenas para as cidades que sediam grandes empresas,
mesmo porque a presença do.SESI.ou.do SENAI representa fator
de crescimento industrial e, neste caso, concorre para o
desejável deSenvolvimento~
Acreditamos que o repôrfer nio dispôs de tem~ suficiente ~ra
completar sua pesquisa e se aprofundar na analise e conferencia
doa dados colhidos, pois é incorreto classificar munic!pioa
como Frutal como sem condições de receber um Centro de
Atividadea do Trabalhador (CAT).
Repetimos:· A. tabela 1 mostra com detalhes como o programa
de interiorização dos beneficies do SESI no Estado de Minas
Gerais distribuiu os recursos pelos diversos municlpios de
forma que as vantagens fossem compartilhadas por todos, sem
concentrar os investimentos apenas nas regiões de maior
concentração industrial. B o projeto e o programa relatam,
com detalhes, os critérios técnicos que motivaram a escolha
das cidades aelecionadas para receberem um CAT.
Justamente por esse motivo, os municípios contemplados e
beneficiados pelo programa podem não ser muito conhecidos e.
são Paulo e noutros grandes centros, mas mesmo aSsim repr~sentaa
SO,S4\ da população de Minas Gerais, atingindo 22 mil industrias
e 967 mil trabalbadores e seus familiares. Numa base de 4 pessoas
em média por faailia, o atendimento prestado se estende a 3.868
mil pessoas só nas localidades onde existam CAT•s.
PSP - 26.05.1996

1. •Apesar de ter se licenciado do cargo em abril,
continuou a frequentar, nos meses seguintes. aa
páginas do jornal do •sistema FIEMG•.
ESCLARECIMENTO
Seria estraDho e discriminatório se isso não tivesse ocorrido.
Após montar ~ meus companheiros de diretoria e meus
colabcradores um programa de trabalho que se estenderia por todo
o per!odo em que estaria à frente das entidades ,que compõem
o assim chamado •sistema FIBMG•, seria de estranhar meu repentino
desaparecimento das noticias sobre estes programas que
continuaram liderando a FIEMGt deixarem de registrar meu nome
entre os convidados para as solenidades de inauguração desses
empreendimentos ou como um dos responsáveis pela construção
das obras projetadas e implementadas durante minha administração.

OQ045
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Focalizar realizaçõea • 1nauquraQ6ea de obraa a.ltindo o no..
de qu.. li~erou seu planaj...n~o • ~lanta;lo, apenaa por
estar essa pessoa licePciada para concorrer a u.a elelclo.
seria aí, aia, eatranho, ingrato e lnjaato,independent...nte
de aer o .eu no. ou ele qualquer oatro.

-..o-

PSP - 25.05.1,,5

a.

prcw•••

•ApSe - · liceDClu,
DD
encontro .,_ 120 prefel- I a Mioda oJo _ , ,
- teatro oJo 11881 0 -Belo llorl-ta. Ali a.8iconrin1os de USf21 llilbllu, • • - - pelo ..a,
para e r - CA~'• I c:entroa da A t i a i - oJo
~abalbaolorl.

lii:SC:LAJtBC:IIIll:a'l'O
1.1 .. A ordea eronolÕtJlca doa acontect-ntH • o walor citado
estio incorre tos. A reuni lo foi raaliaada 30 de .rco
da l9t4. Portanto, ea eatava 110 pleno exe:rclclo H aiDhaa

·,ua

funções da presidente da PlZMG quando da aaalnatura doe
convênio• c011 repreaefttantea doa .aniclplo. que . .riaa

conteçladoa C:O. servi;o• do IIBSI. ·
1.2. A ~la • H911ir relaciona os 111111iclplos reaai..,. aa
ocãi"iio CCía"õ~ iiõiiê
prefeito•
o ioai-tt.so polU:ico a
que pertenc-. A ••colba doe 8alliclpios qae aedu ob'ato
de obraa, ••••• e noa cJ-1• caSH,. aeapre o.be4Secea aoe
critirioa ~écnicoa ' ' -ncionadoa, confo.,.. pl'ovr- de
trabalho definidO palo Sli:SIIII~.
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TABEIJ\ 5
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TABELA 5
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8.3. Em momento algum, na definição dos municípios queiiria.
·receber os beneffcios foi considerada a filiação partidária
de seus dirigentes politicos~ A reportagem pode procurar oa
prefeitos cujos nomes aparecem nas tabelas e pesquisar se,
a qualquer época, foi tratada com eles a possibilidade de
eventual apoio i minha candidatura. E se isso foi condiçio
prévia para a presença desse ou daquele munic!pio na relação.

8.4. outra pesquisa interessante:

verificar qual o candidato

a Governador apoiado pelos prefeitos das cidades que for~
beneficiadas com obras. Tenho certeza que o resultado ~·••

averiguação destruirá a impressão que a reportagem deixa
transparecer, de que acordos pol!ticos teriam sido firmado•
com base em realizações sociais do Sistema FIEMG.
8.5. Fin&lmente, preciso esélarecer que esses último• convênio•
assinados com 114 Prefeituras, previam a implantaçio de obrae
de ~nor porte, como consultórios odontolÓgicos e pequeno•
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espaços culturais, a cu~to unitário determinado de US$22.500
cada, em parceria com os municlpios, que arcariam coa 40t doa
custos finais, além de se responsabilizarem pela contrataçio
dos recursos humanos necessários à operacionalização do•
serviços. O valor total desses .investimentos foi asai• de

OS$2.56S.OOO,correspondendo a menos de ua décimo. da quantia

citada pela reportagem.
FSP - 26.05.19'6

9. •A prioridade deve ser a for~~acio de trabalhacJorea
·:.da indústria. Mas. só. abrindo o aist~ YaJDO:B.
• ..

· elbt.inar as falhas e. o uso. politico• ,,. .diz o •Ice-. . . .
presidente .. da CHI. e presidente. da FIBMG,S~f~ ~~ej.
E S C L A R E C I

M'li

H 'r O

9.1. JÇs prioridades de açio das entidades do sistema.SB~I·: .....
SENAI estio deterMinadas em seu estatuto-social. ·A foraaçio,
dos trabalhadores da indústriá"é um dos· objetivos sociais do
sistema, a saber.:., o. SESI ·é. 9-. ~rviÇo Social da ·Indústria e
visa, edueação,eul~pra,saúde,e~P9rte e lazer. B o SENAI, .que
é O Serviço Nacional de Aprendizage• Industrial,euida da~-

-~~

formação profissional.

9.2. A abertura do sistema.'F-iEMG - s'Elii-SEHAI ·e de qualquer
outro sis.tema é dev~r de todoa os dirigentes. · Tudo deve obectec8E

a critérios de abs9luta transparência.
Concordo que uma· dâs forma's· ae· prOinove~sé . a abertUra e· . . , . , . ~ , . ~
facilitar a análise do uso dOS recUrsos' do sisteJilà SESl-SERAJ-·.,. ,',

FIEMG está confiqurada na "possibilidade' da inclusão de
represen~antes dos-'trabalhadores nos cOnselhos, com amplia~ão.
das tarefas afet.as aos conselheiros, dando-lhes condições
de pedir e analisar documentos e contratos,inspecionar obra•
e participar das deliberações.
· ·

Durante minha administração, tomei diversas ações no sentido de · ·
democratizar ~ais as entidades, delegar tarefas e tornar maia
abertas as decisões. Apenas para ficar em poucos exemploa,
relembro que o número de sindicatos filiados i FIEMG =aia que
duplicou no período, passando de 51 para 123 sindicatos,
contemplando praticamente todas as reqiões de Minas Gerais,~•
puderam assim ser melhor representadas nae reuniõea e decl.aea
do Sistema FIEMG. ·
outro episódio ilustrativo dessa abertura foi a instituição
da Comissão de Empresários, integrada por elementos da_mais
alta representatividade empresarial, que ficou responsavel
pela preparaç~o,acompanhamento e j~lqamento de todos 2•
processos de licitação referentes as obras e construçoes
edificadas pelo SESr durante minha gestão~

PSP - 26.05.1996
10. •Gomes da Silva negou na campanha, ter
.obilizado a PrEMG em favor de sua candidatura •.

ESCLARECIMENTO

Neguei,nego e continuo negando. A simpatia e o eventual apoio
pessoal de alguns colaboradores à minha candidatura não podem
ser apontados como utilização indevida da entidade. Os dados
e tabelas mostrados nesta exposição são demonstração cabal de
que não ocorreu a mobilização alegada.

.
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PSP ..; 26.05.1996
11.•segundo sua prestação de contas ao TRB
(Tribunal Regional' Eleitoral) ele foi ua

dos candidatos que máis gastou - cerca de
•R$6,5 ailhões, quase·o dobro do patrt.ônio
que havia declarado possuir•.

E S C L A R E C I M E

~-!...Q_

Esta i üma acusação..-·grave· e ao mesmo tempo leviana. o repõ.i-ter
deveria ter tidO o'cUiaaao·ae verificar a. verdade, pedindo-ma
que lhe ID!)strasae mihhas declarações de beDS e de renda, ou
.e..o, ·senão 'qU1sesse'me'prócurar, pOderia· e deveria ter
procurado a Receita Federal, antes de comprometer.até mesmo a
credibilidade do Jornal com a. noticia que veiculou.
PSP - 26.05•1996 • · · · ·
12•~2 p~iào dar·ua·bas~a rio
·que· !Oi·a·marca da gestão

clientelismo'polltico,·

do Zé Alencar•, ·aiz
Maria do Socorro·cõrdova,presidente do SEHALBA. MG (Sindicato filiado à etrr;, ·qUe, reúne OS ·
trablllbadores do ·sistema.) • · · ~ ~ - ·
_: .~.- ·

ESC L A R E C I M.E H TO
se investir. no social e trabalhar pe:l;a valorização· ·aa classe· '
operária, construindo Centros d~ Atividades do Trabalhador e
Centros de Formação Profissional, qae ~eúnem num =esmo local
•• condições par'a' Oferecer, aoS industriários e suas famílias .
Hucaçio,cultura','Saúae,espôttà'ê laZer,- é praticar. .
,',
cliente!i~ politico, confesSo, sem .co.~~~~ngilnento, que a . , ,
afirmaçao e t~~alment~ proced~nte.
. I?
Dar um b;;s'b' ' nessas ações soe1a1s siqnifica deixar de levar ao•
trabâihadores e a seus dependentes, que já sofrem tanto com a
onda alarmante de demissões e desemprego, os benef!cios amplos
da açio social do sistema SESI-SENAI.

PSP - 26.05.1996
13. •candidatei-me para ter comportamento de
a~inistrador público que servisse como exemplo
naciona1•, diz Gomes da Silva, que foi derrotado
por Zc!uardo Azeredo (PSDB).

ESCLARECIMENTO

! veraade. Falei isso durante minha campanha ao Governo de
Minas. Minha vida empresarial e minha gestão i frente da FJBMG
e de suas entidades, quando demonstrei que com os recursos
exi•tente• poderia ser realizado um programa de investimento
e bene11cio aos trabalhadores, sem fazer um real de divida e
entreqando o sistema à administração que me sucedeu com saldo
disponivel de R$20.260.000.00, me conferem o direito de afirmar
que poderia administrar o Estado de Minas Gerais com a mesma
seriedade e austeridade, liõerando uma administração que seria
tomada como exemplo no trato da coisa pública e na condução
dos elevados interesses da população.
·
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···O· SR. PRESIDEN-TE (José Samey) -A matéria
conslánte·oo ttem 6 da: erdém do Dia da presente sessão, de acordo com o disposto no·art 383,-g e h do
·Regimento Interno, deVe· ser apreciada em sessão pública; procedendo-se à votação poréscrutínió !?EOCret~
. Peço aos. Sr~ Senadores que ainda não registraram a5 suas .presenças;.que o:façam, uma vez
que teremos .de -~berar· o computador para votação
·nominal-que. será feita.· -• . -. ·
O SR. PRESIDEm:E'(José Samey) -.Hem6: .
,
..
,. . .
. -,.
. . .. '
·. · · · · ·Discussão; em turno único, do Parécer
·_.n• 495, de ·1996,'ilà ComiSSão de Constittli'Justiça
Cidàdania: -~bre a Men5a. . gem n• 202; dé '1996 (n• 683/96), na oiigem,
· ·.-pétá" Qú:il" o '&irihór PreSidéhie da Reí>úblibà
. · · . · • submete· à _qeJiP~)'ãção ~o. sé_nado a escoiÍTa
· · · ·do ·sr. ·Rein'aldo 'Silva CcJeltlo, Deferisod'ú.· . ·- tliiêó-Gerài cia -lfnião de 'êaí~oria E~ecial,
··
P.arà" eicerCér' éàr'go de' Ó~lensor PúbliCO. · · · Geraltía·i:iniã-ó~
biênio "1996/1998.
·

. Ção;

.

.,

-

e·

o·

.. ·.·.·~·-·.·.~--:-.·

'no

·· .. ·.·~ ...

····~

-~·····

. . . Discussão .do parec.er em tumo-)Jnico .. (Rau~a,.}
Não havendo. Q1!6tJI·peça ac_p!jfavra, encerro a
qisc~o.
.
._
. . .· A. Presidência esclarece itQ:P,Ijlnário que,- nos
tem:tos· .d.O disposto AQ ·_art 6° da Lei -Complementar
n• 80, -de ~ 2 de janeiro· de 1994, à matéria clePeR.de.
para sua·aprovação,.·do voto f~yor,ável da-maior:ia
abso.luta. .da composi~o-da Casa, devendo a .votação ser feita pelo. processo eletrônice.
·
Peço· aos Srs. $enadores que-ocupem seus lugares. para que possamos votar a indicação do Si.
Reinaldo Silva Coelho. para exercer. o carg(). 9~ [)etensor Público-Geral da União - C<itegoria Especial,
no Biênio 96198.
._
Os Srs. Senadores já podem yotar. (PalJS?,).
(Procede-se à votação.)
VOTAM OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Magalhães -.Artur da Távola Bello Parga - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio Carlos Wilson - Coutinho Jorge - Edison Lobão Elcio Alvares - Emília Fernandes - Epitacio Cafeteira - Francelina Pereira - Freitas 'Neto - Geraldo
Melo- Gilberto Miranda- Gilvam 'éorges- Guilherme Palmeira- Henrique Loyola -Hugo NapoleãoHumberto Lucena -I ris Rezende -;.Jader BarbalhoJoão França- João Rocha - Joel de Hollanda - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho ...: José Agripino José Bianco - José Eduardo - José Eduardo Outra
- José Fogaça - José lgnácio Ferreira - José Roberto Arruda - Júlio Campos - Lauro Campos - Luoídio Portella- Lúcio Alcântara- Lúdio Coelho- Na-
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·bar Júnior- Ney Suassuna:- Pedro' Simon- Ramez
Têbet- Regina Assumpção - Renan Caheiros- Ro·mero Jucâ- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha UmaSeba~ão Rocha- Sér'gio Machado- Teotonio Vile·lá Filho- Valmir Campeló '-' Waldeck Omelas:
· O SR. PRESIDENTE {José Samey) -Votaram
Sim 54 Srs. Senadores e Não nenhum Sr. Senádor.
· · · · · Não houve abslánção.
·
Total:· 54 votos. · ·
Aprovada· a indicação. Será feita a deVida co-.
rnuhida.Ção à.b'Presidente· da .República.
O SR~ PRESIDENTE {José Samey) -Item 7:
. Disétis'são; em t~rÍio úhicci, do. P~~r
da COmisSão. de Relações Exieriores De. tesa lliaciónài sotire aMensaQ!lm n°191, de
_ . . . : 1996
$'9'1(96,: ~à origem), pela qual o Se: · ~ : ~ · htiór'Presidente da República submete à de.liberação do Senado. o_ nom!l do
L,uiz
Mattosci .Maia: Amado, Ministro
'Primeira
. Cl~e·
Carreira
Diploma\a,
eicercer a função de ·Einbaixador do ·smsil jlinló
: · · ·-·. ã RepiJbliéá cJas FilipiriáS. • ·

e

:<n•

da

de

$r.:
de
pàrà

. : . :A matéria do item i da.: Ofd~rri .do Dia oâ piesénte sêsSãó. nos íem10s dei parâgiafo única dÓ art.

383 do Regimento Interno, deverá.ser apreciada em
·_ . .
_
..
. . .. , , .
.
.Soliçito aqs $~ fur:lC;ionários. as providências
necessáriaS, a fim de que seja respeitado dispositiVo
regimental.
· ·
Peço aos presentes que se retirem do plenário,
uma vez que vamos ter votação secreta.
·
. . : .(A sessão transforma-se em secreta às
18h46min e volta a ser pública às 18h48min.)
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está
atierla a sessão. · ·
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n• 897, de 1996, de urgência, lido no Expediente,
para o Projeto de Lei do Senado n• 158, que dispõe
sobre a distribuição gratuita de medicamentos aos
porladores de HIV e doentes de AIOS.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão
de quinta-feira
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Passase, agora, à apreciação do requerimento n• 898, de
1996, de urgência, lido no Expediente, para o PLC
n• 'S7, de 1996-Complementar.
Em votação o requerimento.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

~~são secreta..
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O SR., PRESIDENTE (José Samey)- Concedo

a

palavra ao Senador josé Eduardo Outra, para encarrinhar.
. O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE
P,ara. eocaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, sr."s .e Sro, $enad0res,. quando a liderança
do .P.T recebeu um ofício do Presidente da Casa, Senaçlor José.Samey, propondo a pauta do plenário. do
Senado até o dia 3 de o!-4ui;Jrq, .estabelecendo três
semanas com sessões deliberativas, a resposta da
Li.derança do nosso Partido foi de que concordávamos com aquele calendário, até porque a pauta do
Senado está limpa. Entretanto, alertávamos para a
po$Sibilidade de rnodHicação desse calendário em
fti,~ção. Qé projetes
interesse) do Pais.
. ' . çruerq r~gi~r.que eu, 'a!isim. c;qmp a totalidade, dos .$rs. Senadores, estou profundartlénte envolvido: nó processô -da campanha· eleitoral: Mas entendo, Sr•. Presidente, Sr.•s e Srs. Senadores, que o
Senadp, neste momento, está diante de um desafio
~~.. PlJC!e; lnÇI\JSÍ\'e !li>· Muro;· atentar eontra a própria néeéSSldade desta c~. : : : .
·
EsÍo~ 'aq~i 'há ~1)1 ano é meio. Não-peguei as
notas taquigráficas, até para não constranger os Srs.
lemti..O:.me ile· qúe, ·no ano passaSenádor'e$,
do, em maio, quando dá votá.ção do salário mínimo,
houveram manifestações de Senadores, inclusive da
base. governista, a respeito do prazo ·que o Senado
teria· para apreciar à matéria. Diziam que não podiam mais admitir a Câmara dos Deputados discutir
com profundidade as matérias e o Senado ter que
votá-las de afog'adilho, cedendo a preSsões do Executivo no sentido de não fazer modificações. Ouvi
esse argumento na votação do salário mínimo, como
também ouvi no ano passado, quando da votação
do Imposto de Rendil de Pessoa ·Jurfdica. E, naquela ocasião, tivemos a situação esdrúxula de votar um
projeto sem modificá-lo, com o compromisso de o
Presidente da República vetar alguns artigos - compromisso que não foi cumprido, por não terem sido
vetados na sua totalidade.
Recentemente, a lei de regulamentação das telecomunicações não pode ser modificada, porque
havia pressa de entrar dinheiro, pressa de desenvolvimento etc. Mais uma vez, o Senado se submeteu a
pressões e não modificou também. O Presidente da
República assumiu o compromisso de vetar o artigo
que era inconstitucional, e assim o fez.
Portanto, Sr. Presidente, Sr."s e Srs. Senadores, o que era exceção está virando regra. Posso até
relevar em relação aos três projetes anteriores, mas
não em relação a este, um projeto de modificação
do ICMS, que diz respeito à própria existência desta

de

·mas
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Casa. Representamos a. Federação e não.podemos
nos curvar à pressão do Executivo ou porque. os portos estão parados.
O Ministro Antônio Kandir disse que, a partir-da
aprovação da Câmara, se criou um fato politico inquestionável. E é verdade; virou regra: tudo que é
aprovado na Câmara passa.a ser lei. Em fullção disso, criou-se um fato político inquestionável:.
Sr. Presidente, Sr."s e Srs. Senadores,· mais
uma vez, criou-se. a históliá'do bode: 'O bode era a
resolução do Confaz; era a introdução da matéria
que visava acabar oom a gúérra fiscal. Em nosso
eniendimento, a questão déJilndo' não é. essa, até
porque, se aprovado o projeto corno está, a_ margem
de manobra dos Estados pára. conseguirem suas
isenções fiscais fica. profunç!aiTjente re$tririgida Para
nós - ·e fizemos. questão de. fazer essa pergunta ao
Ministro Antonio _Kandir .~a grande quesião de fundo, e que envo(Ve principaii!IEl!J!e as S~.n~dores de
EStâdos. não tiío. desel)volvidQ!>,. d~ res~ito ao ressarcimento da isenção do ICMS. Ora, a Constituição
prevê· a isenção do ICMS de 'exp<irtaçãa para piOclUtos Industrializados de forma permanente e ressarcimento integral. Se estamos discutindo isenção de
ICMS; por que tratarmos dà fOima diferente produtos
induStrializados ·e· produtos ·semimanutaturados? Ou
seja, os Eslados que hoje não dispõem de infra-estrutura industrial; que são menos desenvolvidos; vão
ai:abar pagando a conta desse ajuste fiscal, dessa
correção decorrente de uma pOlítica cambial absurda,
já que, na verdade, este projeto tem esse objetivo.
O ·Senado; a Casa da Federação, vai aprovar
um regime de urgência para esta matéria.
··
Lamento profundamente, Sr. Presidente, Sr.•s
e Srs. Senadores, até porque já antevejo o resultado
desta votação. Faço questão de colocar aqui muito
mais que uma posição de oposição. A nossa posição contrária à urgência desta matéria é em defesa
do Senado da República enquanto Casa importante
da democracia brasileira.
Portanto, o voto do Partido dos Trabalhadores
é contra o requerimento de urgência
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Para encaminhar a votação, pelo PSB, Senador Antonio
Caries Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB - SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e· Srs. Senadores, quero crer que ninguém melhor do que o Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para falar com propriedade, desenvoltura,
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inteligência sobre assunto 1ão palpitante quanto este que
ora se discule no encaminhamento deste requerimento.
Sr. Presidente, ontem não estava aqui na sessão,
estava no meu Estado. Mas tive a curiosidade de acompanhar o que se passava no âmbito do Senado Federal,
lendo o noticiário da imprensa, inclusive o Jornal do Senado. que estampa na
primeira página um pronunciamento revelador do conhecimento, da capacidade e
do espírito público do ex-Ministro e hoje Senador lris Rezende, que falou do alto de sua responsabilidade como
Presidente da Comissão que julga os processos legislativos dos· pontos de vista constitucional e jurfdico.
Na primeira página do Jornal do Senado, está
escrito o seguinte:
·

sua

c .. Senadores protestam contra o fim de
· incentivo para estados pobres.
... Segundo lris· Rezende, projeto de lei
. complementar que elimina o ICMS para as ex. , por!açõeS con1ém 'artimanha' que perTilite. ao
. <'· governo legislar sobre benefícios fiscais.
. E continua:
Provocada por um discurso do ·Sena- ·
dor lris Rezende (PMDB - GO), boa parte
do Plenário condenou ontem alguns artigos
do projeto de lei complementar que elimina
o ICMS para as exportaçõesE adiante:
O Senado não pode admitir essa· artimanha, esse subterfúgio. Ses aproveitaram um
projeto de estímulo às expor!ações para legislar
sobre incentivos fiscais. São Paulo e Rio podem brigar à vontade para atrair indústrias, mas
que deixem os estados pobres em condições
de participar dessa disputa- afirmou lris.

Dessa discussão participaram diversos Senadores
que passo a destacar. o grande professor Josaphat Marinho (PFL - BA) 'ponderou que o assunto deveria ser
discipfinado pela Constituição'; e o ex-Governador; exMinistro de Estado, conhecedor profundo dos problemas
do Nordeste, Senador Antonio Cartos Magalhães, afir·
mou que lris contava com o apoio de todo o Plenário.
Ramez Tebet (PMDB- MS) lembrou que
a industrialização dos Estados pobres 'será benéfica aos ricos, pois vai desafogar as metrópoles'. Condenaram ainda os artigos do projeto
os Senadores Roberto Requião (PMDB - PR),
Osrnar Dias (PR), Mauro Miranda (PMDB GO) e Wdio Coelho (PSDB- MS).
O Presidente do Senado, José Sarney,
informou que os Senadores votarão amanhã, às 1Oh, pedido de urgência para o projeto. lris manifestou-se contra a urgência.
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Caso seja ·aprovado, o projeto pOdêraser
votado na quinta-feira (dia 12).
Sr. Presidente, estou com o Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador I ris Rezende. Acho· qúe por trás de tudo isso há
uma grande jogada dos estados ricos e mais poderosos do Sul, porque essa medida irá aumentar ainda mais o fosso entre os. estados industrializados e
mais desenvoMdos do Sul do nosso País e o Nordeste e as demais regiões mais pobres, como o
Centro-Oeste e o Norte.
Portanto, não participare~ como Senador do
Nordeste, dessa artimanha, desse conluio, que visa
destruir a capacidade administrativa e a govemabili·
.dade dos estados mais pobres do nosso Pafs.
·Não entendo, Sr. Presidente, como é que o Presidente da República, um democrata conhecido de todos nós, que no seu passado lutou pela distribuição de
renda mais justa ·e,· acima de tudo; pela correção das
injustiças sociais, no Governo, Sua Excelência permita
que o Ministro sugira um mostrengo como este para
desjruir a economia das regiões mais pobres?

Deste modo, Sr. Presidente, acompanharei todos
aqueles que es1ão a favor do Brasil, porque ãiSCriminar
as regiões mais pobres é ser contra o Brasil Votarei contra a urgência deste requerimento, em nome do PSB.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Concedo
a palavra à nobre Senadora Emflia Fernandes.
A SRA. BÍUA FERNANDES (PTB- RS. Prua err
carrinhar a votação. Sem revisão da oradora) -Sr. Presidente, Sl"s e Srs. Senactores, gOstaria de registrar, antes
de mais nada, que este projeto é muito importante. A desoneração de impostos, especialrrente do ICMS, para as exportações é urna medida vanosa para sintonizar o Brasil
com a reaDdade ITUldial, dar mais competitividade aos
nossos prociJtores e incenfivaras exportações.
Neste momento, é também importante aumentar as expor!ações para ampliar a entrada de divisas
e, com isso, reduzir a dependência cada vez maior
do capital especulativo externo.
Porém, não acredito que seja esta uma medida
definitiva para enfrentar este problema. Queremos
crer que outras virão por parte do Governo, mas que
esta é uma medida que vai contribuir, de forma
emergencial, para minorar a situação atual, que resulta em taxas de juros cada vez mais altas e, com
isso, em recessão e mais desemprego.
No entanto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores. receio que a desoneração de produtos semi-
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elaborados, como, por exemplo, o couro e a celulose, contribua para aumentar ainda mais as dificuldades do País para industrializar-se e, conseqüentemente, gerar empregos.
Por outro lado, apesar de reconhecer a necessidade de adotar medidas nesse sentido, reafirmo a
minha opinião sobre a forma como foi e está sendo
encaminhada esta matéria.
Entendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
se trata de tema complexo e importante, não podendo estar sendo tratado com tanta pressa, principalmente- no momento em que sabemos estarem envolvidos recursos de grande monta com repercussão
direta sobre a vida dos Municípios, dos Estados e,
fundamentalmente, das pessoas.
·
Assim, é bom destacar que, apesar do aceno de
crescimento econõmioo, a ren!Jpcia de arrecadação aleta profundamenta as adminis!iações municipais e estaduais extremamente debilitadas. No caso do Rio Grande
do Sul, a perda de receita estimada é de R$534 milhões
anuais, após cessar a compensação parcial proposta
pelo Governo, ou seja, após os seis anos.
Nesse sentido, é fundamental que essa deci·
são não tenha como única conseqüência apenas o
aumento da taxa de lucro dos exportadores, tendo
como contrapartida a redução dos investimentos em
saúde, educação e habitação, resultantes da arrecadação do ICMS pelos Estados e Municípios.
É mais kijco que, além dos Secretários Estado laÍS de
FiFazaazerxida:la e alg.m Govemad:lres, pois em delei 111i ado momento ~das decisõesefectelamo acordo com o
Governo Fedem!, esse assun1o seja alvo de um cvrplo debate nacional, em que sejam ouvidos todos os setores intere&sados: Prefeitos, Govemad:lres, enlidades que traiam desse
tema e, irdusNe, técnioos reoorl1ecidJs no País todo, que
p:x:eriam dar a sua contribLição em relação a esse assunto.
Na forma como está sendo encaminhado esse debate, a meu ver, estamos empenhando a arrecadação
de Estados e Municípios em urra expectativa de crescimento das exportações como fator de crescimento da
economia, que, para se confirmar, depende de outros fatores, como os preços internacionais e medidas internas.
É uma decisão de alto risco, Sr. Presidente,
St"s e Srs. Senadores, e esta Casa, premida pela
falta de debates, mais uma vez, termina abdicando
das suas prerrogativas de emendar, de promover o
debate amplo e público sobre matéria.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há a necessidade de aprofundarmos o assunto no momento
em que pequenos estados, principalmente os da Região Nordeste alertam sobre os problema.; c;: ' teriam, sobre as repercussões negativas que teriam
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no seu crescimento. Do mesmo modo, queremos dizer que o Estado do Rio Grande do Sul, um grande
exportador, também se vê prejudicado.
Temos hoje, oriunda do Estado do Rio Grande do
Sul, manifestação por escrito da Associação dos Munictpios do Estado do Rio Grande do Sul, onde eles pedem
um grande debate a fim de se levantarem os prejufzos
que adviriam aos estados e aos municípios.
Hoje, no jornal Correio do Povó, há uma matéria
paga da frente intetSindical de vários segmentos, que
alerta também para o prejuízo e pede maior debate.
Com todo o respeito que tenho à decisão dos
Partidos da base governista da qual o PTB faz parte,
quero dizer, Sr: Presidente, Srs. Senadores, que não
posso acompanhar a urgência solicitada, potque tenho essa grande visão e esse compromisso municipalista que está impresso nos documentos e nos
meios de comunicação do meu Estado. Portanto, estarei votando contra a urgência, Sr. Presid~nte.
· · · Muito obrigado.
·
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- Consulto
o Plenário sobre se há mais algum orador.'
Não havendo oradores, submeterei o requerimento de urgência a votos.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Peço
aos Senadores que ocupem os seus lugares.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB- CE)- Sr.
Presidente, o PSDB encaminha o voto "sim".
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB - DF) - Sr.
Presidente, o PTB encaminha o voto "sim".
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL - PI) - Sr.
Presidente, o PFL encaminha o voto "sim".
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE) O PT encaminha o voto 'não".
O SR. JADER BARBALHO (PMDB - PA) - o
PMDB encaminha o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (José Samey)- A Mesa solicita aos SIS. Senadores que ocupem os seus lugares e
veriliquem, no painel, se os seus votos foram registrados, a fim de evitarmos declaração de voto posterior.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-_s~

à votação)

VOTAM 'SIM' OS SRS. SENADORES:
'' .,. ·,-,jo Carlos MagalhãeS - Artur da Távola Bello Pa. JS - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio -
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Carlos Wilson - Coutinho Jorge - Edison Lobão Elcio Alvares - Francelino Pereira - Freitas Neto Geraldo Melo - Gilberto Miranda - Gilvam Borges Henrique Loyola- Hugo Napoleão- Humberto Lucena
- lris Rezende - Jader Barbalho - João Frarça - João
Rocha- Joel de Hollanda- Jonas Pinheiro -José Agripino - José Bianco - José Eduardo -José Fogaça José lgnácio- José R. Arruda- JLd"IO Gampos- Lucfdio
Porlella -lú:io AJcãntara- Lúdio Coelho- Nabor Júnior
- Ney Sua.ssuna- Ramez Tebet- Re9na Assumpção
- Renan Calheiros - Romero Jucá - Romeu Tuma Ronaldo
Uma - Sandra Guiá - Sérgio Machado Teotonio Vilela- Valmir'campelo- Waldeck Omelas.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Valadares- Emma FernandesJosaphat Marinho - José Eduardo Outra - Lauro
Campos- Marina Silva - Pedro Simon. ·
AB~ DE VOTAR O SR. SENADOR
Epitácio Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -Votaram
Sim 46 Srs. Senadores e Não 7 Srs. Senadores.
Houve 1 abstenção, .
Total: 54 votos.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) -O requerimento foi aprovado e a matéria será inclufda na Ordem do Dia na sessão de quinta-feira próxima.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 19 horas e 15 minutos, com a seguinte:

c.

ORDEM DO DIA
-1PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
.
N° 31, DE 1996

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
legislativo n" 31, de 1996 (n" 239196, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo relativo à
Cooperação Militar, celebrado entre o Governo da Repúbf~ea Federativa do Brasil e o Governo da República
do Paraguai, em 24 de julho de 1995, tendo
Parecerlavolável, sob n" 439, de 1996, da Corrissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 34, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 34, de 1996 (n" 231/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
de Cooperação Mútua para a Redução da Demanda, Prevenção do Uso Indevido e Combale à Produ·
.ção e ao Tráfico llfcitos de Entorpecentes; celebrado
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entre o Governo da República Federativa do Brasil e
o Governo dos Estados Unidos da Amélica, em Brasma, em 12 de ablil de 1995, tendo
Parecer favorável, sob n• 441, de 1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 38, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto LegislatiVo n• 38, de 1996. (n" 210/95, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
para o Estabelecimento e UtiliZ<tção de Meios de
Rastrearnento e de Telemedida Situados em Território Brasileiro, celebrado entre a República Federativa do Brasil e a Agência Espacial Européia, em Paris, em 3 de maio de 1994, tendo
Parecer favorável, sob n• 460, de 1996, da Comissão
-de Relações Exteriores e ~tesa Nacional.

-4PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 60, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto LegislatiVo n" 60, de 1996 (n• 250196, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto das modificações a serem introduzidas no Convênio Constitutivo da Corporação lnteramelicana de Investimentos,
promulgado por meio do Decreto LegislatiVo n• 13,
de 30 de junho de 1986, e do Decreto n• 93.153, de
22 de agosto de 1986, tendo
Parecer favorável, sob n• 461, de 1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

-5PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 64, DE 1996
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 64, de 1996 (n• 282196, na Câ·
mara dos .Deputados), que aprova o texto do Tratado de Extradição, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em Londres, em 18 de julho de 1995, tendo
Parecer favorável, sob n• 464, de 1996, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (José Samey) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19h10min.)
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Ata da 150~ Sessão Não Deliberativa
em 17 de setembro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária,

dà'?bª Legislatura.

Presidência do Sr. Valmir Campelo
(Inicia-se a sessão às 14h 30 min)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. . , . . . .
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) ·Sobre
a mesa, projeto que será lido pelo 12 Secretário em
exercfcio, Sr. Bernardo Cabral.

.É lido o seguinte:

,,

PROJETO.DE LEI DO SENADO N"203
DE 1996- COMPLEMENTAR
Dispõe sobre acréscimos moratórias Incidentes sobre os tributos e as
contribuições sociais, quando pagos em.

atraso.

·

·

O Congresso Nacional decreta:
Art 1• Os tributos e as contribuições sociais arrecadados _pela Secretaria da Receita Federal ou
qualquer outro órgão da Administração Pública, direta ou indireta, que não forem pagos até a data do
vencimento, ficarão sujettos a multa de mora de 1O%
{dez por cento) e a juros moratórios na forma da lei.
§ 12 A muha de mora será reduzida a:
a) 2" (dois por cento), quando o débtto for pago
até o úhimo dia útil do mês do wncimento;
b) 5% (cinco por cento), quando o pagamento
for efetuado até o úhimo dia útil do mês subsequente
ao do vencimento.
§ 2• A muha de mora incidirá a partir do pri melro dia após o vencimento do débtto, e os juros a partir do primeiro dia do mês subsequente.
Art 2• Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 3° Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o art. 84 da Lei n• 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, e o art 13 da Lei n• 9.065, de 20 de
junho de 1995.
Justificação
A presente proposição estabelece, para os tributos e contribuições sociais, muha de mora mais
adequada à conjuntura econômica aluai, caracterf.
zada pela estabilidade da moeda, conquistada com
o ·adwnto do Plano Real.

·

Trata-se de extensão da justa redução da multa por atraso de pagamento- de 10% {dez por cento) para 2o/o(dois por cento)- em contrato de venda
de bens e serviços ao consumidor, na fonna da. Lei
n• 9298, de 1• de-agosto de -1996.-0corre que esta
oportuna providência não incluiu as multas de mora
no recolhimento de tributos e contribuições em atraso. Verifica-se, portanto, flagrante inadequação perante a lógica e a Teoria ·do Diretto. Tanto mais que,
no setor ·público, as penafidades pecuniárias atingem a faixa de 30"/o (ti'iilta por cento).
Cristalina parece, portanto,. a. necessidade de
estender às contribuições e,tributos o mesmo critério
adotado para bens e serviços conllatados com a iniciativa privada. .
Pelos motivos expostos, e também pela certeza de que atendo a um justo desejo da sociedade
brasileira, já extemado. pela Ordem dos Ad\'Ogados
do Brasil - Seção de São Paulo e pela Federação
do Comércio do Estado de São Paulo, apresento
este projeto.de lei, esperando merecer o apoio dos
meus eminentes Pares.
Sala das Sessões, 17 de setembro de 1996. Senador Bernardo CabraL
LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N• 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995
Altera a legislação tributária federal,
e dá outras providências.
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1• de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na
legislação tributária serão acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média
mensal de captação do Tescuro Nacional relativa à
Dívida Mobiliária Federal Interna;
11 -multa de mora aplicada da seguinte forma:
a) dez por cento, se o pagamento se verificar
no próprio mês do vencimento;
b) vinte por cento, quando o pagamento ocorrer no mês seguinte ao do vencimento;
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c) trinta por cento, quando o pagamento for
efetuado a partir do segundo· mês subseqüente ao
do wncimento.
§ 12 Os juros de mora incidirão a. partir do pr~
meiro dia do mês subseqüente ao do vencimento, e
a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débtto.
§ 2 2 O percentual dos juros de mora relativo ao
mês em que o pagamento estiver sendo efetuado
será· de. 1%. · ·
· · ·§ ·;3•· Em ·nenhuma hipótese os juros de mora
previS!ôs no inciso I, deste artigo, poderão ser inferiores· à taxa·de juro5: êStabelecida nó art. 161, § 1°,
da: lei• n• 5.172, de 25 ae outubro de 1966, no art. 59
da Léi n• 8.383/91 e art. 3" da Lei n• 8.620; de 5 de
janeiro· de 1993, . . . . ·
··§ 4"0s·juros de. mora de que trata o inciso I,
·deste artigo, serão aplicados também às contribuições sociais arrecádadas pelo INSS e aos débitos para
com o património imobiliário, quando não recolhidos
nos prazos previstos na legislação específica.
'·. § 6' ·em relaçãO aos clébitos referidos no art. 6'
desla lei incidrão, a partir de 12 de janeiro de 1995, juros
de mora de um porcento ao~ ou !ração.
§ 6" O disposto· no § 2" apfica-se, inclusive, às
hipóteses de ·pagamento · parcelado de tributos e
contribuições sociais, previstos nesta lei.
§ 7" A secretaria do tesouro Nacional divulgará
mensalmente a taxa a que se refere o inciso I deste
artigo.
LEI N° 9.065, DE 20 DE JUNHO DE 1995

Dá nova redação a dispositivos da
Lei n" 8.981(1), de 20 de janeiro de 1995,
que anera a legislação tributária federal,

e dá outras providências.
Ar!. 13. A partir de 12 de abril de 1995, os juros
de que tratam a alínea c, do parágrafo único do art 14
da Lei n" 8.847, de 28 de janeiro de 1994 com a redação dada pelo art. 6" da Lei n" 8.850, de 28 de janeiro
de 1994, e pelo art 90 da Lei n• 8.961195, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único alínea a.2, da Lei n•
8.961/95, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SEUC
para títulos federais, acumulada mensalmente..

(À Comissão de Assuntos Económicos.)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
projeto será pubficado e remetido à Comissão competente.
Há oradores inscmos.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, faço a saudação apenas a V. Ex"
por motivos óbvios.
Falava, ontem, e até pocje parecer uma insistência, mais do que repetitiva, sobre o problema das
madeireiras no meu Estado. Quando daqui fiz a denúncia, amparado numa veiculação da Internet, apenas o Jornal do Senado e a TV Senado deram a
repercussão que o assunto merecia. Os comentários
ficaram reduzidos ao Plenário e ao conhecimento
dos Srs. Senadores e, de uma hora para outra, a população acordou.
Talwz por uma coincidência, um jornal de ampla circulação no Sul do País e o de maior circulação
no meu Estado; a Folha de S.Paulo e A Crítica respectivamente, .dão milllchetes quase · que iguais.
Manchete da Folha de S.Paulo: •Asiáticos buscam
domínio na Amazônia". Manchete de A Crítica: "Madeireiras asiáticas já estão chegar)do". E o subtítulo:
"Grupos madeireiros da Ásia fincam os pés na Amazônia. No porto de Manaus, tratares que vão rebocar
as toras de madeiras aguardam liberação".
Quero destacar alguns pontos das duas pubficaçôes, mas requeiro, de logo, a V. Ex" que faça determinar a transcrição, para constar de meu discurso
e figurar nos Anais da Casa.
Começo pelo jornal A Crítica, cujo texto é o
seguinte:
"Madeireiras asiáticas estão comprando duas empresas brasfleiras do setor e devem iniciar investimentos para dominar o
mercado. A malasiana WTK comprou, em
janeiro, por US$7 milhões, a Amaplac do
Amazonas. A chinesa Tianjin Fortune Tiber
adquiriu a Compensa, no Amazonas. Além
disso, a WTK comprou uma área de 300 mil
hectares, na região do rio Juruá, por cerca
de US$2,4 milhões. A WTK Group e a Samling Strategio Corporation já teriam alocado recursos no valor de US$500 milhões dentro do
projeto de exploração florestal na Amazônia.•
Chamo a atenção de V. Ex", Sr. Presidente, e
do eminente Senador Laura Campos, que me honram com suas audiências: são US$500 milhões,
meio bilhão de dólares!
Continua o texto:

·o

norte-americano Richard Bruce
consuHor florestal da WTK estima que de-
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vem ser explorados 205 mil hectares, seguindo um plano de Manejo Rorestal exigido
pela legislação brasileira Segundo dados do
lbarna, (Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis}, esse será o maior plano de
manejo implantado no Estado do Amazonas.
Até então o maior era de 50 mil hectares.•
Veja bem V. Ex", 205 mil hectares para 50 mil
hectares anteriormente.
Aqui quero chamar a atenção:
•A exploração dessa área permitirá a
extração de 200 mil metros cúbicos de madeira por ano. Este valor colocará a Amaplac como lfder de mercado no Estado, ao ·
lado da alemã Gethal. A diferença é que a
Gethal não extrai toda a madeira que beneficia comprando parte dela de terceiros.
De acordo com Tu Tuang Hing, gerente-geral da Amaplac, a madeira deverá ser
beneficiada em placas de compensado, destinada ao mercado dos Estados Unidos e
Europa•
Agora vem o grande esclarecimento:
"Segundo Bruce, a madeira atinge até
R$50,00 por metro cúbico no mE=rcado nacional, mas pode valer até US$400 por metro cúbico no exterior. Hoje a empresa beneficia apenas 24 mil metros cúbicos de madeira por ano. A madeira é toda comprada
de terceiros.•
Ora, Sr. Presidente, R$50,00 por um metro cúbico aqui, no Brasil, e vendido, lá fora, por US$400,
há simplesmente um acréscimo de US$350 por metro cúbico. Agora, se vão explorar 250 mil hectares vejam V. Ex", Sr. Presidente, e o eminente Senador
- o lucro que está por trás disso.
Sr. Presidente, vamos ouvir, agora, o que diz o
Superintendente do Jbama no Amazonas, Sr. Hamilton Casara.
•A WTK esconde outras intenções
atrás de projetes legais. Em mato, o Jbama
realizou uma vistoria na empresa e a multou
em R$70 mil por ter encontrado madeira de
origem ilegal." Ainda o mesmo Superintendente •o equipamento que está sendo importado pela WTK permitirá· o beneficiamento de toda a madeira que ela puder extrair
ou comprar.· Ele. aponta, por exemplo, modemos tratores importados pela empresa
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que aguarda a liberação da Recetta Federai
no porto de Manaus.
· Segundo funcionários do . porto, dois
trat<;>res já foram .liberados. e outros três
· :aguardam a· liberação.· Ao todo, segunde
· Casara, serão cerca de. 1oo máquinas.•
Sr. Presidente, há uma ·fotografia, mostrando
toras de madeira, e o seguinie ielito:
"Toras de madeiraS no rio Soümões,
prontas para serem levadas às senrarias e
um dos tratores das empresas asiáticiÍs que
aguardam; no porto de Manatis, ·a liberação
da Receita Federal, para iniciar o trabàlho
· ertf solo amazonense."
· ·

~r. Presidente, há uma Colocação aq1.1i cjtie,,eril
linguagem jomalfstica, se cbál'ria' de box. Nesse Jx»c:
vem o ~guirite tf)u~:.."VV'NF conden~ atuação dos
asiá\i?Os",cujotextoé:
. . . _:.: _: .·:·.-·.: ·.. ·
•As madeireiras asiáticas chegam ao
· .' • Brasil deiXàridó- "airáS dà si
rastro de destruiçã.:> pelo mundo. Essa infonmação consta
de um dossiê elàborado pela ONG WWF. A
destruição causada pelas madeireiras asiáticas teve infclo em seus países de origem.
As madeireiras WTK e Samling ·que agora
se instalaram no Brasil estão entre as responsáveis pela devastação de mais 15 milhões de hectares/ano na região de Sarawak, na Malásia

uni

Veja só, Sr. Presidente, devastação de mais de
15 milhões de hectares. Agora, vem o Sr. Paulo Ura
da WNF, da ONG referida, e declara o seguinte:
"A previsão é de que toda a floresta
tropical da Malásia esteja destruída dentro
de 1O anos. Com a diminuição de seus estoques, essas madeireiras procuram outros
países para explorar. Segundo o WWF, elas
hoje têm concessões para explorar florestas
no Camboja, Romênia, África Ocidental e
mais recentemente na África Central e Guianas. A floresta amazõnica é o próximo passo dos asiáticos que usam tecnologias de
ponta na extração, com tratores articulados
e helicópteros.
De acordo com o relatório do WWF,
países da África Ocidental como a Nigéria,
Gana e Costa do Marfim já estão deixando
de ser exportadores de madeira pelo esgotamento de seus recursos. Ao lado das madeireiras da Malásia estão outras da Coréia
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do Sul e China. Para o Presidente do lbama,
Eduardo Martins, a presença dos asiáticos
no Brasil ainda é modesta. Ele acredita que
eles estejam·querendo sinalizar para o seus
consumidores que já dispõem· do ·maior estoque do mundo. A Amazônia possui hoje
um terço de todo o estoque de madeira existente no Planeta."

O. Sr- Lauro Campos- Permite-me V. Ex" um

;iparte?

.

. O SR- BERNARDO CABRAL.- Com muito prazer; SemÍdor L.áúro Campos,· Aliás, _V. Ex" muito me
honra com essa interwnção. , .·
O Sr. Lauro Campos - Muito obrigado. Nobre
Senador Bernardo Cabral, não apenas por ser represimtánte do Àmazonàs, mas também por ser o representante dos mais legítimas interesses, dos valores da sociedade, V. Ex" vem trazer a nossa preocupação, reavivando a nossa consciência a respeito da
.
seriedade desse problema.· ·
O SR•. BERNARDO CABRAL - Muito obrigado

a v. Ex".

.

.

.

. -0 Sr. Lauro Campos - V. Ex" é testemunha
mais próxima do que eu. Mas testemunhei também
quando Minas Ge.rais possuía grandes reservas florestais, entre elas a do Vale do. Rio Doce, que nos
anos 40 e 50 foram completamente dizimadas por
esta devastação. Lá, na cidade que ali se ergueu,
antiga Figueira e, há muito anos, Governador Valadares, o desmatamento, a ambição, a cobiça, aurl
sacra famls, essa fome sagrada do dinheiro rompeu
o equilíbrio ecológioo. E costumo dizer para alguns
parentes meus que moram em Governador Valadares, que não são daqueles que tiveram de fugir para
os Estados Unidos, ainda, que estão aR sobrevivendo, que eles pagaram um preço muito elevado. O
calor, aquela região em destino inexorável para desertificação, para o empobrecimento do solo e os jacarandás que dali foram arrdncados hoje nos trazem
saudade e, obviamente, tal corno aconteceu com várias espécies de árwres no Brasil foram praticamente dizimadas. Agora, com fl/Ws eficiência, com mais
modernidade, com mais capjial e com a complacência das autoridades, ficam apenas algumas ONGs e
algumas sentinelas dos interesses maiores, corno V.
Ex" acaba de demonstrar através do seu pronunciamento, como tentativa de defender esse processo
devastador. Penso que é chegada a hora de recuperarmos um pouco a consciência que anda adormecida neste Pafs, despertarmos a consciência para o
que está acontecendo já há bastante tempo e que
se afirma cada vez mais num grau maior de devas-
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tação e destruição. Essas empresas que já acabaram com as reservas florestais da Malásia e de outras partes do mundo se dirigem agora para o • pulmão do mundo", a Amazônia. Se não houver consciência organizada, se não houver vontade de luta
para pôr cobro a este processo, obviamente, a Amazônia terá o mesmo fim que tiveram estas áreas que
foram atacadas por esta insana. vontade de colocar
o lucro rápido acima de qualquer valor ético e humano. Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Lauro
Campos, diz V. Ex" bem e com precisão de que é
preciso a consciência organizada. Quinhentos milhões de dólares, meio bilhão de dólares, é uma quantia
que ninguém investe para proteger a Amazônia. Só
os que dormem na toRce, na eqüidistãncia e na indiferença é que podem imaginar que nós aqui estamos pregando no deserto. Deserto será daqui a pouco a Floresta Amazônica, como V. Ex" bem acentuou, pela falta de cuidado no passado que houve
com o seu Estado.
Tenho reclamado, vou reclamar, sei que corro
risco, que estou mexendo num vespeiro mas não
vou silenciar.
Não vou silenciar, nobre Senador Lauro Campos, evidente que na hora em que agradeço a interferência de V. Ex", mas quero mostrar mais uma circunstância do chamado Plano do Manejo Rorestal.
Diz-se sempre que essas madeireiras irão reflorestar, será feito o reflorestamento, o remanejamento e não haverá prejufzo.
Veja o que diz o texto:
"O Plano de Manejo Florestal é uma
exigência legal para que alguém possa extrair madeira. A legislação vigente prevê que
a área de onde será extrafda a madeira
deve ser dividida em 25 partes. Cada parte
deve ser explorada durante um ano, mas
também não pode ser devastada. Depois de
explorada cada parte ficará intocada durante
24 anos para que seja naturalmente reflorestada. Antes de iniciar a exploração, o produtor deve aprovar o Plano junto ao lbama."
Antes de ir adiante, lembro o que aqui disse
e que foi registrado em determinada publicação,
de que não nos esquecêssemos que essas madeireiras tinham entrado no Brasil pela via oblíqua da
compra de controle acionário ou societário de empresas que estavam ou à beira da falência ou já
em estado de insolvência e, portanto, em dificuldade de se manterem.
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Ora, vamos ver se esse plano já foi aprovado
junto ao lbama. Continua a notícia, e af está a resposta:

•o lbama ini::iou este ano uma auditoria nos planos de manejo praticados no
País. Foram encontradas irregularidades em
63,3% dos 1.700 planos avaliados até agora. Foram suspensos 424 planos por apresentarem irregularidades. Outros 257 foram
cancelados pelo lbama por não estarem
. sendo cumpridos.
Para Paulo Lira,. da ONG WWF, esses dados
demonstram, segundo ele, que os planos em terra
firme como planejado pela WTK - aquela malasiana
-também são os mais destrutlveis.
.
Atualmente, a maior parte das madeireiras do
Amazonas exploram madeira em área de várzea. No
período de cheia do rios, os troncos cortados bóiam
e podem ser retirados; em terra firme, a retirada é
feita por tratores que acabam derrubando outras árvores que não serão usadas.
Aqui chamo a atenção, Sr. Presidente, para
aquela fotografia que nos mostra, através de uma
crítica maior, tratores que vão rebocar madeira e
que estão esperando liberação da Receita Federal
no Porto de Manaus.
.
Este é um jornal da minha terra que lá está, e
se poderia dizer que talvez fosse apenas um problema local. Entretanto, a Folha de S.Paulo mostra
também um trator importado pela madeireira malasiana TKV que está aguardando a liberação no Porto de Manaus. Traz alguns títulos, onde se lêem:
"Exploração· deixa rastro de devastações"; "Planos
de manejo não são respeitados•; •Asiáticos buscam
domínio na Amazônia".
Com isso, Sr. Presidente, o que se vê são ambientalistas acusarem essas empresas de destruírem florestas no sudeste asiático; vê-se que não
ecoam as suas denúncias; Vêem-se alguns poucos

parlamentares molestados por terem dentro do nosso País circunstâncias completamente desfavoráveis
à nossa grandeza.
Eu tinha imaginado e colocado no papel, Sr.
Presidente, como amazonense, há algum tempo,
idéias sobre algumas iniciativas que, aliás, agora já
vêm sendo tomadas no sentido do desenvolvimento
sustentável da Amazônia. V. Ex" me honrou com a
sua presença quando do lançamento do livro que,
com minha equipe, tive a felicidade de publicar, falando do papel das hidrovias no desenvolvimento
sustentável da Região Amazõnica, sobretudo da região da Amazônia brasileira. Vou ler, Sr. Presidente,
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o que é de nossa autoria, para.ficar registrado junto
com a matéria que áiSSe, compromisso que assumi
no dia de ontem, para que não se diga que fica apenas na 'IJehüricia pura e simples, apresentado o
diagnóstiCO 5em a terapêÜtica Digo eu:

.. ,

•um exemplo auspi::loso de projeto
que hannoniza preservàção. ambiental, ativi. dade económica e justiça social é o de uma
· refOrma a\lrária ecológica que destinará, até
o ano 2000, 50 milhões de hectares ao as. · sentamento de 100 mil familias dedicadas
.às atividades. extrativistas. Isso representa
uma guinada .em relação à tendência de somente se ·pensar em. reforma agrária para
assentamento de colónias agrícolas e, ao
mesmo. tempo, uma ·forma de se respeitar a
floresta e a cultura de seus habitantes, que
· poderão exercer suas atividade-s tradicio. nais, notáveis por seu caráter auto-renovável e não-predador. Ocupando em média
' soo hectares, cada familia será capaz de se
sustentar com a exploração da borracha e
da castanha-do-Pará e com o corte seletivo
· da madeira, sem causar dano ao ambiente.•
Posso falar ex cathedra, porque fui moleque
criado desde os dez anos conhecendo exatamente
esse tipo de região, onde sempre se respeitou a floresta e a cultura daqueles que a habitam.
VoHo à tónica .dos assentamentos que comentava ainda há pouco, de colónias agrícolas:
"Esses assentamentos, além de conferirem ao caboclo da Amazônia a possibnidade de manter, em sua propria terra, uma atividade econõrrica que o sustente, permitirão
que se desafoguem cidades do norte do
Brasil, cujas periferias se favelizam hoje
com a migração das famnias extrativistas
que vêm abandonando a floresta, expulsas
pelos conflitos de terra e pela degradação
ambiental de algumas partes da região.
No que diz respeito às atividades produtivas de maior porte, gostaria de destacar
os três setores que vêm se tomando os
mais importantes da pauta de exportações
da Amazônia: a mineração, a agropecuária
e a indústria da Zona Franca de Manaus.
Cada um por seu lado, esses setores têm
contnbufdo decisivamente para inserir a região no mercado mundial, debelando, assim,
o marasmo em que ela se encontrava desde
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o fim do ciclo da borracha, no inicio deste
século.•
. . Como Sabe V. Ex", no infcio do !'~l,o, p, ArriazonaS contribula com 51.% do Orçamento da Nação.
Era simples, Sr. Presidente, porque um "qÚiio de borracha custava 15. fibras esterlinas de ouro; com o
débâcle, houve certa. inwrsão: compravar!Hle 15
quilos de borracha çom L!maJib.ra esterlina
Por essa razão, Sr. Presidente, é que digo que
temos que combater esse maras1119.

.

.

.

. ···A· mineração é hoje responsáwl por
· cercá de dois terços do valor das exportações amazOnicas. Para se ter uma medida do
relevo que mineração tem hoje na econo. mia da região; basta dizer que, entre 1994 e
. -1995, as exportações dà região cresceram
13"k; ·enquanto o aumento das ·exportações
atingia 22'>/o.. .Os principais produtos embar·cados·são o· minério de·.ferro, a bauxita, o
alumlnio, o nianganês e o caulim. ·
· · · ·A atividade ·agropecuária é o segundo
item da pauta de exportações da Amazônia.
A exportação de grãos, eSpecialmente soja.tem crescido ·extraordinariamente, com a
quebra sucessiva de recordes de produtividade em Mato Grosso e a expansão da área
cuttivada ao Maranhão e Rondônia.
A Zona Franca de Manaus, por último, constitui um exemplo de programa
desenvolvimentista ·bem-sucedido. Depois de quase 30 anos de sua instalação,
a indústria da Zona Franca é responsável
pela elevação do nfvel de vida da população de Manaus e do Estado do Amazonas em geral. Tanto isso é verdade que,
no recente relatório da Nações Unidas
sobre qualidade de vida, os amazonenses figuraram com índices .muito superiores aos dos outros Estados da região,
sendo superados somente pelos habitantes do Distrito Federal - tão bem representado por V. Ex1 s, Senador Laura
Campos e Senador Valmir Campelo, que
preside esta sessão - e das Unidades Federadas mais ricas das Regiões Sudeste
e Sul. É relevante, ainda, destacar o papel da Zona Franca na arrecadação tributária nos três nlveis de Governo, tendo
sido responsável pelo recolhimento, no
ano passado, de mais de US$2 bilhões
em tributos federais, estaduais e municipais.•
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Apesar desse recolhimento, o Governo Federal
não dá ao meu Estado o tratamento que deveria receber.
•Gostaria de finalizar minha apresentação aqui,
Sr. Presidente, com a projeção para o futuro de um
velho sonho amazOnico e brasileiro: o da integração
das grandes bacias hidrográficas do subcontinente
sul-americano. Nenhuma época seria mais adequada para a retomada e para a realização desse sonho
do que esse momento histórico em que nossas nações estreitam relações na grande zona de integração econômica de que o Mercosul constitui apenas
um começo.
interligarmos as Bacias do Prata e
do Amazonas, a maior parte da produção sul-americana poderá ser escoada pelo menos custoso dos
meios de transporte; se, adicionalmente, interligarmos as Bacias do Amazonas e do Orinoco, estaremos disponibHizando um grande corredor que ligará
Buenos Aires ao Caribe, trazendo a completa integração comercial a todo o povo ibero-americano.
Segundo autoridades técnicas internacionais, a
_interligação das Bacias do Amazonas e do Prata é o
próximo projeto lógico de desenvolVimento de bacias
fluviais do mundo, não existindo qualquer impedimento
insuperável de engenharia para a sua realização.
Vencer a estagnação econômica ou a miséria
não é um dilema Pelo contrário: é da pobreza que provém a maior ameaça ao ambiente, porque ela toma a
mera sobrevivência a única moral Com um plano consislente de desenvolvimento sustentado, poderemos
superar os dois problemas, uttrapassando as dicotomias a eles associadas e fazer da Amazônia o Eldorado imaginado pelos primeiros colonizadores.
E quando falo, Sr. Presidente, para terminar,
que vencer a estagnação econômica ou a miséria
não é um dilema, é porque estamos notando que é a
pobreza que permite às empresas madeireiras asiáticas invadirem a Amazônia, porque a sobrevivência,
para os que lá estão, é a única moraL O pobre que
está ali e que precisa de amparo, que precisa de capital não se dá conta de que ele pode estar sofrendo
aquilo que o nosso grande Rui Barbosa dizia: •Acautelemos - na sua •oração aos Moços• - da proteção
internacional. O Brasil é urna cobiça fácil àqueles
que vêm de fora; sem se esquecer de uma coisa: a
nossa soberania será respeilada.• Pelo menos, Sr.
Presidente, enquanto ficarmos, Senadores, como
estamos aqui hoje, atentos a esse problema.
Muito obrigado.

se

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. BERNARDO CABRAL EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
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Madeireiras aguardam liberação de tratores
Pelo mena; dois tratores de grupos madeireiros asiátiroo aguardam no Porto de Manaus a /ibéração da lla:eita Federnl para entrnr em.~
MANAUS (AF)- Madeireiras até RS 50.00 por metno colbico no
uiútic:u estio eompnndo duas em- mercado nacioni.l. mais pode nler atf:
.p,..... bruileiru do ooetA>r e devem US$ 400 por metro cúbico no em.miciar investimentos para dominar o rior. Hoje a empresa beneficia apenaa
mtrado. A onaluiana WTK comprou 24 mil metros eúbieoo de DOideira por
em janeiro, por US$ 7 milhões, a ano. A madeira l tDda comprada de
Am&f.lae. do Amazonas. A chinesa terceiros. "Nosao equipame11to 6 obTion]in Fortune Tiber· adquiriu a aoleto e precisa ser rilodemizldo para
Compeaaa. no Amazonas. AJlm disso, aguentar a produçlo", expli<a HinJ.
a WTK comprou ama ~ de 300 mil · De acordo com ele. novos equipabectarea na rogiio do rio Jaruá por mentos estlo sendo importadOs ••
cen2. US$ 2.4 ooiilhõeo. A WTK Groap
quando em operaçio, Tio pooaibilitar
e a Samling Strategio Corporation já de imediato o beneliciamento de 50 .
teriam aloCado rocuraos no valor ele mil metros eúbieoo por ano.
USf 500 milloõe5 dentro doprnjet<> de
Eseoadendo o jop - Para o exglo=~~ naAmaz6nia.
rintendente do ~.:'ut::.-'C:::.

·eaao Richard ·
Brnee, consultor
~loreo ta.l· .da
WT~, utimL
qtlé devem ser

-~!xp.lorados 205
mil hactares. seJ<Uindo um plano

. ae Man~l? Fio-

·<ostool=g;dope-

1ü~~~
do ~
(lnootítorto Bruo':~

·leirtl'de.Recmsoo
·Naturaoa Renovt~) este Oleri
• maoor plano de
manejo l.á im·
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tado do Amuo nu.. Ati entio. o
maior era de 50 mil beetarea
A exploraçio dessa~ pennitirt
a atr.IÇiD de 200 mil metros olbieos
·de madeira por ano. Este valor colocará a AmaPlae eomo !Jder de mera.·
do no Estado, ao lado da alem Get1oa1. A ~
l
Gethal nio
extrai !Dda"':~.'&': que" benefi.-.
~
·comprando pii'U! dela de terceiros.
De acordo com Tu Tuang Hing,
geren~nol da Aonxpbe, a madeira
devert oer beneficiada em plaeas de
COillllODSado destinadas aos mereadoo
dos i:stadoe Unidos e da Europa.
Segundo Bruce, a madeiro atinge

ac ·1

0
wnouuo
podeni ser retirados. Na len-a firme, a
retirada l feita por tratores que acoham
~ Ollllaa ilrvorl!s que DAo se-

.
~

·

LM!t~A@\iiô)l;it~S
ONG WWF A des•-·o·.a.
c:auSadapelasmadeireiruàaiiti.~S't;

vistoria na em-

~-=d•.
Cuara dine
•· '·' __....._

~·;.?~--

mento
esli
sendo
pela WTK .,.....~
tir:i 0 ~

:';i,rtado

mento de toda. a
madeira que ela poder extrair on comprar". Ele xponta por e>:emplo ,_
âemoa tratores importadoo pela emaguardan1
libefot;lo da
00 p~ de Manaooo.

C3edei-:ol.

Cuneionmos

Segundo
do Porto,
dois trai<>,... ji foram liberadoo e outros três~ aliberaçio. Ao todo
,.___ --~de
100 ~nas.~-. ~·- cerca
Hing DAo revela guan!DI trai<>a empresa onn ao Pois. Bruee afir.
ma que para a reolizaçio do plano de
manelo ser.lo neoesúriu apenas 10
máqwnas.

lt..~~·-p~a~hes~ ~)~J
ila. Arill!oO d<l·l!olciar. exploração

o-·

dutor deve aprovvopiaõo junto ao Jbe...
lllL

,rows~ -~.~~-~
~ rios. ~~ ~-~-- boiama.;'
cbeia

Em maio, o Iloa-

l'"'ietGa le~.

-

O Plano de Manejo Florostal é uma
~I~ paraA ~que
alguém.possa
ext:ra1r madeira.
Vlgente
prev~ que a 4rea de on ~ sert extraída
a m.acietn. den ;ser dividida em 25 ~
tes.. Cada parte deve ser explorada: durante um ano, mas também não pode
ser devastada.lleposi e explorada. cada
parte ficorá intoc:ioda dUI'allte 24 ....
para '"QUe seja naturalmente renoresta-

planos em

terra forme. como o J)laooejodo pela.
WTK. t.aonblm são os mais destlU!Iveis.
.l.tualmente. a maior parte das madei-

As madeireiras Rticas e1oegam
ao Brasil deixando atr:is de si um rutro dedestnoiçio ne1o mundo. Essa in-

'i"~.JiWnÕéS de,).: /§ presa e a mu!too
• · '.1 1..:-.:..· 1 • "I ·
em RS 70 mil,
~6J&n::8•.1.0l·.•..
porterencontza.
.

<Fundo Mundial para a Natureza) esses

dados demonstr.om que os

ra,aWTK.....,.
de on1ns in...,_
ç6eo atril de·

_ • .tt!,·::-.•:~:-.:~""':~U• ·ma ralima. uma

· J:Jc~.!ri:...,~-·

canceladospelolbamaporooioeswem
sendo cumpridos._ .
.
P:on Paulo Lira. da ONG WWF

O Jbama iniciou este ·ano uma audi-.
IDria nos planos de manejo praticodos

no Pafs.. Foram encontradas Irregulari-

dades em 63,3% dos 1.077 planoS avaliadoo at4 agoi'L Foram .._.,.,, 424
planos (39,4%) por - - irregularidades. outros 257 (23,9%) Coram

~eonstadewndossiéelalx>ra·

ve infcioem seus pafsesde orig-em. As

madeireins WTK e Samling que agora"' instalaram no Brasil estio en~
as ~veis pela devasta(ão de

=~~:=anona

. "A previsão é de que toda a Cio,....
ta tropícal da Mal:isia esteja destrurda
dentrode10aruos",dizPauloLiro.da
WWF.Comadiminuiçãodeseusestoques. essas madeireiras procuram outros pafses para explorar. Segundo o
-WWF. elas. tem hoJ,e concessões para
.explorar flore·ra· oo Cam8oja. RO~
nia. Africa Ocidental e mais ~nt;e..
me-nte na África Central e Guianas. A
fi
orest.a amazónica i! o próximo ~
dos asiáticos que usam o.ecnologoa de
ponta na extrnção, com trat<>res arti·

Culados e helicópteros.

-~aeodardo !"'mOcideo
J'dal6ntal.~~
..--. ACrica
.... ~ . .

ria. Gana e Costa do Marfim ji
deixando de ser exportado,... de •
deira pelo esgotamento de seus
:
soa. Ao lado àas madeireiras da M
aia. estlo outras da Corlia do S e
China. Para o presidente do
Eduardo ll!artinS. a presença dos~ticos no BRasil aindá ~ modesta. Mar·
tins dizac~i~ que eles estejam querendo . smahzar ·para os seus

;t::wr.t=ru:=:
madé;,;
boje, 113 de todo o est<Jque de
eXIStente no planeta.

1

Martins ..... que o lbamo ooio~
mitil'i que os miodeireiras Caçam no
Pois o que. fizeram em outros
·

..::i~nto ~,.:
das". afirmou.-'l'u----ruang Hmg da
Amaplac, diz aer fantasia. de ambi~Dta·
lislaa afornw;ão do que as florestas da
Mal:isia foram devastada. "Nosso pois
a~nda i 70~ coberto por Doreatas virtens", afinnou.
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Empresas já investiram US$ S!Jqmi na região <'Ste ano; companhias são multadas por exploração ilegal

Asiáticos bus·~~afu domínio na ~azônia
ANDRt MUGGIATI
da Ag~ndo Folha•. em r.l•nous

·

· ··

Segundo o americano Richard realização ~o plano de manejo. .
Bruce, consultor florestal da WTK, . Casara diz que o plano de maneJO
deverão ser explorados 205 mil deverá ser ~d~ pel~. Ibama,
hectares, seguindo um plano
para que SeJ~ cump~do; Os piamanejo florestal exigido pela legiS·
nos de maneJO da m;uona das em~
lação brasiléira.
·
·
presas, hoje, sio uma ficção." . 1
Segundo dados do Ibama, será o
Segundo Pedro Salles, do Ibama,
maior plano de manejo florestal já os malasianos devem in~
1
d
Es d o
·
sad
inári0
imp anta o no_ ta o.
mator,
o em maqu
para~até então, refena-se a uma área de
tar a produção das emp
.50 mil hectares. A exploração desquiridas. "O acesso das
. ·. sa área permitirá à empresa_ a. exras asiáticas aos recursos ~ 's
tração de 200 mil metros cub1cos seráfeitopormeiode'con-de
demadeiraporano.
gaftta' com os propri..rll!llr.de
Esse valor colocará a Amaplac terras",preveSalles.
...... ~
como lfdenie mercado no Ama:u;
Com esses "contratos",~
n.a$.aO lado da alemã Gethal A dt- do Ibama desconfia que ~~
ferença é que a Gethal não extrai cos vão fazer exploração• .ntoda a madeira que beneficia, naemterrasalugadasque
comprando parte dela de terceiros. tam com plano de manejo
Hoje a empresa beneficia apenas. exigido pela legislação. r.~
24 mil metros cúbicos de madeira
Na sua avaliação, os asiátii:os depor ano. A madeira é toda compra- :mn fazer exploração ilegal ~e
da de terct!iros.
as madeireiras,qut adquÍririln~
Para o superintendente do lbama tbn estoque de terras coiJ!P.IIflftl
no Amazona$, Hamilton Casara, a com seus iiívesilinentos. • ••• •
WTK esconde outras intenções
O cadastro do Incra sobre..proatrásdosprojetoslegais.
pnedadesruraisapontaque'i!ltds
Em maio, o Ibama realizou uma .níilaeireiras compradas t~ apevistoria na empresa e multou-a em . nas 33,1 mil hectares. & 3'n-maRS 70 mil, por ter encontrado ma- deireiras instaladas na ~a
deiradeorigemilegal
controlam 1,6.milhio de~~Es,
Casaradizsuspeitarque"oequi- segundo os planos de .-nejo
pamento que está sendo importa- apresentados ao Ibama. a,. .,
do pela WTK permitirá a expioA pmicupação do órgã~
ração de toda madeira que ela pu- quanto os _l_ll3lasianos .preteliikm
derextrairoucomprar".
~cominwstimentÔs~
Ele aponta, por exemplo, moder- Íle US$ 500. milhões. ~r! é
nos tratores importados pela em- bastante· expressrro para ~fl!lor.
presa que aguardam a hberação da Supera em~- íim ter~S$
ReceitanoportodeManaus.
385milhõesobtidos.eml9f~a
Segundo funcionários do porto, c:xporta~o de _ino@lo, a ~
dois tratores já foram hberados e nobrenwscobtçadadaregtão.,...
outros três aguardam ahberação.
Segundo 6 Ibama, estrangeuos
Ao todo, segundo Casara, serão só podem possuir terras de ~.SOO a
cerca de cem máquinas. Bruce, 7.000 hectares com aut~ção
porém, afirma que serão ncces- presidencial. Acima disso, ~Coos4rias apenas dez máq•Iinas para a gresso deve autorizar.
•::-:.· -. -

?e

ABNOR GONDIM
da sucursal de Brasllla

· · · · · ·
·
Madeireiras asiáticas adquiriram ·.
pelo menos duas empresas brasi- ·
!eiras do setor na Amazônia neste
ano e d~m m·1-0 -ar t"nvestimentos
v •v

paradominaromercadolocal.
, Pedro Benincá de Salles, diretor
do Ibama (Instituto Brasileiro do
MeioAmbienteedosRecursosNa_.
turais Renováveis), estima que as
madeireiras já investiram US$ 500
milhões na Amazônia em 96. ·
Essas madeireiras 'estrarigeiràS
sãoacusadasporambientalistasde
destruir florestas do Sudeste Asiático e em mais 20 países de zonas
tropicais.
Em janeiro, a empresa malasiana
WTK comprou a Amaplac, do
Amazona$, por USS 7 milhões. Ela
também adquiriu uma área de 300
mil hectares (mais de duas vezes a
área do mwúápio de
Paulo)
próxima ao rio Juruá (leste do
Amazonas), por cerca de USS 2,4
milhões.
A chinesa Tianjin Fortune TimberadquiriuaCompensa,também
do Ainazonas. Outra madeireira
malasiana, a Samling Strategic
Corporation, já teria transferido
USS 320 milhões para o Brasil, de
janeiro a junho. Segundo o Ibama,
a Samling estaria negociando a
compra daAmacol,do Pará.
O diretor-fmanceiro da Amacol,
Ademar Terra, porém, nega que a
empresatenhasidocompradapela
Samling. Mas ele conftrma que
empresários asiáticos estão adquirindo terras próximas ao rio Anapu (PA) e outras madeireiras. "A
nossa não foi vendida", disse.

São
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidência indaga do nobre Senador Lauro Campos se S. Ex" deseja usar da palavra.
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço, Sr. Presidente, mas aguardarei oUira oportunidade.
O SR. PRESIDENTE (Valmir campelo)- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n• 1.515-1, adotada
em 12 de setembro de 1996 e publicada no dia 13 ·
do mesmo mês e ano, que "attera o limite de dedução d~ que trata. o § 22 do ar!. 1• da Lei n• 8.685, de
20 de julho de 1993, que cria r:necanismos de fomento
à atividade audiovisual, e dá outras providências".
: De acordo com as indicações das lideranças, e
nQ!! termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
·.•. ;: .
rrtúlares
Suplentes
PMDB.
>./.
Jader Barbalho '.
Gerson Carnata .
Carlos Bezerra
Nabor Júnior
PFL
JúfioCampos
Bello Parga
Waldeck Omelas
José Bianco
PSDB
Artur da Távola
Jefferson Péres
PTB
Regina Assumpção
Valmir Campelo
PSB
Antônio Carlos Valadares
Ademir Andrade
~

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Alfonso Camargo
Arolde de Oliveira
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo
Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)
Marcelo Teixeira
Confúcio Moura
Bloco (PPB/PL)
Odeimo Leão
Gerson Peres
PSDB
Alexandre Santos
Emanuel Fernandes
PV
Fernando Gabeira
PMN
Bosco França
De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:
Dia17-9-96- designação da Comissão Mista
Dia 18-9-96- instalação da Comissão Mista

Setembro de 1996

Até 18-9·96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibH idade
Até 27-9-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 12-10-96- prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Valmir campeio) - Os
Srs. Senadores Vaimir Campeio, Francelina Pereira
e Odacir Soares enviaram discursos à Mesa, para
serem publicados, na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- Sr. Presicjente, Sr"s e Srs. Senadores, o Presidente da Associação Brasileira de Supermercados - ABRAS,
Paulo Afonso Feijó, anunciou ontem, no Rio de Janeiro, durante a 30 • convenção do setor, que os su·
permercados de todo o País· vão repassar para o
consumidor os valores da Contnbuição Provisória
sobre Movimentação Financeira - CPMF; tão logo
entre em vigor esse tributo transitório, em janeiro ·do
próximo ano.
· ·
Segundo o representante dos supermercadistas, •a CPMF vai representar o confisco de 10"/o do
faturamento do setor, caso os fornecedores a repassem aos seus preços•.
A estimativa do Presidente da Abras é de que
a cobrança da CPMF implicará num aumento mínimo de 0,33% sobre os preços finais dos produtos.
Caso haja repasse por parte dos fornecedores, esse
aumento chegará à casa de 1%.
Qualquer brasileiro sabe que aumento de preço significa, inevitavelmente, aumento de inflação.
O aumento de preços de produtos alimentícios,
sem os quais ninguém pode passar - ou seja, produ·
tos que não podem ser substituídos ou suprimidos
da despensa familiar -, vai atingir, sem qualquer
sombra de dúvidas, as camadas menos favorecidas
da população: os pobres •
É uma constatação elementar, Srs. Senadores,
perfeitamente compreensível para o cidadão médio,
sem necessidade de recorrermos aos iluminados
com doutorado em Harvard.
A equação é muito simples: aumento de preços
é igual à inflação. Com inflação, quem perde é o pobre, que não pode especular no mercado financeiro,
porque não tem dinheiro para isso.
Mas essa simplicidade está longe do alcance
dos técnicos do Ministério da Fazenda, todos eles
absorvidos em cálculos e tabelas que situam a Economia numa esfera supra-humana, fora da compreensão do comum dos mortais, num plano !itera~
mente "cabalístico".
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Para aquelas autoridades económicas, não há
motivo para alarde, pois elas não acreditam no repasse integral da CPMF, em virtude da fortíssima
concorrência verificada hoje entre as redes de supermercados
Com eleHo, Sr. Presidente, os supermercados
estão numa fase extraordinária, com as vendas batendo todos os recordes. Jamais venderam tanto
corno atualrnente• .Proliferam, nas diversas redes de
supermercados, as promoções, os sorteios de brindes, tudo no intuito de atrair mais consumidores, que
estão comprando como nunca.
Dados da própria Associação Brasileira de· Supermercados dão conta de que as vendas do:setor
subiram 8,14% em agosto, em relação ao mesmo
mês no ano passado, representando um crescimento de 4,86%, já descontada a inflação de julho. O faturamento anual dos supermercados brasileiros atinge a cHra dos 45 bDhões de reais.
·
A euforia dos superrnercadistas é muito grande
e há razões para isso, como demonstram os· núme·
·
ros que acabo de declinar.

Os donos de supermercados sequer cogitam
da possibilidade de reduzir a sua margem de lucro,
absorvendo parte do impacto que irá causar a
CPMF. Para eles, isso é inconcebível.
Na verdade, os supermercadistas advogam a
total abertura da economia, de forma que possam
importar o que desejarem para forçar a estabilidade dos preços, sem se preocuparem com a falência das empresas nacionais, que não podem vender abaixo do custo de produção, como fazem as
empresas estrangeiras, pródigas na prática do famoso "dumping".
·
Causou-me estranheza a indiferença, o pouco
caso que as nossas autoridades económicas deram
a essa real ameaça de escalada de preços dos produtos vendidos em supermercados.
O controle da inflação e a estabilidade monetária, a meu ver, demandam um permanente exercício
de vigilância.
A sociedade brasileira, mormente os segmentos menos privilegiados da nossa população, tem
conseguido, depois de longos e tenebrosos anos de
inflação galopante, respirar aliviada e suprir, pelo
menos, as suas necessidades básicas de alimentação. Seria o caos completo a volta da ciranda inflacionária!
Em razão disso, quero fazer um alerta ao Ministro da Fazenda, no sentido de manter-se atento
quanto à possibilidade de repasse dos valores da
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CPMF aos consumidores, conforme vêm ameaçan_do os donos de supermercados.
Mais do que nunca, é preciso manter a estabilidade dos preços para garantir a consolidação plena
do "Plano Real".
Não é. hora de permitir a farra inflacionária,
onde quem ganha são sempre os especuladores,
em detrimento do conjunto majorHário da sociedade
brasileira. . ·.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
. O SR, FRANCELINO PEREIRA (PFL-MG) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, afinal, dDigencia-se através do Senado, com o nosso apoio e o
nosso voto; a conclusão das obras de construção da
ponte sobre o rio São Francisco, na BR-135, ligando
os municípios de Januária e Maria da Cruz.

O Senádo acaba de aprovar na Comissão de
Assuntos Econômícoo, com o nosso parecer, e agora, no plenário da Casa, o Projeto de Resolução que
autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
contratar operação de crédito junto ao Banco do
Nordeste, no valor de até 3,6 milhões de reais, para
a conclusão dos trabalhos da ponte.
Trata-se de uma obra que sempre fez parte
dos sonhos dos mineiros da região e de Minas e
que, finalmente, será concluída dentro de pouco
tempo.
Como é a região onde nasci para a vida pública, é natural que nesta hora manifeste da tribuna do
Senado a minha alegria e a minha emoção. À terra,
ao seu povo e aos seus líderes que me fizeram deputado federal por quatro mandatos sucessivos, Governador de Minas e Senador da República, quero
transmitir o toque mais profundo do meu sentimento
pela obra, impressionante e bela, que, sem demora,
será inaugurada.
Uma palavra de aplauso a todos aqueles, líderes políticos e comunitários, deputados estaduais e
federais, Governos de Minas e do Pais, empresários, técnicos e trabalhadores, que edificaram esse
monumento que fará de Januária e da região um
centro importante da vida económica, social e política de Minas e do Brasil.
A obra, cujo custo total está orçado em R$ 18
milhões, terá um mil e 54 metros de extensão 12
metros e 40 centímetros de largura, sendo uma das
maiores existentes sobre o rio São Francisco.

e

Integrante do plano rodoviário de Minas Gerais,
a ponte fará a ligação das margens do rio São Francisco através da BR-135, até agora feita através de
balsas.
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Pela ponte passarão, diariamente, cerca de
700 vefculos, permitindo de forma mais ágü e segura
o acesso de pessoas e produtos do norte mineiro ao
sul da Bahia, Goiás e Distrüo Federal.
A ponte permitirá também o desenvolvimento
da .potencialidade turfstk:a da região, com a exploração de suas praias fluviais, balneários ribeirinhos, srtios arqueológicos, monumentos históricos, festas tfpicas, artesanato e outras manifestações populares.
Além da atividade turfstica, a operação da ponte pos~>ibilitará a geração de emprego e de renda,
decorrentes do desenvolvimento das atividades produtivas da região, minimizando as desigualdades sociais e estimulando o desenvolvimento regional
Muito obrigado.
O SR. ODACIR SOARES {PFL - RO) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, há um evento
tfpico de Rondônia, inédito em outras regiões do
Brasil, o .qual, sempre que se repete, tem despertado todo o meu apoio e minha mais viva admiração.
Refiro-me a essas épicas caravanas, periodicamente, organizadas por empresários rondonienses, com o objetivo de transpor os Andes e forçar a passagem rumo ao Pacffico.
Quando digo transpor os Andes, quero, antes
de tudo, ressaltar os obstáculos ciclópicos que esses intrépidos caravaneiros aceitam arrostar para
chegar onde pretendem e para demonstrar o que
querem. O que eles pretendem, Sr. Presidente, é
chegar ao Pacifico, e o que eles querem é demonstrar que só com audácia chegaremos lá.
Quando emprego a expressão "forçar a passa~
gem•, não é para insinuar que os caminhos que permitirão o acesso brasileiro para o outro lado do Pacifico, carecem ainda ser desbravados. Pelo contrário,
é para enfatizar a afoiteza destes bandeirantes contemporãneos que insistem em abrir os olhos dos
brasileiros, para esta reafldade: a sonhada rota de
interconexão do Brasil com o Pacifico, deixou de ser
uma quimera, ou uma utopia, ou um desafio acima
da capacidade empreendedora dos brasileiros, ou
uma veleidade dos visionários, agendada para as
calendas gregas ...
Esta questionada via bioceânica, ao contrário
do que muitos pensam, já existe; já é trafegada; já
tem servido à circulação regular de pessoas, de vefculos e de mercadorias; já constilui, inclusive, nova
rota de um comércio bilateral incipiente, mas promissor, envolvendo Brasil/Bolívia; Brasil/Chile; Brasil/Peru, e interligando, por enquanto, as Áreas de
Livre Comércio de Guajará-Mirim, em Rondônia, ou
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de Guayaramerim, na Bolívia, com as Zonas Francas de !quique e Arica no Chüe.
Embora totalmente asfaitada, do lado brasileiro
e chileno, e apenas parcialmente, do lado boliviano
e peruano, o que falta a essas estradas e sendeiros
andinos para que atinjam o nível de uma rodovia
bioceânica é a ousadia e a determinação dos respectiws governos em efetuar os investimentos reclamados para a conclusão deste grandioso empreendimento.
Venturosamente, tenho constatado que um dos
resuitados mais positivos dessas intrépidas caravanas, e dos Encontros de Integração e Desenvolvimento Fronteiriço BrasiVBolfvia/Chüe/Peru, que, invariawlmente a elas se sucedem, tem sido precisamente, o êxito no convencimento de governantes, de
lideres polllicos, de diplomatas, de intelectuais, da
imprensa, do empresariado e da opinião pública em
geral, que é chegada a hora de imprimir celeridade ,e
concretude a este tão acalentado projeto.
Para os andinos, a rodovia bioceânica representa uma passagem mais curla para este lado do
Atlântico e, mais precisamente, uma poria aberla
para o mercado brasileiro, sobretudo, para aquele situado nas regiões Norte e Centro-Oeste do Pafs.
Já, para os nossos bandeirantes rondonienses,
essa rodovia constitui a passagem encurlada para o
Pacffico; o acesso mais rápido e mais econômico
não apenas aos mercados dos pafses andinos, mas,
sobretudo, aos ricos e promissores mercados do Sudeste Asiático.
Tantas e tantas vezes, Sr. Presidente, tenhome pronunciado, neste Plenário, sobre o tema da interconexão Atlântico/Pacffico, que ao repisá-lo, mais
uma vez, permitir-rne-ei, com a devida vênia de V.
Ex"s, citar duas passagens do úitimo discurso que
proferi sobre este tema.
Na primeira, assim descrevo o objetivo do empresariado amazônida:
"Essa linhagem de bandeirantes contemporãneos, constituída de empresários,
homens públicos e lideres comunitários, notadamente dos Estados do Acre, Amazonas,
Rondônia, Amapá, Roraima e Mato Grosso,
mantém os olhos projetados para o Pacifico,
obcecada por alguns objetivos tão fascinantes quanto ambiciosos, vale dizer: encurlar
os caminhos de escoamento de sua crescente produção; romper barreiras e transpor
distâncias que os tem mantido isolados e à
margem do desenvolvimento nacional; imprimir vitafldade nova à economia praticada na
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região, pelo implante em seu território de um
corredor aberto ao trânsito de mercadorias
provenientes de um e de outro lado do oceano e franqueado a múltiplos intercâmbios
(comercial, científico-cunural, turístico etc.• ),
desde que tal abertura redunde no incremento das relações bilaterais e no acesso
mais rápido das populações de uma e de
outra banda do hemisfério, aos frutos do
progresso contemporâneo. É, pois, O' amazônida quem, no Brasi, propugna com maior
pertinácia a implantação da rodovia bioceânica.
Nem é de estranhar que assim seja, já
que nessa rodovi:: eles vislumbram a tão almejada oportunidade de ruptura com um
passado de isolamento, de atraso e de histórica marginalização".
Na segunda passagem, que agora cito, são
deScritas de forma sucinta os benefícios que resunarão da implantação da rodovia:

"Os estudos e levantamentos já efetivados sobre a matéria permitem antever que
a conclusão dessa via transoceânica proporcionará, entre muitas outras, as seguintes
vantagens:
- uma anemativa promissora de saída
para ao Pacífico dos produtos do CentroOeste e do Norte do Brasil.
- idêntica aHemativa, também, para as
Regiões Sul e Sudeste, de vez que ela
constituirá importante corredor de escoamento de seus produtos, tanto mais quanto
se sabe que a sarda para o Pacífico reduz~
rá, em cerca de quatro mil milhas, a distância percorrida por produtos brasileiros até alguns portos de pafses asiáticos, notadamente o Japão e os chamados "Tigres Asiáticos". As exportações brasileiras para aquele
continente partem, hoje, de Santos ou de
outros portos do Sul e Sudeste do País, seguem pelo Canal do Panamá até São Franc
cisco, nos Estados Unidos, para, só, então,
cruzar o Pacífico. A redução drástica dessa
longa rota representará, segundo fundadas
estimativas, uma economia anual, em fretes,
de muitos milhões de dólares, (1 00 dólares
portonelada de carga transportada).
As vantagens acima citadas atingirão,
também, grande parte dos países da América do Sul, de vez que a transoceânica virá
intensificar o fluxo de mercadorias, de cap~
tais e de pessoas, do Atlântico em direção
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ao Pacifico e vice-versa, reforçando o ideal
da Integração Panamericana".
Tudo o que expus, até aqui, serve-me ao escopo de registrar e exattar a promoção de mais urna
caravana que acaba de partir rumo ao Pacfiico.
Com efeito, minuciosamente planejada, deu
partida, dia 7 de setembro próximo passado, como
para marcar o cunho cívico que a reveste, mais uma
"Expedição Andina•, apoiada e patrocinada pela Federação das Associações Comerciais e Industriais
do Estado de Rondônia- FACER; pela Federação
das Indústrias do Estac!o de Rondônia ~ RERO;
pela Federação de Agricuttura do Estado de Rondônia - FAERON; pelo Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de Rondônia- SEBRAE e com
a parceria do governo do Estado de Rondônia. em
especial da Secretaria de Industria, Comércio, Turis.
mo, Ciência e Tecnologia- SJCT.
Integrada pelos empresários Douglas Pereira
de Souza, Robson GUimarães, Marcos Matana e
Ivan Machiavelli, ela partiu de Ji-Paraná- Porto Velho - Guajará-Mirim, no Estado de Rondônia; ganhou Guayaramerin, em solo boliviano, até atingir La
Paz, de onde alcançou, ·sucessivamente os Portos
de !quique e Arica, no Chile, e de llo e Matarani, no
Peru, passando por cerca de 52 cidades e totalizando, ida e votta, um percurso de 6.920 km!
Diffcil se toma caracterizar o número de partic~
pantes dessa admirável Bandeira, já que, de cada
cidade por onde ela passa, segue leva nova de bandeirantes, atraídos e sensibilizados pela idéia de
apoiar a rodovia de integração, à qual se poderia
aplicar as palavras proféticas de Euclides da Cunha.
quando justificou a construção de uma fenrovia ligando o Acre ao Peru:
• A estrada não se destina a satisfazer
um trafego que não existe, senão a criar o
que deve existir. •
Não ignoro, Sr. Presidente, os resuHados múltiplos e abundantes dessas expedições. Conheço de
perto, os frutos delas resultantes, sobretudo, dessa
aproximação de empresários e homens públicos
brasileiros, com governadores, alcaides, diplomatas,
jornalistas e homens de negócios de nossos viz~
nhos dos Andes.
Sei das ccmpras e vendas que então se concretizam; das relações que então se estreitam; das
trocas de experiência que, em tais circunstâncias, a
todos enriquecem; elas barreiras de todos os matizes
que então se vão derrubando, e da lúcida conjugação de esforços para que, do lado de cá e do lado
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de lá, todos os obstáculos que se antepõem à plena
implantação da rodovia bioceânica sejam suplantados.
Na verdade, Sr. Presidente, sob muttos aspectos estes homens estão se antecipando a nossos
governos e diplomacias e, por isso mesmo, que~
mando etapas para que, finalmente se plenifique a
integração pan-americana.
Nos condutores e nos integrantes da Expedição Andina, quero mais uma vez, exa~ar a estirpe
indômita dos homens afettos ao ofício de criar o que
deve exiStir.
É o que penso, Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
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Mas o importante é que esse complexo portuário está merecendo uma atenção surpreendente da
Companhia Vale do Rio Doce. O que está fazendo a
Companhia Vale do Rio Doce? Esta Companhia,
que está na iminência de ser privatizada, provavelmente em fevereiro, resolveu participar das audiências públicas, que precedem às licttações, para ter
acesso ao Porto de Barra do Riacho, quer dizer,
quer para si o Porto de Riacho pouco antes de sua
própria privatização. Por que isso? Qual é o objetivo? A quem isso se destina? Afinal de contas,a
CVRD vai ser privatizada, e esse porto, naturalmente, vai cair nas mãos de um megainvestidor que não
sei o que fará com essa parcela importante do sistema portuário do Espírito Santo.
Sr. Presidente, queremos o Porto do Riacho
privatizado, mas queremos que seja fatiado; que tenha os seus berços bem distribuídos e que essa p~
(Levanta-se a sessão às 15h05mín.)
vatização não represente um processo de exclusiviDISCURSOS PRONUNCIADOS PELO
dade. ou seja, quem receber o porto como parcela
privatizada não vai usá-lo com exclusividade, e sim
SR. JOSÉ /GNÁC/0 FERREIRA NAS SESSÕ.
no interesse público. Será privado com utilização pú·
ES EXTRAORDINÁRIAS DE 12/09196 E QUE,
ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR, SEblica. Assim pensamos, assim desejamos com relaRIAM PUBUCADOS POSTERIORMENTE:
ção ao caso da Vale do Rio Doce lá no Porto Ria·
cho.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREÍRA (PSDB Levei, também, ontem, ao conhecimento do
ES. Para comunicação inadiável.).- Sr. Presidente,
Ministro
das Minas e Energia a questão de um
Sr"s e Srs. Senadores, realmente, é uma comunicacontrato
que
estaria sendo negociado entre a Vale
ção inadiável, tendo em vista um fato que me levou,
do Rio Doce e a Petrobrás para o uso de gás de
ontem, ao Sr. Ministro das Minas e Energia e que
jazidas, recentemente descobertas no Estado do
me parece da maior gravidade. No mínimo, o que
Espírito Santo. Esse contrato poderá esgotar a
está ocorrendo provoca enorme estranheza
possibilidade
de que outros usuários, industriais,
O meu Estado, o Estado do Espírtto Santo, é
domiciliares, pequenos empreendimentos, etc, veeminentemente portuário. Tem um complexo portuánham a ter acesso a essa importantíssima matriz
rio formado por sete grandes portos. Esses sete
energética
do Espírito Santo, que precisa desse
grandes portos são responsáveis por 25% de toda a
gás.
Praticamente,
todo o gás do Estado e ainda
importação e exportação que existe no Brasil. Em
parte do gás da Bacia de Campos ficarão comprotermos de tonelagem, fica em primeiro lugar. É o
metidos com esse projeto da Vale do Rio Doce,
maior complexo portuário do País em termos de improjeto esse montado às vésperas da sua privatiportação e exportação; em segundo lugar, vem São ·
-.
zação,
com alarmante celeridade e com o descoPaulo e, em terceiro lugar, vem o Rio de Janeiro. Esnhecimento total das autoridades constituídas do
ses três Estados -o Espírtto Santo é o mais expres.Estado do Espírito Santo.
sivo - representam 80% de toda importação e exEstou buscando, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
portação feita no Brasil; todos os outros Estados
Senadores, esclarecer tudo isso e preciso de resrepresentam apenas 20%. O Espírtto Santo colocapostas. Primeiro, por que a pressa? Segundo, por
se no topo dessa importação e exportação. É urna
que o silêncio? Por que razão isso? Terceiro, por
presença importante na economia portuária do País,
que o meu Estado do Espírito Santo não está sendo
sendo um Estado de economia eminentemente portuária.
ouvido nessa privatização? A Vale quer obter para si
aquilo que, imediatamente, após a sua privatização
Hoje, tivemos aqui a oportunidade de discutir a
passará às mãos de um megainvestidor privado. Por
supressão do ICMS sobre as exportações, e o Espíque isso? Qual o objetivo dela, a quem ela quer serrito Santo perde 18% só de saída, que será compensado durante nove anos pelo Governo FederaL
vir com isso?
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Sr. Presidente, eram essas as colocações que
faço à Casa, numa breve comunicação, convencido
da sensibilidade do Ministro Raimundo Brito, uma
das melhores figuras deste Governo, um homem
competente, com atto espírito público que mandará
apurar o que efetivamente está ocorrendo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA (PSDB ES. Para encaminhar.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, a partir da exposição do Relator, Senador José Fogaça- a quem feUctto pelo bnlho do seu
trabalho e intensidade do seu esforço, coisa comum
de S. Ex' nesta Casa -. esta casa tomou formalmente conhecimento de que o Presidente da República
vetaria a parte que foi objeto de acordo com as Lideranças e com o Senado Federal. A partir da ratificação fefta pelo eminente Lfder do Governo, Senador
Elcio Alvares, retiramos quase todas as emendas
que havlamos apresentado e deixamos apenas
uma: aquela que diz respeito à remessa de recursos
em dinheiro aos Municípios.
Mas, antes, eu gostaria de levantar uma questão muito importante, Sr. Presidente. É profundamente lamentável que, como Instituição legislativa,
estejamos dependendo de relação com o Executivo,
que tanto nos merece, para reso!verrnos um problema dessa natureza. Votarei nessa matéria, porque
considero que assim fazendo estarei dando um voto
patriótico, de quem tem espírito púbUco e compreende que é preciso reduzir o custo Brasil, que é necessário ampliar a competitividade dos nossos produtos
lá fora.
Apesar disso, Sr. Presidente, sinto-me profundamente contristado com a necessidade de uma
Casa do nível do Senado colocar a questão nesses
termos. O Presidente da República vai vetar alguma
coisa que nós já anunciamos o que será. E Sua Excelência vai fazê-lo, seguramente.
Mas o que é profundamente lamentável é
que digamos à casa que estamos votando alguma
coisa aqui com a qual não concordamos, e que vai
ser, por isso, vetada pelo Presidente da República.
Não temos saída? Temos sim, Sr. Presidente. Há
saída sim.
Quero louvar a concepção de V. Ex', Presidente José Samey, de proposta que deve ser submetida
à Comissão de Constttuição, Justiça e Cidadania, de
que quando fizermos um destaque- não uma emenda, mas um destaque - e ele for rejettado pelo Plenário, a matéria remanescente não voltará à Câmara
dos Deputados. Essa é uma questão que vai merecer indagações mais profundas, de natureza técnica,
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na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Parece-me muito claro, em princípio. Destaque não
é emenda; destaque diz respetto à natureza processual Emenda é questão de natureza substantiva;
emenda é substantivo, destaque é adjetivo. O destaque é tão adjetivo quanto a votação em globo, por
exemplo. É matéria de processo, não é matéria de
substãncia. A emenda é que é matéria de substãncia.
Portanto, se nós não emendarmos· a matéria,
se fizermos um destaque e ele for rejettado pelo Plenário do Senado, não teremos por que mandá-lo de
votta à Câmara dos Deputados, porque a Constituição só prevê a hipótese de volta quando houver
uma emenda aprovada pelo Plenário do Senado. E,
nesse caso, não teria sido emenda É· uma fórmula
engenhosa, criativa, da maior importância, e que,
seguramente, restaura o papel institucional do Senado no processo legislativo.
Sr. Presidente, temos que cuidar disso com
imenso carinho, porque, sem dúvida alguma, não
podemos continuar como estamos.
Outra questão é a urgência. É lamentável.
Tudo o que ocorreu aqui, hoje, é decorrência do fato
de que estamos votando a galope, a toque de caixa.
Pedir urgência para uma matéria como essa já é um
absurdo, porque ela diz respeito à Federação, razão
pela qual todos nós estamos aqui.
Eu não sou, Sr. Presidente, a não ser quando
cuido da minha famfiia, quando cuido dos meus interesses pessoais. Eu represento, eu não sou. E representatividade é a relação entre a postura do eletto,
o comportamento do eleito e a vontade dos seus
eleitores. Esse é o vinculo· que marca a representação. E nós, aqui, representamos os nossos Estados - uma questão da maior deUcadeza.
Seguramente essa matéria que vamos votar é
a mais relevante, no plano tributário, depois da
Constituição de 88; seguramente é a questão mais
relevante dentre todas as outras que enfrentamos
nesta legislatura até agora, porque diz respetto à razão mesma da Federação, essa Federação que, por
milagre, tem-se mantido; essa integridade territorial
do País que se tem mantido apesar de todas as acutiladas. Há Estados que são verdadeiros países da
Europa Ocidental dentro do Brasil, encravados aqui,
falando a nossa língua, usando a nossa moeda, ignorando esse· outro Brasil que existe!
Um projeto dessa natureza não poderia deixar
de sofrer um exame profundo, acurado, por parte
desta Casa.
Discute-se a questão da Federação? Sim, porque isso interessa diretamente à Federação. Os Mu-
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nicípios, por uma razão qualquer, foram colocados
no art. 12 da Const~uição como entes federativos. A
rigor, a Federação é composta da União, dos Estados e do Distr~o Federal. Tanto é verdade que aquino Senado não tomam assento os representantes
dos Municípios. Na verdade, a Federação deveria
ter sido definida em termos da União, dos Estados e
do Distr~o Federal. Mas foram incluídos os Municípios.
E ar surge uma coisa importante,, que justifica a
única ~menda que apresentei. E mesmo que daqui a
pouco mais se vote contra: ela, .eu· apelaria ao Senhor Presidente da República que repensasse essa
s~uação.
·'
Sr. Presidente; a minha emendá diz respe~o à
questão dos Municípios. Em nenhum ponto do projeto se diz que os Municípios recebem em dinheiro.
Não há referência, em nenhum ponto do projeto, a
receberem os Municípios·dinlieiro. Eles vão receber
-e foi d~o várias vezes que receberão em dinheiroem papéis; vai haver um encontro da dívida dos Municípios com aquilo que eles dewriam receber, e
aqueles que não tiverem dívidas com a União Federal, esses, sim, receberão em dinheiro. Por isso, a
nossa emenda.
Sr. Presidente, vejo que há Municípios que não
vão agüentar o corte no ICMS, põrque, cheics de dívidas como estão, não sei como vão ficar. A wrdade
é que não consta do projeto que os Municípios receberão em espécie. Não. Eles vão receber em dinheiro somente se não tiverem débitos com o Gowmo
Federal. E para eles deverfamos dar um tratamento
diferenciado, o que não estamos fazendo.
Sr. Presidente, completo dizendo que wu wtar
nessa matéria. O Ministro Antônio Kandir nos permitiu, nas conversas que tivemos, ampliar bastante - ·
pelo menos para o meu Estado - a compensação
que é devida. Tenho até receio, porque como o Espírito Santo é um Estado de economia portuária, ele
vai crescer economicamente, mas não gerará base
tributária; já que quanto mais cresce mais exporta, e ·
como as exportações não sofrem a incidência de imposto, não há base tributária para que ele seja ressarcido, depois de um p~riodo de 9 ou _10 anos, da-
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quilo que ele vai efetivamente perder. Essa é outra
questão. Daqui até lá muito tempo vai fluir e há coisas maiores em jogo.

Por esse motivo, vou votar com o projeto. Retirei as emendas que havia proposto, a partir da informação do eminente Senador José Fogaça e do eminente Uder Elcio Alvares de que o acordo feito com
o Presidente da República será de vetar parte do
projeto que for aprovada. Lamento profundamente
que tenha sido necessário fazer isso, que não nos
eleva, não nos, qualifiCa Apesar da importância daqueles que.dialogaram, isso não faz jus à grandeza
e importância do Senado. Espero que isso não venha a se repetir. E que possamos - e ar a questão
técnica será profundamente analisada - examinar a
proposta do eminente senador José Samey'·à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

E~m essas as questõOO, Sr. Presidente, que
eu que~ apresentar, convencido que estou de que
este proJetO é da maior importância para o Pafs. ·

ATA DA 145" SESSÃO DELIBERATIVA
DE 1996
EXTRAORDINÁRIA,
11 DE SETEMBRO
.
. . ·. .
'
(Publicada. no DSF, de 12 de setembro de 1996)

RETIFICAÇÕES
Nos. Sumário e

n"s 15748 e 15858,

'cabeçalh~ da Ata, às páginas

Onde se lê:
ATA DA 145" SESSÃO DEUBERATIVA
ORDINÁRIA, 11 DE SETEMBRO DE 1996

Leia-se:
ATA DA 145" SESSÃO DELIBERATIVA
EXTRAORDINÁRIA, 11 DE SETEMBRO DE 1996
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Ata da 151!! Sessão Não Deliberativa
em 18 de setembro de 1996
2!1 Sessão Legislativa Ordinária, da 5Q! Legislatura
Presidência do Sr. Va/mirCampelo
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Declaro aberta a sessão.
S\)b a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
A Sr" 1• Secretária em exercfcio, Sr" Emfiia
Fernandes, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

OFíCIO
. DE MINISTRO DE ESTADO
N• 825196, de 13 de setembro de 1996, do Ministro do Planejarnento e Orçamento, referente ao
Requerimento n" 71 O, de 1996, de informações, do
Senador Eduardo Suplicy.

AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO
N• 317196, de 13 de setembro de 1996, do Ministro de Minas e Energia, referente ao Requerimento n• 717, de 1996, de informações do Senador
Romero Jucá.
As informações foram remetidas em
cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O
Expediente lido vai à publicação.
·
Sobre a mesa, mensagens que serão lidas
pela Sr" 1• Secretária em exercfcio, Senadora Emflia Fernandes.
São lidas as seguintes:

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA

MENSAGEM N" 456; DE 1996-CN
(n° 872196. na origem )

Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada de~ de
Vossas Exl:eléncias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do
PJ.mejamemo e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fis<:al da União, c:m &vor do Minisrério da Aerottãutita, cr<dito suplememar no valor de
RS 228.021.403,00, pa:a os fins que especifica".
Brasilia. 16 de setembro de 1996.

Fernando Henrique Cardoso
EM n2 16.;

IMPO
Brasilia,

12

de sete:-.bro

de 1996

EJ.c:elentissimo Seubor Presidente da República.

O ~finisterio da Aeronâutica solicita a abenura de crC:dito supiementar no valor de RS
(duzentos e vinte e oito milhõe~ vime e um mil quatrocemos e trés_ reais).
conforme especificado seguir:
Em RS 1,00
1~8.021.403.00,

1) REMANEJAMENTO

15.528.758

a) Sec:retaria de Economia e Fi.Dauças
18-.364.656
Os recursos destinados a ..Combustiveis e Lubrificantes".-visam a fornecer meios para que
seja atendida a meta. estabelecida pelo Ministerio da Aeronãutica. de 165.000 horas de vôo. Pillil o
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eXercicio de 1996. O remanejamento proposto possibilitari. tambem o pagamento de AmoníÜçio e
Encru:8os de Financiamento da Divida Interna.
b) Fundo Aeronáutico

.

5.164.102

A suplementação na atividade de "Funcionamento das. Organizações Militares.. tem como
objetivo recompor esta atividade. que foi alvo de emenda supressiva pelo Congresso Nacional. na
gestão Tesouro Nacional.
l)EXCESSO

212.492.645

a) Caiu de F"manciamcnto Imobiliário da Aeronáutica
12.837.079
O Projeto Habitacional Sítio do Gama. destinado i consuução de 2.360 residências para
servidores civis e militares do Ministerío da Aeronâutica, prevê um incremento em suas despesas no
valor de RS 12.000.000.00. (doze milhões de reais). em função de alterações havidas no projeto de
engenharia. A r~a para fazer frente a esse acrêscimo ê proveniente do aumento no valor do
~amemo contratado junto ao Banco Real S.A.• que será integralmente amortizado pelos
adquirentes. Na atividade "Amonizaçào e Encargos de Financiamento", o excesso de arrecadação
terU como justific"ãtM o--iiumento. em 1995. do número de emprtstimos conCedidos com recursos
próprios da Caixa de Financiamento lmobiliãriO e pagamento pelos inadimplentes

b) Fuudo Aeronáutico

199.6$.566

O excesso de arrec:adaçi.o tem como origem: o aumento na demanda dos serviços das
Companhias Aêreas Comerciais; o acbrdo firmado entre o Departamento de Aviação Civil, Empresa
Brasileira de Infta..estrutura Aeroponuâria ~ INFRAERO e as companhias aéreas, visando ao
pagamento por estas. a panir do 22 semestre deste exercício, das dividas oriundas do não
recolhimento das tarifas cobradas dos usuãrios dos serviços~ e a alteração, a partir de 12 de janeiro de
1996. do perc:entual da parcela das tarifas a.eroportuárias destinada ãquele Ministério e o reajuste dos
preços das passagens aéreas. autorizado pelo Departamento de-Aviação Civil; acarretando uma
majoração das tarifas.
:!,
Cumpre esclarecer que o crédito serâ viabilizado por meio de Projeto de Lei. por se
tratar de excesso de mec:adaçlo e por ultrapassar o limite de vinte por cento autorizado ao Poder
Executivo para a abertura de credito, em função do remanejam.em:o proposto.

3.
Este Ministério proriuncia--se favoravelmente ao acolhimento do pleito, por considerâ·
lo em conformidade com o disposto no art 43, § 12 , incisos nem. da Lei~ 4.320. de I7 de março
de 1964, obedecidas as Prescrições do an. 167, inciso V, da Constituição.
4.
Nessas condições. submeto a consideração de Vossa Excelência o anexo Projeto de
Lei, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União o referido crédito
suplementar.

Respeitosamente,

I

Mnistro de Estado do
Planejamento e Orçamento '

ANEXO Á EXPOSICÃO DE MOTIVOS DO MINISTÊRIO DO
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
N' 184DE 1:< I
09 196.

1. Sintne do problema ou da situacão qur reclama providências:
O Ministerio da Aeronãutica solicita a abertura de credito suplementar. objeuvando a adequação
do seu Quadro de Detalhamento da Despesa às suas reais necessidades de execução e a incorporação de
excesso de arrecadaç!o.
·
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2.. Solucão c nrovidências contidas no ato normativo ou na mcdid2 nronost2:
Encaminhamentó de Projeto de Lei ao Congresso Nacional, autorizando o Poder Executivo a
abrir ao Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de RS 228.021.403,00 (duzentos e vinte
e oito milhões, vinte e um mil, quatrocentos e três reais).

3. Alternativa existente às medidas ou atos nronnstos:
A alternativa proposta ea única para a solução do problema.

4. Custos:

Não implicarã custos adicionals para o Tesouro Nacional, visro que o crédito dar-se-a mediante o I
excesso de arrecadação e a anulação parcial de dotações.

5. Razões que justificam a urnência:
Adequação do Orçamento.

I ·

6. Impacto sobre o me;o amb;ente:

1
"!. Aheracõs Pronostas :-la ser oreenchido somente no caso de alteracão de Medida Provisória\
1Texto atual
Texto proposto

i

I
''
8. Síntese do parecer do Õn!!ão iurídic:o:

PROJETO DE LEI N" 11, DE !996-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União. em favor do !-.1inisterio da
Aeroniutica. crédito suplementar no valor de RS
228.021 403,00. para os fins que especifica.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. lg Fica-O Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei ng
9.275, de 9 de maio de 1996), eri:l ·favor do "Ministerio da Aeronáutica, crC:dito suplementar no valor de
RS 22&.021.403,00 (duzentos e vinte e oito milhões, vinte e um mil, quatrocentos e três reais}, para
atender a programação constante do Anexo I desta Lei.
·
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Os recursos necessários à execução do dispo.!.W no artigo anterior decorrerão:

I - da anulação parcial de dotações indicadas no Anexo ll desta Lei;

n - do excesso de arrecadação de recursos de Outras Fontes, constantes do

Anexo

m

desta Lei. no montante especificado.
Art. 3t

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasilia,
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ANE.XO III
ANEXO

21000 - NINISTERtO DA AERON.lUTlCA
Z1201 - CAIXA DE fiNAHCIAJENTO UCIBII.IARID

O~

ACRESCiloC

AERClWJTlCA

RECEITA

RECURSOS OE TODAS AS FONTES E TRANSFEREN:::IAS

ESPECIFICAÇ.i.O

ESF.,

1000.00.00 RECEITAS CORREHTES

FIS

1600.00.00

F!S

1600.02.01

zooo.oo.oo
2100.00.00

2110.00.00
2119.00.00

RECEITA OE SERVIÇOS

JUROS DE OPRESTUIIS
RE:::EITAS DE CAPITAL
OPER-'ÇOES DE. CREDITO

OPERAC0ES DE CREDITO INTERNAS
OOTRAS OPERAç0ES DE CREDITO INTERNAS

F!S

DESDOBRAMENTO

FC!<TE

CATEGORIA
ECC»GUCA
837079

837079
837079

F!S

12000000

F!S

12000000

F!S
FIS

<RS t,ocn

12000000
12000000

TOTAl F lSCJ.l

12837079

Ii
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ANEXO IH

AHEXO

21000 - MINISTERIO D1 AEROUUTlCA
21901 .. f\IIOJ AEROIWJTICO
RECURSOS DE TODAS A$ FCNTES E TR.lHSFEREtClAS

lltECEITA

ESPECIFICAÇÃO

ESF.

tOOO.OO.JlO RECEITAS CORRENTES
RECEITA DE comtlBUiçCE$

FIS

1210.00.00

CON1li1Biltç0ES SOCIAIS

FIS

t&OO.oo.oo

CONTRIBUI~

FOOE

PARA O RNX) DE SAIJDE

RECEITA OE SERVIÇOS

FIS

4767312

4767312.
4757312

194888254

FIS

1600.31.00

TARIFAS AEROPt'RTUARtAS

FIS

72568152

1500.33.00

TARIFAS DE USO DAS COMJNJCAÇÕES E DOS AUXILIO$ A

FIS

11572010%

tSOO.Vi.OO

OUTROS SERVIÇOS

FIS

6500000

HAY~ AERU EM _ROTA

CATEGORIA
ECC»CCIlCA
199655566

FIS

1200.00.00

1210.07.00

OESOOORANEHTO

TOTAL FISCAL

LEGISLAÇÃO CITADA
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional)

LEI N" 9215, DE 9 DE MAIO DE 1996
Estima a Receita e fiXa a Despesa da União para
o exercicio financeiro de 1996.

MENSAGEMN°457,DE 1996-CN
(n° 873/96, na origem)

Senhores Membros do Congresso Nacional
l'iç.s tennos do artigo 61 da CoDStituição Federal, submeto ã elevada deh"beração de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado do

Planejamemo e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza o Poder Executivo a abrir ao

190655566

'
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Orçameoto FISCal da União, em Jàvor do Estado-Maior das Forças Armadas, crédito sup"""'=- no

valor de RS 50.715.000,00, para os tios que especifica".

Brasilia,

L6

de setembro de 1996.

Fernando Henrique Cardoso
EM n 2

185 lMPO

Brasília,
.Ex~ntíssimo

12 de . . . - -

de 1996 .

Seobor Presideote da Repúblic:a,

O Estado-Maior das Forças Annadas solicita a abertura de crêdito suplementar no
valor de RS 50.715.000.00 (cinqUenta milhões. setecemos e quinze nu1 reais) para aplicar nos grupos
de 'deopesas a seguir discriminado~
RSl,OO

VALOR
29:7i5.õõõ
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.868.100

INVESTIMENTOS

5.131.900

50.715.000

::t

O referido pleito tem como objetivo complementar as dotaÇÕes da Lei n" 9.07:. de 5
de julho de 1994. e da Lei n2 9.084, de 11 de agosto de 1995. e destina-se a atenàer a despesas, no
período de setembro a dezembro do corrente exercicio, com o contingente militar brasileiro,
integrante da Força de Paz da ONU, que atua no processo de p~ politica em Angola.

3.

Os recursos necessârios à viabilização do pleito serão provenienteS do cancelamento

parcial de dotações orçamentárias. consignadas à Secretaria de Economia e Finanças do Ministerio
do Exército.
- -

4.

Vale lembrar,~ que o Decreto Legislativo n11. 70, de 1996, concede renovação,

por um ano, do pr.JZO de permanência do contingente militar brasileiro • COBRAVEM. na missão de
Verificação das Nações Unidas em Angola • UNAVEM: - m.
5.
Por se tratar de remanejamento enue subatividadeslsubprojetos acima do linúte dos
vinte por cento autorizado pela vigeme Lei de Meios, o referido crêdito necessitarâ de aprovação do
Congresso Nacional.
6.
Este Ministério pioiumcia·se favoravelmente â abertura do crédito em questão. por.
considerã.Jo em confonnidade com o disposto no art 43, § r~. inciso nL da Lei n2 4.320. cie 17 de
março de 1964. obeóecidas as prescrições do an. 167. inciso V. da Constiruiçio

7.
Nessas condições., submeto ã. consideração de Vossa .Excelênda o anexo Projeto de
.Lei. que autori.z.a o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União o referido crédito
suplementar.
Respeitosamente,

--~~~-~-O~~ND~
Minisuo de Estado do ,

PJanejamento e Orçamento

I
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ANEXO A EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAME!'OTO E ORCAME.'iTO
No 185 DE
l.2 i 09 /96.

1. Síntese do problema ou da situado que reclama providêncW:
Necessidade de complementar despesas. atê o final do corrente ano. com o contingente militar
brasileiro que integre. a Força de Paz da ONU, no processo de paci:ficaçã.o politica em Angola.

3. Alternativa e:s:istente às medidas ou atos ro ostos:

A alternativa proposta e a Unica para a solução do problema

4·. Custos:
Por se tra'W" de remanejarnento entre SUproJet-oSisubatividades. não haverá custo adicional para o

Tesouro.

S. Razões que justificam a urgência:
Adequação do Orçamento

6. Impacto sobre o meio ambiente:

I

Não hã

7. Alteracõs PrQ_p_flstas :(a ser----º!eenchido somente no caso de alteração de Medida Provisória)
Texto atual
Tnto proposto

8. Síntese do parecer do órdo iuridico:

PROJETO DE LEI N" 12, DE 1996-CN
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União. em favor do Estado-Maior da$ Forças
Armadas,. crédito suplementar no valor de RS
50.715.000.00. para os fins que especifica.
O CONGRESSO NACIONAL deoret2:

00081
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Art. 112 F:tea o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Ftseal da União (Lei~
9.275, de 9 de maio de 1996), em favor do Estado-Maior das Forças Armadas, credito suplementar no
valor de RS 50.715.000,00 (cinqüenta milhões. setecentos e quinze mil reais), para atender à programação

constante do Anexo I desta Lei.
An. 22 Os recursos necessârios à execução do disposto no artigo anterior" decorrerão do
cancelamento parcial de dotações orçamentarias. indicadas no Anexo II desta Lei. nos montanteS
especificados.
Art. 3'

Esta Lei entra. em vigor na data de sua publicação.
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20000 - PltE$1Df.MCIA DA llfPUIUCA
20105 • ESTADO.._lll't DAS rOIÇAS .....liAS

..,.,

...,.,.._,_.

__

-·~MAÇJs
-~

........

.....
,...,.

-·-·-··....-.................
·--·
..............."""-'
.
..... ·~·-

................n

--~ou~"""
oewop .. "'"I

110 _ . . .

27000 - MIKlSTEXIO DO EXPI.CtTO
27101 - MIMISTEII:IO DO VlUCtTO • SICI:I.TAJtU DE t:~tA I. Pl!UIÇA$

_,

"ROQRAIIIA D& TIU..AL.HO

........_ ... '"""S ... ,.,..,._.I ,,._.,.,....,,••

tCAJCCil~NTO)

TOTAL

_---•-•ro-. , ""'""'..

... -""··..... ,.,., ... ..
Moa

o•-·~-•

u•-~.,.,..p_s_

_..,_..,. ""'"
....-·····-·A>I,.,. .........,.,_

-··· ............ -

....._,..~,.

...u•-•

.... ~ . . COIOOC:I10

....- ...

. . <>H

........,,8

--·
....... _....
-~

...... ,., ..,_,.,n_

··~··-"'-.
•<n>

a ...

.,....."'-'ÇL> ............ ~

- · '-.,._,.,,.
-•••-•ro
e .,,,... ""
•_
.......,,..,
""""'"'u,_,... -...
. • . . _ . , . , . . . . .TUt .... ' ..... ..-.10.
... 8
..-&

"

.~

co-e-••o ou _ ... _,,.,,.,,_.. "" ...ocno

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

.,.,.~

~·-

-·~·

0
106,.,..,,._,,~.,.

_,_
.............
,._,,.

.... ,_a•-

. ···-··-- -

• ,......, • ••n •c.-•n

..........ocos"
"' ..~-·u ...........10 .
..........................
,._, ...,."" .......... "" .....,... acau, ..•
os.,.,....,.~

~

......... -

.... 01 .... , _. . . . . . .- .

........... __,

-.. ..

-·~·-- AS -liAÇIIU 10l<U-S ... ''""C0
,._.,,.
no• ,.,,... oo<c••-·"• • •uoc.. •

;::···- ........ _...,, ..................
-•-••• ,. ..., .. , ... oc

.......~·-·-·····--~
.............
..... "'"'.................

-

_..

,,.,..-..,,~,.

.,. - • n

. . . . ICO~s - I C & s

&11-•

U

oo<OISSO-S

....,.,...,,_.,.

1/IOU
.,.._,...,~
P< ,_,....,...,
···
..........
01 · · - · - · . . .

...

-···~

l'dtOAI. I
IIC, -~·~~

- I EIC.
OA DITIII•

llllii&S Dai'.

c.oms

lJMSiliOTOI

III'I'OI:Ilo

.-.rllll(lo

tiJDUS DI::JI'

'III.IICliiiAS

OA Dili!»

DI: ear:lfM.

Setembro de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

00083

20000 - PltfSJOEMCIA DA ltf.PUOLICA
:W10S - ESTADO...,.JOll DAS f~ÇAS AJIIU.DU

-~·
P'_.OOR__..

,.a...,..,.

(S~I..--NTACAO)

D& TllA•AU-OO

f(MU

....._,.,-....."" ...__ .._,.,.

TOTAL

l't$SIIoU..I
DC. liJCIAIS

-fVC.
1)1. Dl,lll~

talnwõlltSP,
~

llfi'ESTI-

1~$

IIIWDillt.OS

roo.u

~

•o-••s r

-1v.c1cJ
Dol OIYII>L

'"""""'""'"'"*
IIITIUSI)(SJ',
DE J;WI1 ...

_

~·-

_,...... ...........

. . .... 7 ""2' ..,,

...-~:lo

-~·

....

.....

·-c-o• - ·

n,..,...,.,.,.,.... ""ç.t>s...........,
- · - AJOOIO ...

sÇI!cS

·-····· ... -·

..... ····-

..... _

. . H ..... ,VIO&S

.... MY - · ... >? OOOJ

•---'----•---··---'---'-~---

27000 - MIMISTEitiO DO EX!JI:ClTO
27101 - •UilSTEitJO DO IEXEitCJlO - SECitET.U:IA Clf. ICOIDIJA E. Flld.MCA$

FOITl

lSI'U:IFI~

.........

tOtAl

.....,,_._ .........

..,u•ro.•••

-odol• ......._.

MOUOIOIM IOn

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

..---···- ,......,,fO
.,.....,

··-- ..to-•-

=:"'-"' ........~~ :::.

•••-•-•to
...........................
•""""'""
..,,,_,,.,..,
.... -•uo••••· ..
III

-11

·-==

.... on. ......un..,,...o;lo
'"* -· ,... ...., .
""' on o•M-•on""""'

-

..- ......... _....,..ç~~o:.......-.
, _,

""' .................

•••• ,~o~ ... "'"""'"'

.. .,. . . ,_ oan_

,.,_,.,I<ÇJo..,IIOIICffO

_-

..,._.,......
uu ....... , . _ , _ , _ ,

...... .. ..
_...... .... ,._, .... ,,... ""
....-·..... .,_,.
•"""''""" ----· ........ .

.... ,. """'""""'
..,.

,~

................
-·
-··~·--·· ..

~
_...._.,ra
"'_,,.,,..,. 1 , . . , , _ . . , . 1 ouo• o
~""'eu ....., .... ,..,,c,_.... oo uo.cna

. . .,.. ....... »0'1'

'"'""'"-"oo ,. ,..,.....,., ao -

_,_
_,.,.. .• _,.,h. ...... _. .... ,_,.
.
... -.
.. ...........
............ _....... "'
... -- . ..
. ._,. .;Ia.-·.......

==
·--·-........
............
--

---·---

-·----

--··-··-·--

, _ .................. - · ...........cc.,..... ,.,.

' " fiiMCII . . . . .- . . -

I

, •• , ....... ..,, """

...............,._,,..,,a .. _, •• ,.,
...............
.u ..... ·-··· eo ""'""""' """-•

,_,.

o;aooooo&..-u a seu •••""'"'"'"

IX 11'>'111'-Ç&;S IUAI

ou.u•o ooo ,.,,.. "'"''...,,.,. • -•••;lO <»
_,.,,.,
"" '""-""'" ,~,..,.,... , "" ,..,...,, "'

..,.

...-

'""-""'"

,_

·--

::::

..........

···~"'~"""'

n·~-

,~

.. -·...,...............

'"" •••~• - • u s
,,..~

_.

""'-"

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

"'""'""""''·

·-·-·"'·

•«soo.....,.,
.........
.. .

..

" " ' - · " " " " ' Dlf - · - ·

..........H

..... - .
......... '""""' 011 •••.......:•...

·-"""',._"

_.

...

"""
~
·-· - 000

I

--

-

----------------.-•.-~--.-.~-',,- __ ,,_
_____
---.----+-----:11---_ _ _,
L_____
_ _ _ ,_
_ _ ,_
_ _ _ .._ _ _ _ , _ _ _ , _ _ _
. _ _ __

00084

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 1996

LEffiSLAÇÃO CITADA
(Anexada pela Subs=taria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional)

LEI N" 9.275, DE 9 DE MAIO DE 1996
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1996.

MENSAGEM N" 458, DE 1996-CN
(n° 874/96~na origem)

Senhores Membros do Coogresso Nacional,

Nos tennos do artigo 61 da COnstituiçJo Federal, submeto à elevada de!ibetação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mioim'o de Estado do
Planejamcmo e Orçamemo, o texto do projeto de lei que •Autoriza o Poder Excctnivo a abrir ao
Orçamemo FISCal da União, em &.vor do Ministério Público da Uniilo, c:r<dilo suplemeolar oo valor
de RS 500.000,00, para os fins que especifica".

desetembrode1996.

Fernando Henrique Cardoso
EM o 1 l.86 IMPO
Brasília, 12 de setaru::co

de 1996.

Exc:eteBtí.uimo Seobor Presidente da República,
O Ministério Público da União solicita a abertura de crêdito suplementar. no valor de
RS 500.000.00 (quinhentos mil reais), em favor do MinistCrio PUblico Federal, tendo como objerivo

a· incorporação de excesso de arreca.daçio de Recursos Diietamentc Arrecadados - Recursos do

Tesouro.

-----

2

Cumpre esclarecer que o referido crédito deveci. ser encaminhado aO Congresso
Nacional, mediante Projeto de Lei. por se tratar de utilização de recursos não comemplados pela
autorização para abenura. de crêditos. contida na Lei r 9.275, de 9 de maio de 1996.
3.
Este MilristCrio manífesta-se favorável ao acolhimerno do pleito, que se enquadra
nas disposições do art. 43, § 1~;:. inciso II. da Lei rf 4.320. de 17 de março de 1964,. obedeeidas as
prescrições do an. 167, incisos V e VI, da Constiruiçã.o.
4.

Nessas cond,i_ções. tenho a honra de submeter

ã elevada consideração de Vossa

.Excelência o anexo Projeto de Lei., que autoriza a abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente,

Ministro de Estado do •

Planejamento e Orçamento
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Al'i"EXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MlNISTERIO DO
.PLA"EJAMENTO E ORÇAMEl'o70
~., l86 DE
l2 I 9 196.

Recursos do

Encaminhamento de Projeto de Lei ao Congresso Nacional. a fim de obter o necessàrio respaldo
legal.
3. Alternativa existente às medidas ou atos ro

stos:
A alternativa proposta e a ind1cada para a solução do problema.

4. Custos:
Os recursos necessãrios são oriundos da incorporação de excesso de anecadação de Recursos

Diretamcnte Arrecadados- Recursos do Tesouro.

I

S. Razões que iustificans a urgência:
Adequação do Orçamento.

6. Impacto sobre o meio ambieate: •

I

Não ha.

1. Alterações Propostas: ( a ser pr~nchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias)
Texto atual
Texto proposto

8. Síntese do parecer do Ón!ão juridico:

PROJETO DE LEI N" 13, DE 1996-CN
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União~ em favor do Ministêrio Público da
União, crédito suplementar no valor de RS

500.000,00. para Os fins que especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreto:

Art. 12 Fica ii Poder Executivo autorimdo a abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei r?9.275. de 9 de maio de 1996), em favor do Ministério PUblico da União, credito suplementar no valor de
RS 500.000?00 (quinhentos mil reais). para atender ã: programação constante do Anexo [ desta Lei.
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Art. 2St Os recmsos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de
incorporação de excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados ~ Recursos do Tesouro?
indicados no Anexo II desta Lei, no montante especificado.
Art. 3' Esta Lei entra cm vigor na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - AS
mensagens que acabam ele ser lidas encaminham
os Projetes ele Lei n•s 11, 12 e 13, de 1996-CN, e
serão despachadas à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução n• 2, ele 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para a
tramitação dos projetes:
até 23-9 - publicação e distribuição ele avulsos;
dia. 1"-1 O - prazo final para apresentação de
emendas;
até 6-1 O- publicação e distribuição ele avulsos
das emendas;
até 16-1 O- encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre a mesa, offcios que serão lidas pela Sr" 1• Secretária em exercfcio, Senaclora Emflia Fernandes.
São lidos os seguintes:

OFICIOS
OF. GABIIIN2 705
Brasma, 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputaclos Dilson Sperafico e Hermes Parcianello,
para integrar, respectivamente na qualidade de titular e suplente, a Comissão Mista destinada a emitir
parecer sobre a Medida Provisória n• 1.516, de 29
de agosto de 1996, em minha substituição e do Deputado Geddel Vieira Lima
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço. - Deputado Michel Temer, Líder do Bloco PMDBIPSDIPSUPSC.
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OF. PSDBIIIN°1.811/96
Brasma, 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Aníbal pelo Deputado Mário Negromonte, como membro titular, e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado Firmo de Castro, i:omo membro suplente,
para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n• 1.483-16/96.
Atenciosamente, Roberto Santos, Líder do
PSDB.
OF. PSDB/IIN2 1.814196
Brasma, 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicftar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado· José Aníbal, pelo Deputado Carlos Mosconi, como membro
titular, e elo Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado Feu Rosa, como membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n• 1485-29/96.
Atenciosamente, - Roberto Santos.
OF. PSDB/11N2 1.817/96
Brasma, 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Aníbal pelo Deputado Leónidas Cristino, como membro
titular, e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado Danilo de Castro, como membro suplente, para
integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a
Medida Provisória n• 1.486-31/96.
Atenciosamente, Roberto Santos, Líder do
PSDB.

OF.GAB!IIN 2 706
Brasma, 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação dos
Deputados Marçal Filho e Homero Oguido, para integrar, respectivamente na qualidade de Titular e Suplente, a Comissão Mista destinada a emitir parecer
sobre a Medida Provisória n• 1.514, de 7 de agosto
de 1996, em minha substftução e do Deputado Geeidei Vieira Lima
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protestos de consideração e apreço.- Deputado Michel Temer, Líder do Bloco PMDBIPSD/PSUPSC.

OF. PSDB!I/N2 1.820/96
Brasma, 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicftar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Aníbal pelo Deputado Firmo de Castro, como membrotitular, e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado Wilson Campos, como membro-suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a
Medida Provisória n• 1.487-22196.
Atenciosamente, - Roberto Santos, Líder do
PSDB.
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OF. PSDB/1/111° 1.82319l;i
Brasma, 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado Ubiratan
Aguiar pelo Deputado Arnaldo Madeira, como membro suplente, para integrar a Comissão Mista desti- nada a analisar a Medida Provisória n• 1.488-15196.
Atenciosamente, - Roberto Santos, Líder do
PSDB. .
OF. PSDBII/N°1.826/96
Brasma, 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Aníbal pelo Deputado Roberto Brant, como membro titular, e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado
Luiz Carlos Hauly, como membro suplente, para integrarem a Comissão ·Mista destinada a analisar a
Medida Provisória n•1.489-15/96.
Atenciosamente - Roberto ·Santas, Líder do
PSDB.
OF. PSDBIIJN• 1.829/96
Brasma, 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Aníbal pelo Deputado Luiz Fernando, como membro-titular, e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado
Rávio Ams, como membro-suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n" 1.490-13196.
Atenciosamente, Roberto Santos, Lfder do
PSDB.
OF. PSDBIIJN• 1.832196
Brasília 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Aníbal pelo Deputado Adelson Ribeiro, como membro titular, e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado
Ayrton Xerez, como membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n• 1.491-13/96.
Atenciosamente - Roberto Santos, p/ Lfder do
PSDB.
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OF. PSDB/1/111° 1.835/96
Brasfiia, 18 de setembro de 1~
Senhor Presidente,
Venho solicitar Vossa Excelência a gentilez>.
de determinar a substitUição do Deputado José Anf'
bal pelo Deputado Antônio Feijão, como membro titular, e do Deputado Ubiratan.Aguiar pelo Deputado
Itamar Serpa, como membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n• 1.492-13/96.
Atenciosamente, Roberto Campos, Líder do
PSDB.

a

OF. PSDBII/N° 1.838196
Brasflia, 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Venho Solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado josé Aníbal pelo Deputado Fiimo de Castro, como membro
·titular, e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado FernandO Torres, como membro suplente, para
integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a
Medida Provisória n• 1.493-9/96.
Atenciosamente Roberto Santos, Lfder do
PSDB.
OF. PSDB/IIN°1.841/96
Brasfiia, 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Aníbal, pelo Deputado Antônio Balhmann, como membro titular, e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado Cipriano Correia, como membro suplente,
para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n• 1.494-11/96.
Atenciosamente, - Roberto Santos, Líder do
PSDB.
OF. PSDBIIJN• 1.844/96
Brasfiia, 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Anf
bal pelo Deputado Luiz Piauhylino, como membro '
tular, e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputr
Marconi Perillo, como membro suplente, para ·
grarem a Comissão Mista destinada a analisar
dida Provisória n• 1495-10/96.
Atenciosamente, - Roberto Santos,
doPSDB.
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Brasma, 18 de setembro de 1996

BrasRia, 18 de setembro de 1996

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Anfbal, pelo Deputado João Leão, como membro titular,
e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado Oswaldo Soler, como membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n• 1.496-21/96.
Atenciosamente, - Roberto Santos, p/ Lfder
doPSDB.

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Anfbal pelo Deputado Aécio Neves, como membro titular, e do Deputado Ubiratan Aguiar, pelo Deputado
!ldemar Kussler, como membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n• 1.500-14196.
Atenciosamente, - Roberto Santos, Lfder do
PSDB.

OF. PSDBIIIN° 1.850/96

OF. PSDBIIIN° 1.862196

Brasma, 18 de setembro de 1996

Brasma, 18 de setembro de 1996

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Anfbal, pelo Deputado Arthur VirgOio, como membro titular, e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado
Jovair Arantes, como membr&-suplenté; para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n• 1.497-22196.
Atenciosamente, - Roberto Santos, p/ Lfder
doPSDB.

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Anfbal pelo Deputado Paulo Feijó, como membro titular,
e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado Feu
Rosa, como membro suplente, para integrarem a
Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n• 1501·13196.
Atenciosamente, - Roberto Santos, Uder do
PSDB.

OF. PSDB/I/N° 1.853196

OF. PSDB/I/N° 1.885196

Brasma, 18 de setembro de 1996

Brasma, 18 de setembro de 1996

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Anf·
bal pelo Deputado Roberto Santos, como membro titular, e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado
Franco Montoro, como membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n• 1.498-21196.
Atenciosamente, - Roberto Santos, p/ Lfder
doPSDB.

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Anrbal pelo Deputado Arnaldo Madeira, como membro
titular, e do Deputado Ubiratan Aguiar, pelo Deputado Zé Gerardo, como membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n" 1502-8/96.
Atenciosamente, - Roberto Santos, Lfder do
PSDB.

OF. PSDBIIIN° 1.856196

OF. PSDB/I/N° 1.868196

Brasma, 18 de setembro de 1996

Bmsma, 18 de setembro de 1996

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Anf·
bal pelo Deputado SilVio Torres, eomo membro titular, e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado
Alexandre Santos, como membro' suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a
Medida Provisória n°1.499-30/96.
Atenciosamente, - Roberto Santos, Lrder do
PSDB.

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Anf·
bal pelo Deputado Mário Negromonte, como membro titular, e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado José Chaves, como membro suplente, para
integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a
Medida Provisória n• 1.503-4/96.
Atenciosamente, Roberto Santos, Uder do
PSDB.
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OF. PSDBJIIN" 1.871/96
Brasma, 18 de setembro de 1996

-

Senhor Presidente,
Venho solicitar.a Vossa Excelência a gentileza
de determinar a substituição do Deputado José Anfbal pelo Deputado Luiz Carlos Hauly, como membro
titular, e do Deputado Ubiratan Aguiar pela Deputada Yada Crusius, como membro suplente, para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a Medida Provisória n" 1.504-6196.
Atenciosamente, Roberto Santos, Uder do
PSDB.
OF. PSDBJIIN° 1.874/96
Brasma, 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a v. ex.• a gentileza de determinar a substituição do Deputado José Anlbal pelo
Deputado lldemar Kussler; como membro-titular, e
do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado Antônio
.Carlos Pannunzio, como membro-suplente; para integrarem a Comissão Mista destinada a analisar a
Medida Provisória n• 1.505-6196.
Atenciosamente, Roberto Santos, Uder do
PSDB.
OF. PSDBJIIN°1.877/96
Brasma, 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
a gentileza de deterVenho solicitar a V.
minar a substituição do Deputado José Anlbal pelo
Deputado João Leão, como membro-titular, e do Deputado Ubiratan Aguiar pelo Deputado Fernando
Torres, como membro-suplente, para integrarem a
Comissão mista destinada a analisar a Medida Provisória n°1.513-1/96.
Atenciosamente - Roberto Santos, Uder do
PSDB.

ex.•

OF. PSDB/IIN° 1.880/96
Brasma, 18 de setembro de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentilieza
de determninar a substituição do Deputado Ubiratan
Aguiar pelo Deputado Ayrton Xerez, como membro
suplente, para integrar a Comissão Mista destinada
a analisar a Medida Provisória n• 1.514-1/96.
Atenciosamente, Roberto Santos, Lfder do
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Serão feitas as substituições solicitadas.

SeJ:embro de 1996

Passamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda. (Pausa.)
Concedo a palavra à nobre Senadora Emília
Fernandes.
S. Ex" dispõe de até vinte minutos para o seu
pronunciamento.
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, na última terça-feira, 17 de setembro, em solenidade da qual tive a honra de participar
em Porto Alegre, a professora Wrana Panizzi tomou
posse como Reitora da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, para o perfodo 199612000, sucedendo o Reitor Hélgio Trindade, que desenvolveu um
excelente trabalho à frente daquela instituição.
Prestigiada pela presença de autoridades federais, estaduais e municipais, dentre elas o Senador
Pedro Simon, professores, .estudantes, sindicalistas
e amigos, a posse da nova Reitora da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul assinala o reconhecimento da sociedade riograndense à Professora Wrana Panizzi, em primeiro lugar, mas também à mulher
gaúcha que marca mais um ponto na luta pela igualdade e, especialmente, à própria educação universitária.
Atualmente, professora da Faculdade de Arquitetura, onde dá aulas para o Departamento de Urbanismo, e candidata mais votada, em eleição direta
realizada para o cargo entre docentes, alunos e funcionários, em junho passado, Wrana Panlzzi é a primeira mulher a dirigir a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e a primeira Reitora da história do estado.
Além do voto direto, ela também contou com o
apoio majoritário do Colégio Eleitoral da Universidade, tendo, por fim, sido escolhida pelo Ministro da
Educação, Paulo Renato Souza, e pelo Presidente
da República, Fernando Henrique cardoso, com o
reconhecimento de que seu nome foi confirmado devido ao apoio da comunidade e por ter comprovada
capacidade pessoal e administrativa.
Natural de Passo Fundo, a atual Reitora da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um
extenso e bem sucedido curriculo acadêmico, com
formação em Filosofia, Direito, Mestrado em Planejamento Urbano e Regional, na Universidade de Paris Cretéll, e doutorados em Urbanismo, na mesma
Universidade, e em Ciências Sociais, na Universidade de Paris I, Pantheon - Sorbonne.
Antes de assumir a reitoria da principal institu"
ção de ensino universitário do estado, uma das m<
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destacadas e reconhecidas instituições de ensino
superior do País, a Professora Wrana também exerceu duas pró-reitorias na própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e presidiu a Fundação de
Economia e Estatística (FEE) durante o Governo Pedro Simon.
A escolha da Professora Wrana Panizzi, antes
de mais nada, é fruto da luta da mulher que, com
muito esforço, competência e despreendimento está
ocupando cada vez mais o seu espaço na sociedade
e, a partir de suas experiências e peculiaridades,
dando sua contribuição efetiva para o desenvoMmento global do País, em todoS os campos da atividade humana.
A eleição de Wrana Panizzi à Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul é também
uma vitória da mulher-professora, que, ao longo dos
anos, tem sido fundamental para a educação dos filhos deste imenso Brasil, mas que ainda enfrenta dificuldades e barreiras de toda ordem para ascender
a funções mais elevadas, especialmente nas Universidades.
Destacando a experiência inédita de ser mulher e postular à Reitoria, a própria professora Wrana Panizzi, em matéria publicada pelo Jornal Zero
Hora, de 24 de julho passado, aijrmou que antes ou
apesar desta condição, credenciou-se e está capacitada para exercer o cargo por 'ter um grande programa, capaz de mudar a estrutura desta universidade,
tomando-a capaz de formar profissionais preparados
para a exigência da sociedade atual.•
Alguns dos pontos e compromissos do programa de trabalho, batizado de Universidade VIVa, ela
explicitou, em seu pronunciamento de posse, entre
os quais destacamos:
1 - O desenvolvimento, a expansão e consolidação - com base na sua indissociabilidade - das
atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo
como eixo norteador o princípio da excelência acadêmica, sem 'excludência' e oom oompromisso social;
2 - A valorização dos recursos humanos,
partindo da profunda convicção que temos da importância de reconhecer as pessoas como o maior
património da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul;
3- A agilização e reestruturação administrativa, com base em formas compartilhadas de tomada
de decisões e que levem à efetiva divisão dos poderes e à cc-responsabilidade na gestão;
4- A prática de uma administração transparente, cujos resultados estejam associados à adoção do
planejamento como forma de ação;
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5 - A interaçâo Universidade-Sociedade, através da qual passa a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul não só a difundir conhecimentos para
a sociedade, como enriquecer-se com as práticas e
experiências acumuladas por esta mesma sociedade.
6 -A defesa da universidade pública autónoma
e gratuita como bem a serviço da sociedade.
A responsàbilidade assumida pela nova Reitora é imensa, considerando não apenas a dimensão
pedagógica, mas também a administração patrimonial e funcional da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, 'com os seus 17 mil estudantes, e
atualmente passando por grandes dificuldades,
como a maioria das universidades públicas do País.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul
tem hoje 25 unidades, entre faculdades e institutos
que desenvolvem cursos de graduação, mais oitenta
e oito cursos de pós-graduação, em dHerentes áreas
do conhecimento, o que assegura à instituição um
grande destaque a nível nacional e internacional, em
razão das pesquisas de ponta realizadas •.
Associada a· indústrias nacionais no campo da
Engenharia, a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul desenvolve, através do Centro de Tecnologia,
projetas para o desenvolvimento de novos materiais
e novos processos, e de melhoria da qualidade e
produtividade na indústria metal-mecânica.
Aquela instituição Também tem trabalhos desenvoMdos pelo Centro de Sensoriamente Remoto
na área de Agrometereologia e Aerofotogrametria, e
pelo Centro de Ecologia na área ambiental, mais especificamente na emissão dos Relatórios de Impacto
Ambiental e na análise da toxicidade em alimentos
para exportação.
Ainda no campo dos avanços tecnológicos
conquistados, estâ o Centro Nacional de Supercomputação, onde funciona o Supercomputador Cray, o
mais veloz e mais moderno supercomputador do
Brasil - pelo menos duas vezes mais rápido do que
qualquer outro computador instalado atualmente no
País.
Com o objetivo de estreitar as relações com os
países do Continente, a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul está implantando o Instituto de Estudos Avançados da América Latina para promover a
formação de recursos humanos em alto nível, com
perfil científico-profissional adequado às necessidades do desenvolvimento latino-americano e o incentivo interdisciplinar à pesquisa da realidade latinoamericana.
Com um orçamento insuficiente para cumprir o
conjunto de oompromissos da instituição, a Universi-

00092

ANAIS DO SENADO FEDERAL

dade enfrentou, e ainda enfrenta, problemas de toda
ordem, como dificuldade para pagar fornecedores,
para fazer a manutenção dos prédios ou manter os
serviços essenciais de infra-estrutura.
Apesar disso, a Universidade Federal do Rio
Grande do Sul oscila entre a segunda e a terceira
posição entre as instituições de ensino superior mais
imporlantes do Pafs, com vários dos seus cursos
- também nas primeiras colocações de pesquisas e
levantamentos realizados nos Oltimos anos, além de
um grande número de professores reconhecidos a
nível nacional e internacional.
No ano passado, por exemplo, o professor Ivan
lzquierdo, da cadeira de Bioqufmica da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, foi laureado como o
cientista brasReiro de maior renome internacional,
com 1.349 obras citadas no exterior, o que não apenas comprova a capacidade dos docentes da Universidade, mas também expressa o desenvolvimento cientrfico acumulado pela instituição ao longo de
sua história.
Segundo a nova reitora, para quem a história
da centenária Universidade Federal do Rio Grande
do Sul confunde-se com a própria cidade de Porto
Alegre e a do Rio Grande do Sul, "desde a criação
da primeira unidade, passando pelo perfodo da dominância positivista durante a República Velha, cada
geração fez sua parte, deixando um legado que é
motivo de orgulho e nos atnbuiu grande responsabilidade".
Integrada a este contexto, assim como as demais universidade deste Pafs, a Universidade Federal do Estado do Rio Grande do SUl- por intennédio
de seu corpo docente, funcionários técnico-administrativos e alunos - diante da situação atual, tem procurado buscar soluções para as dificuldades verificadas, por meio do debate interno e com a sociedade.
A universidade brasileira, especialmente a universidade pública, além de superar os problemas verificados, como espaço privilegiado de produção e
transmissão de experiência cultural e científica da
sociedade, tem que afirmar definitivamente o seu pa·
pel e a sua presença no processo de construção da
nacionalidade brasileira, em todos os seus aspectos.

o

Assim sendo, é fundamental que debate envolvendo esse tema tão imporlante para os interesses nacionais ocorra de fonna ampla, integrando,
além das autoridades do Executivo e do Legislativo,
a comunidade educacional em todos os seus segmentos ~resentativos, a meu ver, condição indispensável para a construção de uma alternativa eficaz e democrálica.
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Nesse sentido, é importante destacar a atividade do ex-Reitor Hélgio Trindade, que desenvolveu
um intenso trabalho de aproximação entre a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a sociedade,
mediante a criação de mecanismos de interrelação
entre a esfera acadêmica e inter1ocutores de todos
os setores organizados, e que culminou com a instituição do Conselho de Integração Universidade-Sociedade.
Em tomo desses debates, vale destacar a necessidade de se afirmarem definições abrangentes e
justas sobre alguns pontos entre os quais a autonomia, a gratuidade e o critério de avaliação das universidade, sem os quais o papel estratégico da universidade e do ensino superior no Pafs pode ser
comprometido.
Em relação à autonomia, temos lutado em defesa de uma universidade que contemple, no seu caráter público, a gratuidade, a democracia· e a qualidade, além da simples submissão à mera lógica de
mercado, ao puro e simples empresariamento da
educação superior e, ainaa, ao desvirtuamento da
própria essência da universidade - corno muito bem
registrou o ex-reitor Hélgio Trindade em seu pronunciamento -que é a de anteparo a todas as manifestações de obscurantismo, tirania e opressão.
A manutenção do sistema federal de ensino
superior gratuito, que em última instãncia traduz o
compromisso do estado com a educação e com o
avanço cienblico e tecnológico do Pafs, por sua vez,
é instrumento decisivo para sustentar o desenvolvimento de qualquer nação do mundo, corno muito
bem identificou a Unesco em trabalho recente, especialmente nos pafses em desenvolvimento, onde as
universidades públicas produzem praticamente toda
a pesquisa cientffica e tecnológica.
Ainda sobre a avaliação das universidades, trago as palavras da nova reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que em seu pronunciamento destacou ser a avaliação institucional "instrumento essencial para garantir padrões de qualidade
acadêmico-cientllicos, indispensáveis ao planejamento e à definição de politicas estratégicas", ao
mesmo tempo em que advertiu para a necessidade
de "se ter cuidado no sentido de evitar que a avaliação venha a ser encarada como um convite à instauração de um espfrito empresa que se sobreponha ao
espfrito público".

É impor1ante -destacar, diante da situação atual
e dos debates em curso no País, a importância da
rede pública de ensino superior, responsável por
25% das instiiuições e por 40% das matriculas, sen-
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do que a rede federal, segundo dados do Ministério da
Educação, conta atualmente com 39 universidades,
com aproximadamente 350 mil alunos na graduação, e
18.eslabelecimentos isolados, com mais 13 mil alunos.
Além disso, a rede pública de ensino superior é
responsável por 70% dos eslabelecimentos que oferecem curso de pós-graduação no Pafs, responde
também por 90"A. de toda pesquisa cientifica e tecnológica feita no Brasil e seus inúmeros laboratórios
e 45 hospitais universitários, prestando enorme serviço à população carente brasileira.
Nesse sentido, é importante registrar algumas
definições presentes no documento "Proposta da
ANDES - Sindicato Nacional para a Universidade
Brasileira"- no qual o Sindicato Nacional dos Do.cantes de Instituições de Ensino Superior apresenta,
com grande oportunidade e ·lucidez, um conjunto de
propostas para a universidade brasileira.
Em seu documento, os docentes brasileiros defendem que •a definição dessa polflica institucional é
urgente para que seja possfvel reverter o quadro
atual no qual se vem procurando adequar a universidade.a um modelo econômico intemacionafiZS.do, concentrador e excludente que consagra a racionalidade
empresarial e a tecnocracia como valores absolutos".
Para a Andes, "levando em. conta as suas funções básicas- como ensino, pesquisa e extensão é preciso redimensionar a função sOcial da universidade, entendendo que é sua tareta interferir nas
transformações da sociedade, no sentido de propiciar uma estrutura social justa e que corresponda
aos anseios majoritários da população."
Sr. PreSidente, Sr"s e Srs. Senadores, como
tenho afirmado desta tribuna, e em outros fóruns de
debate sobre educação nacional, às portas do .século XXI, o Brasil vive atualmente um momento decisivo em sua história que passa pela determinação de
avançar, afirmar seu peso e sua importância mundial
em todos os campos, ou submeter-se ao retrocesso,
a aceitar a condição de Pafs atrasado, dependente e
predestinado à pobreza.
·
Durante os meus 23 anos de exercfcio do magistério estadual, militância sindical, atuação parlamentar e, agora nesta Casa, como Senadora do Rio
Grande, mas, acima de tudo, comprometida com o
destino do Pafs como um todo, tenho me somado
àqueles que, no campo da educação, e em outros
setores da vida nacional, têm lutado para fazer do
Brasil um Pafs livre do analfabetismo, com acesso ao
conhecimento, às inovações tecnológicas e à cultura.
Nesse sentido, reafirmo que para que a educação seja de fato uma prioridade estratégica, é preci-
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so que construamos uma proposta global de educação para o Pafs que contemple todos os nfveis, desde a pré-escola até o universitário, e responda a esses novos tempos de mudanças que o mundo modemo está exigindo dos povos e, particularmente, do

nosso Pafs.
Para enfrentar com soberania o presente processo económico em curso, é preciso dotar o Pais
de um sistema educacional efiCiente do ponto de vista técnico e científico, democrático e vinculado aos
interesses coletivos da sociedade, e ainda capaz de
formar cidadãos brasileiros conscientes de seu papel na sociedade e no mundo, e, acima de tudo, livres e crlticos.
Concluo, Sr. Presidente, mais uma vez desejando sucesso à Professora Wrana Panizzi, nesta
nova caminhada, agora à frente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, reafirmando total solidariedade à sua causa, que é a nossa cau5a e deve
ser a de todos os brasileiros, que é fazer não só da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas de
todas as universidades brasileiras instrumentos de
conquista do saber. para o desenvolvimento do Pais
e promoção do homem.
Sr. Presidente, peço que sejam inclufdos nos
Anais desta Casa os pronunciamentos da nova reitora, Wrana Panizzi, e do ex-reitor, Hélgio Trindade, e
registro que estarei entregando à Biblioteca do Senado Federal o livro "Plano de Gestão e Prestação
de Contas - 1993/1996", referente ao trabalho desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande
do SUl nos últimos 4 anos.
Muito ~brigada
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
A SENADORA EM/UA FERNANDES EM
SEU PRONUNCIAMENTO
DISCURSO DO REITOR. PROF. HÉLGIO TRINDADE. POR OCASIÃO DA TRANSMISSÃO DO CARGO À PROFESSORA WRANA PANIZZI NA REITORIA
DA UFRGS (17·9-96)

Após quatro anos de mandato e em pleno exercfdo de minhaS funções da· Reitor da UniVersidade Federal do Rio Grande
do SUl cabe-me a honra de transmitir pessoalmente o cargo à

Professora Wrana Maria Panlzzi, restaurando uma tradição in1ar·
rompida por quase ckJas décadas.
Quando aqill clleguel, na manhã de 18 de setembro de
1992. assinalei que aquele momen1o significava a reconquistada
da legitimidade demoaállca após um longo perlodo de ctise insli1uclonaL
Hoje quero ragls1rar, na posse da Prol' Wrana Panizzi, a
culmlnência de uma etapa avançada no processo polftico então
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inaugurado e que, desde então·, não sofreu Interrupções em seu

aprimoramento.
O ato de transmissão hoje celebrado, é fruto de uma ascolha respaldada na vontade majoritária da comunidade acadêmica.
cujo processo eleitoral tive a honra de presidir como magistrado,
buscando, acima de tudo, preservar o consenso construído através pacto InstitUcional do novo Estatuto.
Este momento, embora protocolar, deve ser 001a ocasião
. da alegria em que não apenas se dá a lnslalação de- uma nova
admlnlsllação mas, sobretudo, o lnslanta privilegiado em que esta
universidade mais uma vez se reencontra com a sua própria ldentkfadalnsllttlclonaL
Nesta sassão solene de Assembléia Universitária se restabelece o encontro da tradição já centenária com a capaddade da
responder aos desafios do presenta e do futuro que marcam o ritmo da nossa hlstória e a vocação da Universidade.
Lançado o olhar aos 61!1mos quatro anos, vejo que a Un~
varsldade Fadara! do Alo Grande do SUl, sendo ainda a mesma
na sua tradição, é outra na sua profunda renovação.
, Estamos diante de um novo ordenamento estatutário que
resulloo de um complexo processo polfUco cujas Unhas mestras
visaram a adaplar a estrutura admlnlstrallva e académica aos dasaflos do próximo século.
Não me refiro somente aos mecanismos dedsórfos abertos
em que a mprasantação ampliada não se contrapõe à capaddada
dellberattva, mas. principalmente, ao novo desenho da estrutura
pedagógica, contemplando a lnterdlsdpilnarldade, o avanço acelerado dos meios de comunicação e o desenvolvimento fmpar da
ciência e teatologia nesta final de milênio.
A conquista do novo Estatuto, agora em plena vigência,
não faz, senão~ traduzir a resposta da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul ao damor das reMndicações sociais do nosso tempo. diante das quais tanto mais efetiva será a nossa resposta quanto maior a excelência do conhecimento aqui produzido.
Tal observação leva-me a um outro campo que. quero crer.
salientou-se na administração que ora se condul.
Aprofundou-se a consdêncla da nossa responsabilidade
num Pafs cujo papal dadsivo no cenário lntemaclonal será projetado na nova realidade do Cone Sul da América Latina.
Daí a abertura que se logrou fazer na área de convênios e
acordos com instituições estrangeiras, tomando-se emblemática a
visão de futuro de que é portador o Instituto Latino-Americano de
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como resultado desse continuado esforço ai estão os novos prédios da Escola Técnica, do Colégio de Aplicação, do Daparlamento de Bloqufmlca e do Daparlamanto de Bioffsica, do
lns11tuto de Bloclênclas, do Laboratório de Implantação IOnlca do
Instituto de Ffslca, do Centro de Empreendimentos do lnstiMo da
lnlonnárlca e da Faculdade de Medicina, dentro de um planajamanto global axarddo a médio prazo.
As conseqilêndas vlsfvals espalham-se na mudança de
- patamar da exCeiênda em todos os nlvels de ensino, pesquisa e
extensão. mantendo a Universidade Federal do Alo Grande do
SUl na lldarança de suas congéneres: desde a criação de duas
novas unldadas (o Instituto de Psicologia e a Escola de Administração), a lmplamantação da avaliação dos cursos de graduação,
das novas Hcenclaturas, cursos notumos e das ativas polfUcas da
fonnação de recursos humanos em todos os nfveis até o avanço
notável da pesquisa, trlpDcando as valsas de !nidação clentffica. o
dinamismo da extensão nos campos cultural e soda! a o salto de
qualidade da pós-graduação com seus 12 novos doutorados sobre 24 pl'ellJdslentas e o mais alto percentual de conceitos A do
País.
Estou certo que o resultado flnal a qua chegamos deve-se
em grande parte às politicas lnslltuclonals estratégicas do Plano
de Gestão que, no Inicio de 1993, apresentamos aos consehos superiores após memorável debate com a comunidade acadêmica.
AD encenar meu mandato tenho a satisfação de reeditar
esta plano Inaugural acompanhado da Prestação de Contas. justamente para que os resultados sejam amplamente conhecidos e
discutidos e para restabelecer o pleno sentido acadêmico social e
ético da UFAGS no desempenho de sua missão p6bllca.
Prestar contas à comunidade universitária e a sociedade
que a mantem, tomou·se uma obrigação imperiosa aos dirigentes
desta casa e um exemplo ético e pedagógico para a sociedade na
reconstrução da dignidade da função pllbllca tão vilipendiada nos
dias aluais.
Sem pretender fazer um balanço exaustivo, menciono. com
orgulho, alguns fatos e dados, porque as conquistas que obtivemos devem ser repartidas entre toda a equipe que participou da
aãninistração central da universidade e. numa perspectiva mais
abrangente, entre toda a comunidade acadêmica que. sempre
chamada a se pronundar. jamals negou-se a participar com competência. consciência crftica e responsabindade institucional.
No exercido dessa diretriz política e pedagógica transcorreu um período excepcionalmente fértil da aproximação entre a

Estudos Avançados e o Projeto Tacnópole de Porto Alegre.

unlvaosidada e a sociedade.

Podemos dizer que hoje a nossa universidade está em permanente e ativo cflálogo com os grandes centros intemadonais
em todos os campos do saber.

llvemos a grata oportunidade de atar diversos mecanis-mos de interrelação entre a esfera acadêmica e seus intertocuto-res sociais num largo espectro que vai do poder ptlblico às organizações empresariais a sindicais. culminando com a instituição do

É claro que Isto não torta sido possfval sem o correlato dasenvoMmento dos nossos recursos Infla-estruturais. Daf a pennanente preocupação que sempre alimentamos não só com vistas
ao .reequipamento técnico nas áreas de InformátiCa e de telecomunicações, mas larnbém na ampliação dos espaços flslcos.

Conselho de Integração Unlversldada/Socladade.
Tal esforço lnsUtucional freqüentemente nos confrontou
com desafios e novas exlgêndas no dramático contexto brasileiro
da atualidada. Entretanto, foi também isto que funcionou como es-
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tfmulo à nossa capadda.de da oferecer respostas criativas: desde a açã.o solidária com os movimentos socfais até à aiação de
um centro da Integração Universidade/SOCiedade para tomar-se
o espaço simbolicamente concreto desSes avanços.
Neste sentido, desejo ainda uma vez mais assinalar uma
posição de serena o flnne reaflnnação da auronomla da universidade pabiJca.
OUVem-se novamente as mesmas vozes do passado, por- ventura dislarçadas em nova blindagem ldeológlea, para eolocar
sob <kivida não só os procedimentos eslraléglcos mas a própria
natureza.da aUionomla universitária que não é um alribulo a ser
coneedido pelo governo. mas um elemento constllutiYo da própria
essência do conceito de univQrsidade.
Quero testemunhar que o convívio com a comunidade da
Unlver.lidade Federal do Alo Grande do Sul não fez senão fortaleeer a minha crença inabalável da que a eonqulsta de um grau máximo de eompatênda acadêmica há do eolncidlr sempre eom o
grau máximo de autonomia na gestão dos recursos humanos, financeiros e científicos que somos capazes de mobilizar.
Fora cüsso, o que sa trai é a própria essêncfa da unlversltaa construCda ao longo da hlstóriâ COJ!IO o mais firme anteparo a
todas as manWestações da obscurantismo, tirania o opressão.
Tal posição de principio, porém, não nos deve afastar da
uma atitude vigilantemente crftica com relação as propostas governamentais.
Ao se afastar do diálogo e da negociação eonslrutiva essas
propostas podam Iransfonnar-se em engenharias tecnoaáticas que
não conseguem dissimular a rerusa do Govemo em reconhecer na
univeiSidade pabrm a instituição crucial para o desenvolvimento
braslelro, onde se ooneentra 90% da pesquiso ciontitica e~
Autonomia que não assegure um orçamento da manuten-ção digno e regular e um plano estratégleo do Investimentos para
o curto e médio prazos, é lançar as universidades públicas federais em t.ma aventura de ano risco.
Professora Wrana Panizzi, minha sucessora.
Esta é a universidade cuja dlreção passo à responsabilidade de Vossa Magnificência e este é o contexto de nossa luta, sob
a liderança da Andifes, num diálogo aberto e critico com o Gover-

no Federal.
Seu brilhante currículo acadêmico e sua carreira docente

tomaram-na digna do alto encargo. Sua eleição majoritária. cemcedeu-lhe a legitimidade de representar-nos a todos e govemabilidade nos conselhos superiores.
Estou certo de que os princípios privilegiados e fortalecidos
pala Instituição, ao longo de uma trajetória já eentenária, são também os seus.

Tenho a certeza de que estes mesmos princípios de competência docente, responsabflldad& administrativa e defesa da au-tonomia untversitária, encontrarão depositál'ia fiel na pessoa de
Vossa Magnfficência, assim eomo, também, haverão de orientá-

la diante das dHfceis decisões que a aguardam no contexto brasl-

leiro dos nossos dias.
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Sobratudo, tenho carte:za d9 que não lhe

faltará. em ne-

nhum momento, a resposta válida da comunidade acadêmica
com a qual sempre contei em todas as conjunturas, fosse através
do apoio ou recebendo a crftfca altamente construtiva.
Por Isto, maus votos de felicidade e minha confiança no
mandato de Vosso Magnlflcênda são lambém o meu mais profundo agradecimento aos nossos professores, estudantes e corpo
téalleo-admlnlstralivo e a todos os pareelros que lnleragem eom a
Unlver.lidade Federal do Alo Grande do SUL

DISCURSO DE POSSE
PROP WRANA PANIZZJ
17-9-96

A história ensina que a grandeza das nações é o resultado
do amadurecimento do suas Instituições o que todo processo do
desonvoMmonto - social, cultural, eeonOmlco e politico - passo
neeessarlarnonte pela busca da eonsolldação Institucional. Este é,
sem dúvida, o principio bésleo que deve nortaar politicas a ações
volladas às Instituições educacionais a, muito aspecialmonle, ás
universidades.
Se fazemos tal aflnnação é porque temos eonsdência do
momento multo ospeclaf por que hoje atravessem as Instituições
pabllcas brasileiras e da seu signfficado para a própria Universidade. De fato. é no bojo de um amplo conjunto de refonnas que as
Instituições públicas vivem um perlodo de deflnlçãolredofinição do
sua natureza e de seu papel
É lmportanle, portanto, indagar-se sob a égide da quais cenários e de quais processos vêm ocorrendo tais definições e redefinições. bem como Indagar-se a respeito das caracterfsticas e espaciflcldadas que elas assumem. É somonle a partir dai que so
poderá pensar nas possibilidades das politicas pabllcas que queremos para a llnivarnldade e o ensino superior no Brasil.
A constatação que se impõe aqui é a de que a sodedade
brasileira começa a cumprir -do ponto de Vista tecnológico, econOmlco o social - o destino traçado pela globaliZação e pela 3'
Revolução lnduslrial As politicas pabDcas implemenladas nos últimos anos refletem esse quadro, na medida em que buscam responder aos desafios da realidade dos novos tempos.
A última década foi particularmente diffdl para o mundo e
para o Brasil, com o aprofundamento de velhos problemas e a Introdução do novas a perturbadoras questões, podendo ser aqui
lembrado:
1) o carátar, ao que parece, inexorável do movi-mento de Incorporação dos novos paradigmas temol6gic:os e de competltMdada Tntemadonal;
2) a eonstatação de que as relações oconOmlcas
dão-se, eada vez mais, entro bloeos eeonOmleos do
que entre pafses;
3) os fortes lmpeetos das tecnologias modamas
no mundo do trabalho. com seu conhecido cortejo de
transfonnações estruturais no volume e na eslrutUra do
emprego. São traços Inerentes a este contexto a eleva-
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ção das taxas do desemprego o o tavorocimonto dos
'mais aptos• ao marcado do trabalho, boneftclártos
que são do 001a concorrência desigual fundamentada
no monopólio da educação formal o no acosso privilegiado à cultura. E, mesmo antro os privilegiados, os
conhoelmonlos ospeciflcos adquiridos durante sua
educação formal ficam rapfdamonto dosatuallzados.
Para os demais, que fonnam tm enonne contingente
da população, a roaJidado que
lmplio é a .do sua
brutal exclusão do mercado formal do babalho;
4) o atraso do Pais em termos da formação do
ml!<><la-obra espoclallzada, certamente 001 requlsllo essencial em qualquer padrão do dosoiiYOMmonlo futUro;
5) a Insuficiência e a deterioração do chamado
capital social. Esta forma a fnfra-esJrutura básica do
Pais se manllasta na carência do aqulpamonloS o na
precarfodado das condiçõas gerais do vida da população, rosullado dos Jnsuftclontos Jnvastlmenlos realizados nos úlllmos tampos e até da sua falta do planojamento.

se

Do ponto do vista étiCO:soclal, o dinamismo da concorrência promoveu o avanço do utilitarismo, em detrfmento da valores
mais tradicionais, como os traços cultumfs regionais e nacionais.
São afeitos diralos do um processo do globalização que os descaracteriza completaménta, em especial no que se refere ao trabalho e ao conceito de nação.
.
A ruptura na crença dos mecanismos básicos de reprodu-ção da sociedade - que, pressupostamente, assegurariam uma
mobUidade social ascendente -produziu o que se vem chamando
do cultura da violência. Na ausência do saidas, do falta do perspectivas mrnimas para o futuro, o lndMdualismo -e a sua apologia - acabam ~noendo os laços mais elementares da solldariEr
dada social.

é nesse contexto que temos a tarefa de pensar e de construir a Universidade que os tempos de hoje estão a exigir. Unlver~
sidade essa que entendemos corno um importante patrimOnlo S()o
cial, que se caracteriza precisamente pela sua dimensão de uni-versalidade na produção e transmissão da experiência cultural e
cientffica. da sociedade.
Ela é, por essência um agente constitutivo de um processo
estratégico de construção de uma identidade social e de um pro-jeto de nação. Nesse sentido, não é somente uma instituição social. mas um bem público a serviço da sociedade e que se afirma
por sua capacidade de representação rulturaJ, intelectual e cientf·
fica.
E a condição básica para o desenvolvimento dessa representatividade está na capacidade de assegurar, por um lado, a
formação dos recursos humanos técnica e cientiflcamente competentes e com capacidade ao exercido da cidadania. Por outro. coloca-se a questão da garantir a produção do conhecimento inovador o crftico, o que exige respailo à diversidade, à hoterogenofdade e à pluralidade das idéias que convivem na Universidade. Se a
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Universidade é o Juger do "pensar" o "pensar", então todos os
•saberes• nela se encontram, o que equivale a dizer que a multipUcldado do saber nola proclsa encontrar abrigo.
Não lho compota, pois, somente reproduzir estruturas o valores, e sim acolher os elementos que possam contribuir pma introduzir questionamentos crfticos, que a configurem como wn
agente dfnl!mlco na evolução histórica do nossa sociedade. Por
Isso, tomos dito, e hoje reafirmamos, que a Universidade proclsa
não apenas ser 001a Instituição comprometida com seu tempo.
como estar à fronte do sou tampo.
Essa condição lho abibul uma grande rasponsablüdado o a
necessidade do responder, concretamente, a um trfplloa desafio:

1') tomar socialmente rolevanto sua capacidade
da criação cultural, do Inovação clantiftoo-tecnológlca e
de fonnação de recursos humanos;
2') buscar a "excelência" através da molhoria da
qualfdado das ativldados do ensino, do pesquisa o do
extensão, com a permanente atualização ~ seus cunfcu!os a a continua quatíficação de seus recursos humanos. AgiHdade para cumprir adequadamenta suas funções, qualdado do serviços o consciência do suas rasponsabllklados são requisitos para que a Unlvorsldado
reforce seu carátor maior do Jnstllulção públloa;
3" precisa garantir, todavia, esta •excelência•
sem •excludêncfa•. o que sfgnffica atender a setores
amplos da sociedade os conheaniOOtos gerados e acumulados. Esta ponto é especialmente Importante na
medida em que, tendo herdado da ãrtadura uma estrutura autoritária, a Universidade soube reagir buscando
formas alternativas de democratização da gestão, como
a olaição do cargos dlrativos dentro da estrutura acadêmica a acininlslrativa. Para democratizar~. no entanto, é proclso Ir além da simples osfora da gestão, avançando no sentido de garantir o acesso da sociedade ao
saber.

Se essas são algumas das questões básicas com que hoje
se defronta a Universidade, a mais urgente é com certeza aquela
relacionada á crise de legitimidade. A crise expressa-se também
em nfvellntemo. o que atribui a seus dirigentes a inensa. tarefa
de buscar a reconstrução da unidade de uma Instituição. em multo. dilacerada.
Tal meta e>dge a ooragem de redirecionar nosso olhar interno. no sentido de buscar avanar e valorizar o imenso potencial
humano. cfentmco. educacional e profissional dtsponfvel nesta
Universidade, que precisa ser Instalado a trabalhar na construção
dessa unidade. Para tanto, é necessário romper oom a hagmentação obserVada no conjunto de suas atividadas e -a partir de uma
adesão cofetlva que comprometa professoras. técnicos--administrativos e estudantes- elaborar um projeto comum. Que projeto é
este? É a reedição de uma utopla. a da uma Universidade onde
soja possivaJ a realização colotiva o inãovldual, lslo é, do lodos e
de cada um de nós.
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Do ponto de Vista externo, a aise da legitimidade da Uni~

lnstituciOOal em curso,· de· grande complexidade posto que o ca~

versidade manifesta-se. de 'modo aspecial, nas criticas daqueles
que julgam estar ela alienando-se progressiva e perigosamente
da realidade. Em um contextO de crescente Isolamento, o conhecimento por ela produzido atenderia cada vez menos às demandas da sociedade. tomando-se conseqüentemente um organtsmo
da pouca utilidade para o desenvolvimento do pafs.
É certo que nossa Universidade tem muitOs problemas e,
entra esses, inclui-se o da fatta de um relacionamento mais orgâ-

ráter próprio à estrutura universitaria caracterizada uma institui-

nico com a sociedade. De certa fo~ma., lsto pode ser creditado à

ausência de uma avaliação crftíca - sistemática e criteriosa - de
suas contrlbuiçõas ao mundo da clên<:ia, da tecnologia a ao próprio desenvolvirriento econõmico e social., Para que este problema
possa ser superado, faz-se indispensável não só uma ampla divulgação dos trabalhos realizados, como também t.ma interlocu-ção Intensa entra o mundo acadêmico e os diferentes agentes
que com ele interagem: os órgãos governamentais e não-governamentais, os movimentos sociais organizados e os setores emprasaliais.
Nesse sentido, ampnar os canais de comunicação e de

in~

teração com a sociedade apresantam~sa como tarefas estratégj..
cas, não apenas pma o funcionamento da Universidade, como

para a construção de um projeto de desenvolvimento científico e
tealológlco para o Pais.
Somente o diálogo intenso entra as partes sinceramente
interessada em um projeto dessa natureza poderá fazer surgir a
mediação adequada à superação dos dilemas que hoje nos afligem. Dilemas tais o que envolve, por exemplo a legítima deman-da da sociedade por um conhecimento mais imediatamente apli-

cável rmenos teórico• ou •mais prátlcoj e o reconhecimento da
necessidade de manter sólidas estruturas capazes de Cfiar condições para que seja seguido o

longo, paciente e nem sempre bem

sucedldo caminho da descoberta e da investigação cientrfica.
Um dos pontos de apoio para alcançar o reconhecimento

ção multifuncionaJ, confrontada a desafiadores problemas de
gestão e de planejamento em sua tarefa de alcançar níveis aceitáveis de exigência acadêmica.
A qualidade tomou-se nos dias de hoje um dos problemas
centralsda universidade brasileira que precisa ao mesmo tempo,
administrar a massificação da matricula, a criação e a difusão da
ciência. as interrelações entre processo cientifico e tecnológico e,

sobretudo. rever suas relações com o Estado e a sociedade.
A avaliação institucional representa, nessa situação. um
instrumento essencial para garantir padrões de qualidade acadê-mico-científicos, indispensáveis ao planejamento e à definição de
políticas estratégicas, isto sem falar em seu papel viabmzador das
condições da própria gestão. Na verdade, nenhuma instituição poderá pensar em otimizar o uso de seus recursos e quatfficar seus
serviços e produto se não tiVer coragem de avaliar a si própria e
submeter-se à avaliação externa. O critério primeiro dessa avalia~
ção deve ser norteado pela qualidade do ensino da pesquisa e da
fonnação bem como pelo atendimento às demandas da comunidade. No entanto, levando-se em conta o atual contexto de liberação das relações econOmlcas, é preciso ter cuidado no sentido de
evitar que a avaliação venha a ser encarada como um convite à
instauração de um esprrito de empresa que se sobreponha ao
"espfrtto ptlblloo".
A introdução da avaliação constitUi. em realidade, um instrumento prMiegiado de prestação de contas à sociedade, que
traz à ordem do dia a questão do desempenho de uma Universi~
dada que utiliza recui'SCls governamentais para cumprir uma fun-ção pública. Se é certo que ela é o lugar do saber. onde se é
pago para saber e se tem o direito de ser pago, não menos verda~
deiro é o fato de que se tem o dever de produzir.
O segundo ponto a ser destacado diZ respeito ao projeto
da autonomia universitária, uma tradicional bandeira de lutas de

pretendido sustenta~se sem dúvida nas relações universidade-

todos nós. professores, téallcos-administralivos e estudantes.

mundo do trabalho em que a primeira - como formadora de re-

sempre a encaramos, efetivamente, como a melhor fonna de

re-

cursos altamente qualificados a difusora de novos conhecimentos

cumprir nossa função de produZir conhecimento e de formar

- precisa estar em pennanente sintonia este mundo em mutação.
É claro que nunca deve ~r perdido de vista o fato de que tais re-lações precisam ser encaradas em termos amplos e dentro de

cursos humanos.

uma perspectiVa de longo prazo.

Universidade PúbDca Federal, de sua gestão administrativa, de

A implantação da autonomia uniVersftária deverá acarretar
profundas mudanças, afetando as condições de financiamento da

É nesse contexto que se eXige da Universidade não só a

sua estrutura organizacional, de seu regime jurídico e de suas re-

constante atualização de seus currículos e atividades. como a

lações com o Estado. Independentemente do que vier a ser defini~

continua qualificação da totalidade da ~ recursos humanos.

do, é evidente que o resultado final precisará favorecer o maior

Agilidade para cumprir adequadamente suas funções, qualidade

entrosamento com os setores produtivos e com a comunidade, de

de serviços. além de plena consciência de suas

modo que a Universidade possa cumprir, de fonna mais efe1iva,

responsabilida~

des, são também requisitos para que a UniVersidade reforce a

seu caJáter de Instituição pública e seu papal da agente da desan-

os seus compromissos.
~ história~ em sua:; camadas mais profundas.

é extrema-

voMmento regional e nacional.

mente lenta a muitas vezes repetitiva, tal como nos ensinou Fer·

Dois outros pontos merecem também especial atenção por
parte de diriQentes e membros das Universidades Públicas Fede--

nand Braudel. cabe a nós hoje o chamamento para pensar e

rals. O primeiro deles relaciona-se com o programa de avalíação

dada que goze dos princfplos de liberdade acadêmica e autono-

construir. conjuntamente, uma nova Universidade. Uma Universi~
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mia institucional, mas que saiba responder às exigências da sociedade neste final de século.

AfJ aceitannos o desalio de ocupar o cargo de Reitora da
UFRGS, assuminos como compromisso a construção de LIT1 programa denominado Universidade VNa. Este programa foi conce-bido de fonna colettva. com o envolvimento de um significativo

grupo de pmfessores, téallcos-administJatiVos e estudantes.
Conscientes da relevancia da função, preenchida por homens que marcaram a história da educação no Rio Grande do Sul
e no Pais, havemmos de honrar os grandes princípios que justlfl.
cam a própria existência da Universidade: él fonnação da recursos
humanos <!e alto nfvel, a busca·da excelência acadêmica e profissional e a sua reafinnação como grande centro de produção e difusão de conhecimento filosófico, cientifico, lealológlco e aJJturaJ.
Daf
programa estar aficerçado em principlos que
perpassam as diferentes atividades intemas a externas da untver·
sldade, quais sejam:
a) O desenvolvimento, elql811são e consolidação - cem
base na sua indissociabilidade - das atividades de ensino, pàsquisa e extensão, tendo como eixo norteador o prlncfplo da axcerêncfa acadêmica sem •excfudênda• e com compromisso sodal;
b) a valorização dos recursos humanos, partindo da profunda convicção que temos da Importância de reconhecer as pessoas cOmo o maior patrimônio da UFRGS;
c) a agüização e reestrulllração admlnls!Jativa. com base
em fonnas compartilhadas de tomada de decisões e que levem à
efetiva divisão dos poderes e à ()()orespOnsabüldade na gestão.
d) a prática de uma adminis!Jação transparente, cujos resultados estejam associados à adoção do planejamento como for-

nosso"

madaação:
e) a intaração universldade-sociedade, através da qua.J
possa a UFRGS não só difundir conhecimentos para a sociedade,
como enriquecer-se com as práticas e experiências aa.~mutadas
por esta mesma sodedade;
f) por úttir(lo, a defesa da universidade públicã. aUtOnoma e
gratuita como um bem a serviço da sociedadeDeve ser observado que, por mais importante que tenha
sJdo a elaboração desse programa, assumam ainda maior relevância sua implementação e sua pennanente revisão coletiva. já
que só o trabalho em conjunto poderá assegurar seu sucesso
cflélllte das Incertezas que o futuro nos ooloca.

No contexto dos muitos projetos de sua implementação,
promoveremos tunbém uma reestruturação administrativa. criando
a Pró-reitoria de Pesquisa, desvinwlada da Pró-reHoria da Pós~
Graduação, e dividindo a Pró·reitorfa administrativa em duas Su·
perintendências: a dos Serviços Administrativos e a dos Espaços

Físicos.
A estrutura administrativa central será agora composta palas Pró-Reitorias de Graduação, de Pós-Graguação, de Pesquisa,
da Extensão, de Planejamento e de Recursos Humanos e Assuntos da Comunidade, além das já citadas Superintendància de Serviços Administrativos e Superintendência dos Espaços Ffsioos.
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Essas aflorações embora não suficientes, devem proporclonar maior dinamismo nos procedimentos e relações Institucionais e, junto com a concretização de ações, programas e projetos
especfficos, haverão de alicerçar a longa tra]atória seguida pela
UFRGS. Tra]etórla, cujas origens remontam à Faculdade de Farmácia e à Escola de Engenharia, que já completaram os cem
anos de eJCistência. Somos, de fato, uma unrversldade centenária.
Um século pouoo significa certemente para os padrões ln. tem&cionais, sejam os europeus -·em que muitas universidades
foram fundadas durante a Idade Média-, sejam os da própria América Latina - que abriga váJias Instituições criadas em pleno perfodo
colonial. Para os pacll6es brasileiros, todavia, cem anos de Unfversldade representam uma conquista digna de respeito e destaque.
A história da UFRGS oonfunde-se com a da própria cidade
da Porto Alegre a a do Rio Grande do SUL Desde a criação da primeira unidade, passando pelo perfodo da domlnancla positivista
durante a República Velha, cada geraÇão fez sua parte, deixancko
um legado qua é motivo de orgulho a que nos atribuiu uma gran-de responsabilidade.
·
AfJ longo da sua caminhada, nossa Unfversldade já formou
milhares de profissionais, cujos nomes estrveram e estão à frente
da produção filosójlca, lealológlca e cultural e da aruação empresarial e poUtlca no Rio Grande dO Sul e também marcaiam presença nos cenários nacional e internacional.
Temos hoje vinte e dnco unidades, entre Faculdades e lnsti1utos,. que desenvotvem cursos da graduação, e oitenta e oito curso de pó!>graduação. Este conjunto a1IJa nas mais diferentes áreas
do conhecimento, alcançando muitas vazas destaque em àmbilo
nacional e intemacionaJ através das pesquisas de ponta que realiza.
Considerando os professqres. técnicos-acininlstrativos e
Inclusive os lotados no Hospital de Clrnicas de Porto

estudantes.

Alegre, fonnando uma comunicação de quase 30 mu pessoas, su.

perior à população de grande maioria dos municfpios gaúchos.
Soma-se a isto um grande oonjunto de prédios, de laboratórios e
equipamenms solisticados e de bi>liotecas. Tal patrimOnlo, produto
do traballo á!duo de várias gerações, pertence a toda sociadade.
A consciência do passado e da trajetória que nos trouxa
até aqui não apenas evidencia o peso da responsabüldade que

sentinos. como representa o estimulo maior para o trabalho que
ora inldamos em conjunto oom professores. alunos e quad.ro téo-

nioo-administrativo.
Assumimos esta responsalliidade, afirmando nossa disposição de prossegúr o trabalho dos que nos antecederam e nosso compromisso de inovar. inovar posto que é da natumza de inslitulçõas YOI1adas à aiação e <ilusão de conhecimen1os as1amm à frente de seu·
tampo, senão -como já afirmamos-, de antecipar o pnlprio futuro.
Mas, retomando ao passado, gostaríamos de prestar no~
sa homenagem àqueles que nos precederam e que nos tY' "lii1l
hoje com sua presença: os Magnfticos Reitores Earte Mac<.arthy,
Francisco Ferraz, Gerhard Jacob e Tulskon Dick. Nossa homenagem especial t quem sucedemos. o Reitor Hélglo Trindade, e a
toda sua equit ~-
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A parUr deste momento, permitam-me que fale em primeira

pessoa, para revelar meus sentmentos mais particulares no momento da assumir o posto mais alto desla Universidade.
Em prim<liro lUgar, quen> agmdeeer a lodos ~ ~. de
uma forma ou de ou1m, conlr'llulram pam ~ eu chagasse, hoje, IIIJlL
Quero agradecer aos meus col9gas professoras. meus colegas téalk:os-admlnlslratlvos e aos esludanles que eseolheram
meu nome, coloc:ando-o em primeiro lugar na Consulta ruallmde.
Agradeço ao Colégio Elelloml que, mantendo a tradição
da nossa UOiversldede, respeitou a vontade da Comunidade
Aeadêmlca, deli>lndo meu nome como o primeiro da Usta tripllee.
Não quero furtar-me de agradecer a sua Elu:elênela,
Professor Paulo Renato de SOUza, Ministro da Educação e do
Desporto, que me tornou Reitora desta Universidade, compreendoodo o slgnlfleado do Projeto UFRGS: Unlversldad9 ....._
Fui escol1lda am .um proeesso marcado pala lagalklada a
pela lagiUmldada, o que faz dessa ascolha não a nomeação para
um eargo, mas a ablbulçAo de uma missão.
Essa conllança ma faz passar à história da UFRGS como
sua primeira Reitora.
Quero ruallrmar a minha firma disposição de pannananta
dil!logo com nossas entidades mprasentaUvas de doeanlas, lácnJ.
cos-admlnlslnliM>s a estudantes - ADUFRG$, ASSUFRGS,
DCE, APG, Dlralórtos Aeedêmlcos - que considero a respeito
como lotos lagHimos da raprasentaçAo das relvlndcaçi)es da Comunidade Universitária.

Em êmbllo maior a Institucional, manifesto a firme dlsposlçAo da, junto com a ANDIFES, trabalhar na defesa e consolidação
das lnslllulçi)as federais de ensino superior.
A minha melhor lonna de agradecer a lodos a aos presentes é a da reafirmar a minha lealdada pam com a educação, a m~
nha lealdade para com a Universidade Púbtlca a a minha lealdade
para com a Unlvernldada Federal do Rio Grande do SUl.
Não posso ser e pensar diferente. Sou uma professora e
ob]eUvo de vida profissional que acalanlel.
como tal, a com toda slmpUcidade, buscarei minha Inspiração no
t9JdD denominado "A Aula", proferido por Roland Barthes quando
passou a Integrar o quadro de professores do COIIéga de Franco
em 1977. Mais alnda, vou apropriar-ma de algumas de suas palavras para que, associadas às minhas. mftitam meus sentimentos.

esta sempre foi o

É pois, manlfestemante, uma simples professora que é
acolhida nasla casa onde reinam a ciência, o saber, o rigor a a fn.
vençAo disciplinada. Assim sendo, quer por prudência. quar por
~ disposição qua ma leva ln>qüentarnanta a sair da uma embaraço lnlllledual por uma lnlemlgação dirigida a mau prazer, vou
desviar-ma das raziias qua levaram a UFRGS a escollar-me como
Rallola, posto qua elas sAolnoarlas a maus olhos. Falarei ~
qua, para mim, 9 aqui cite Roland Barthes, "fazem de minha
Ontrada nessa lugar uma alegila mais do qua uma honm; pois se a
honra pode ser lmemclda, a aJegrta nunca o é'. A alegria é a de
raanconlrar aqui a lambrança ou a presença de todos os que amo a
~me anslnamm ou qua ainda haverão de mo ensinar.

Primelramenta, ~ que, alfabe1lzadorB duranta tankls
anos, mo propiciou. am casa. a emoção da descoharta da lgaçAo
entra letras a palavras na lellura e na esalta. A emoção qua faz os
olhos da uma criança ou da um adulto brlllaram ao descortinaram
um novo mundo e qua faz da adueaçAo uma açAo libertadora.
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Em sagulda. àqual&s primeiros professores com quem, dos
tampos da Escola Primária à adolescência adentro, aprendi que -

além de libertadora - a aduceção é um Investimento social. oepois, tempos mais reoantes, àquelas que me fizeram aerescantar
a astes ablbulos a erança da que a educação é a expressão
maior da cldadaria.
E, quanto ao presente, pannltam-me lemb!ar especlalman19 aqueles qua, aeradltando am tudo Isso e possuindo todas as
qualdades que não possuo, associadas àquelss que lanho, apresentaram-ma- com sua generosidade- à comunidade unlwrsilária da UFRGS a me ftzsram sua Reitora. Reftro-ma, em partiaJiar,
ao grupo de Dlratoras que malnslou a dlspUiar aste eargo.
Para conelulr, quero expressar oul!a alegria que me vem,
mais grave porque mais responsável: a da entrar am um lugar
que pode ser dilo fora do poder. Pois. sa ma é pannltldo lniOfPn>tar, por minha vez, a Unlvarsidada Pública, diria que, na ordem
das lnstltulç6as. elas é como uma das dHimas asblclas da historia,
porque um dos olltlmos refúgios de liberdade, onde é um privilégio
ensinar e pesquisar. Que esta continua sendo um lugar lntoeado.
É por Isto qua a aJagrfa mais forte qua sinto, hoje, é a de,
ao antrar em lugar grave e responsável como a Universidade,
sentir que essa lugar é mesmo grande, porque também não quer
e não pode dispensar o sonho, a Ilusão, a utopia.
Pois, como diz Mário Qulntana

'Se as coisas sAolnallnglvefs._ oral
Não é moUvo para não querft.les._
Que tristes os caminhos, sa não fora
A presença distante das estreles."
Wrana Maria Panlzzi

RelloradaUFRGS

WRANA PANIZZI, A 1' MULHER
REITORA DO RIO GRANDE DO SUL
Nesla última terça-lelm, em solanldada da qual Uva a honra
da participar, em Porto Alagm, a professora Wrana Panlzzl tomou
posse eomo Reitora da unlversklada Federal do Rio Grande do SUl,
para o parfodo 1996-2000, suoedandoo RallorHélglo Trindade,~
desanYolvau u m - trabalho à frente dasla Instituição.
Prestigiada pela presença de autoridades ledalllls, esla·
duais a munlc:ipals, dentre elas o Senador Pedro Simon, professo.
res. estudantes, slndlcallstas e amigos. a posse da nova ReHora
da Universidade Fadellll do Rio Grande do SUl assinala o raconh9Cimen10 da sociedade 11ograndense à professora Wrana Pa-nizzi,. em primeiro lugar~ mas também à mulher gaúcha, que marca mais um ponto na luta pela Igualdade a, especlalmante, à própria oducaç!lo universitária.
Alualmente, professam da Faculdade de AlquHatum, onda
dé aulas para o Departamento da Urbanismo, e eandldata mais
votada na eleição dlrala realizada para o emgo, realizada antro
doeantes, alunos a funcionários, em junho passado, Wrana Pariz·
zi é a primeira mulher a clrl~r a Universidade Federal do Alo
Grande do SUl a a primalm mllom da história do Estado.
Além do voto dlrato, ela também contou com o apoio majorHário do colégio elaHollll da Unlwrsidade, tendo, por fim, sido escolhida pelo Ministro da Educação, Paulo RenaiD SOUza, o pelO
Presidente da República. Fernando Henrique Cardoso. com o ra-
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QOIIb&c:iltec*' da que seu nome kli conlrmacb dBvldo oo apcm da oo--

IIKI1idad& e por1Br comprovada • 818! HQrle pessc)â e acb1li:stralva.
Nalual de Passo Fundo, 8 aluai Rlitom de Unlvernldade F&deral do Alo Gmnde do SUl
IIIIIIX!BnSO a bem 8UCSCIIdo currlculo acadêmk:o, com ~rmação em Filosofia, Dlralb, meslmdo em
Planejamenlo Urbano e Regional, na Universidade de Paris Cretéll,

mm

a doutomdos em Urbanismo, na mesma Unlvernldade, e em Clên-

clasSoclals, na Unlvernldade de Paris 1-Panfleon--.
Antes de assumir 8 ral1orla da pdnclpal lnslilulçl!o do onsl- .
no unlver.lHário do Estado, o uma das mais -rades e raconhecidas lnstltulç6es de ensino superior do. Pefs, a professora
Wrana tambi!m exerceu duas pró-ral1odas na própria u , . , _
de Federal do Rio Grande do SUl o presidiu a Fundação de Economia e Estatlstlca (FEE), durante o Govarrio de Pedro Simon.
A escolha da profossom Wrana Panlzzl, antes de mais
nada, é fnrlo de lula de muller que, com multo esforço, competência e ctesprandinerrlo está oaJp8IKio cada 118Z mais o seu espaço na sociedade a, a partir do suas experiências e pecul!arfdades, dando a sua contribuição elativa para o daseii\'Civlmanlo {lobal do Pais, em todos os campos da a1Mdade hllllana.
A eleição de Wrana Panlz2i para Reitora de Unlvarsldade
Federal do Rio Grande do Sui é também uma vitória da mullerprofeSSOia que, ao longo dos anos, tem sido fundamental para a
educação dos !lhos deste Imenso Bmsl, mas que ainda enlren1a
dlllaJidades e barralras de Ieda o-.. para ascender à funções
mais elevadas, especialmente nas Universidades.
Deslarando a exper!ênc!a lnéd1a de ser mulher e postular
à Reitoria. a própria professora Wrana P~. em matéria publicada pelo jomal Zero Hora, de 24 de julho passado, aflnnou que,
antes- ou
condição, credenciou-se e está capaci-

apesar--

tada pam. exercer o cargo por

-wr um programa capaz dEt mudar

a es1ru1ura deste universidade, tornando-a capaz de ~nnar profissionais preparados para a eldgênda da sociedade alllal".
Alguns dos pontos e compromissos do programa dellaba·
llo, de Unlve<skl- Vlvll, ela explicitou em seu pronunciamento de posse, entre os quais doslacamos:
1 -O daseii\'Civlmento, a e>pansAo e consolldaçl!o- com
base na sua lndlssoclabllidade- das atlvldades da ensino, pesquisa e ex!ensão, tendo como eixo norteador o principio da ..,..,.
lência acadêmica sem "axcludênda" o com compromisso soàal;
2 -A valortzaçlio dos recursos hllllanos, partindo da profunda convlcçllo que temos da lmporlêncla de reconhecer as passoas como o maJor patrfmOnlo da Univarsk:lade Federal do Rio
Grande do Sul;
3 -A 8gllzação e reestruturação admlnlslmtlva, com base
em fonnas compartilhadas de tomada de daclsOes e que levem à
efellw. divisão dos podaras e à co-rosponsablklàde na gestão;

"*"'

4-Aprálca de umaadmiilsllação b,._,.ll9,
RISUiadoo
esm;.m..., la • sà adoçãodo planejlrnenlo oomo- deação;
s - A lnteração Unlversldade-Socfedade, através da qual

passa a Universidade F-ral do Rio Gmnde do SUl nAo só a difun..
dlr oonh6dmentos para a sociedade, oomo enriquecer-se com as
pn!llcas o l!liP9flênclas aa~mulades poresla mesma sociedade;
6. A defesa da Unlvarsldade Pública au!Onoma e gralt.ila
como bem a serviço da sociedade;

A rusponsabllldade assumida pala oova Reitora é Imensa,
considerando nAo apanas a dlmens!io padagóglca, mas 1ambém
a admlnlslmção patrimonial e funcional da Universidade Federal
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do Rio Grande do Sü, com seus 17 mil estudantes. e atuamentà passando por grandes dificuldades, como a maioria des Universidades púbDcas do Pais.

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem hoje vinte e cinco unidades, entre Faruldades e Institutos, que desenvoJ.
vem cursos de g-.ação, mais ollen1a e oito a~rsos de pós-graduação, em diferentes áreas do conhecimento, que assegura à
Instituição um gmnde des1aque à nfvel nacional e lntamaclonal,
em razllo des pesquisas de pon1a mallzados.

Associada a Indústrias nacionais, no campo da Engenharia, a Universidade Federal do Rio Grande do SUl desenvolve,
através do Centro de Tecnologia. projetas para o desenvolvimento de novos materiais e de novos processos, e de melhoria da
queidade e produtividade na Indústria metal-rnecênlca.
Também têm llaballos desanvoMdos pelo Centro da SenSO<Iamento Remoto na área de Agrometemologla e Aerofotogra-

metrla, e pelo Centro de Ecologia na área amlliontal, mais especiftcamenta na omissão dos Relatórios de Impacto Ambiental e na
análise da toxicidade em almantos para exporlação.
Ainda, no campo dos avanços lea1ológk:os conquistados,
está o Cenlro Nacional de Supercompulação, onde llinclooa o Supen:omputador CreJf, o mais veloz e o mais moderno aupen:ompu1ador do Brasil - pelo menos duas vezes mais rápido do que
qualquer ou1ro computador Instalado abJalmente no Pais.
E, com obje!M:I de astre1tar as relaçOOs com os palses do
continente, a Unlvernldade Federal do Rio Gmnde do Sul está Implantando o lnstlluto de Estudos Avançados da Améllca Latina,
para promover a Jonnação de recursos hllllanos em alto nlvel,
com parti clanllllco-proflssional adequado às necessidades do
desenvoMmanto laiiJIO.amerlcano e o Incentivo Interdisciplinar à
pasqulsa da raaidedelalln<H!mericana.
Com um orçamento lnsutfclente para cumpdr o conjunto de
compromissos da lnslllufção, a Universidade, enlmntou, e ainda
enlronta, problemas de Ieda ordem, como dlllculdade para pagar
fomecedo- para fazer a manutenção dos prédlqs ou manter os
serviços essenciais de lnfmeslrulura.
Apaserdlsso, a Unlvernldade- do Rio Grande do SUl
oscila entre a Sll9'"1da e a lon:elra ooJoração denlnt as lnstllulções
de ensino supedor mais lmpOitantes do Pais, com vá!los dos seus
"""""' também nas primeiras colocaçOOs de posqulsas a levanta·
mantos mallzados nos lllllmos anos, além de 1111 grande núm010
de pmfessol8s reconhecidos à nlvel nacional e intemacfonal.
No ano passado, por exemplo, o Prolassor Ivan lzqulerdo,
da Csdelra de Bloqulmlca da Universidade F-ral do Rio Grande do SUl, foi lauraado como o cientista brasileiro de maior renome Internacional, com 1.349 obras cl1adas no esbangelro, o que

nAo apanas comprova a capacidade dos docentes da Unlvorslda·
de, mas. também. expressa o desanvoMmento d9ntfftco acumulado. pala Instituição ao longo de sua história.
· Segundo a nova Raltora, para quem a hlstórfa da centenária Universidade ~ral do Rio Grande do Sul oonfunde.se com
a da própria Cidade de Porto Alegm o a do Rio Grande do Sul,
"desde a cdação ria primeira unidade, passando pelo parlado
da dominância posillvlsta, durante a República Velha, cada g&ração faz a sua parta, deixando um legado que é motivo da orgulho e nos atribuiu 1111a grande msponsabllldade".
Integrada neste contexto, assim como as demais untversl, dadas do Pais, a Universidade Fe<leral do Estado do Rio Grande
do SUl- através de seu corpo docente, funcionários téallco-adm~
nlslmtivos e alunos- dlantà da situação atual, tem procurado bus-
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car soluções para as dHiculdades verificadas, através do debate
lntemo e com a sodedad$.
A Unlversldada brasileira, especialmente a univB!Sidade
plibUca além da superar os problemas verificados, como espaço

privilegiado da produção e tnmsmlssão da mcperlllncla cultural e
clenliflca da sociedade, tem que allnnar dallnillvamonte o seu papel e a sua prosança no processo de construção da nacionalidade
brasDelra. em todos os seus aspectos.
Assim sendo é fundamental que o debata envoivando este
tema Ião Importante para os Interesses nacionais, ocona de uma
fonna ampla, Integrando além das a u t o - do Executivo a do
Legislativo, a comunidade educadonal, em todos os seus segmentos mpresentallvos, a meu ver condição indispensável para a
construção da uma aHamatlva eficaZ a democrática.
Nesse sentido, é lmportanla daslacar a do ex-raltor HélgJo Trindade, que desenvolveu um Intenso trabalho de
aproximação antru a UnlvB!Sidada Federal do Rio Grande do SUl
e a sociedade, através da criaçAo de mecanismo de lntarralaçAo
entra a esfera acadêmica a 1ntar1ocutoras de todos os seloRIS organizados, e que culminou com a lnsllfulção do Conselho de Integração Univarsldada-Socladada.
Em torno destes debatas, wle -.:ar a nacessldada da
se aHnnar dellnlçi5as abranganles a justas sobre alguns pontos,
antru os quais a autonomia, a gratuldade e o altérlo de avalação
das unlvarsidades sam os quais o papel eslraléglco da univelsldada a do ensino suparior no Pais pode sarcom~Em ralação à autonomia; temos lutado em defesa de uma
UnivalSidede que contemple, no seu can!ter público, a gratuldada,
a demoaacla e a qualidade, além .Ja simples submissão à mam
lógica de man:ado, ao puro o simples omprasartamanto da educação superior a, ainda ao desvirtuamento da própria assllncla da
UnlvalSidade, como multo bem roglslrot>o ex-reitor Hélglo Trindade, em sau pronunciamento, que é a de amtaparo a todas as ma-nlfeslaçõas do obscurantismo, tirania e opressão.
A manutenção do sistema -ral de anslno suparior grafulto, que, am úlllma instiincla, traduz o compromisso do Estado
com a educação a com o avanço clentfllco 8 tuaK>Iógico do pais,
por sua voz, é Instrumento dacisivo para sustentar o desonV<lMmento de qualquer Nação do mundo, como multo bem ldan11ffcou
a Unesco, em tmbalho recente. especialmente nos pafses em desanvoMmonto, onde as unlvolSidedes pllbllcas produzem prallcamente toda a pasqulsa clentiflca e tecnológica.
Ainda, sobra a avaliação das unlvorsldades, trago as palavras da nova Reitora da UnivelSideda Fadara! do Rio Grande do
SUl que, em sou pronunclamonto, destacou ser a avaliação insllludonal ,nstrumento essandal para garantir padrões de quallda·
da acadllmlco-clentfllco, lndlspansávels ao plenejamento 8 á dallnlçAo de polfllcas estratégicas", ao mesmo tempo em que advertiu
para a necessidade da '"se ter cuidado no sentido de evitar que a
avaDaçAo venha a ser encamda como un convite à Instauração
de um "espirito emprasa" que se sobraponha ao "esplrito público".
É lmportanle deslacar, diante da situação aluai a dos d-tas em curso no país a fmportânda da rede pública de ensino superior, rasponsével por 25% das lnstifulções a por 40% das matrf.
cutes, sondo que a rade federal, segundo dados do Ministério da
Educação, con1a alualmente com 39 UnlvelSidadas, com aproximadamente 350 mi alunos na graduação, a 18 eslabeleclmontos
isolados, com mais 13 mi alunos.
Além disso, a rada pública de ensino supedor é rasponsével por 70% dos estabelecimentos que oferecem cursos de pósgraduação no pais, RISpondem também por 90% de toda a pesquisa clentft!ca e t&a~ológlca lella no Brasil a seus lnllmeros fabo.

00101
ratórfos e quarenta & cincO hospttals unfversitártos prestam enor·
mas serviços à população caranta brasileira.
Nesse sentido, é ~ J8!lls'ar algtmas de&"ições P"'"
sentes no docuner*> "Propoola da ANDES-Sindlcat> Nadooal paJa a
~ -·-noqual
Nadooal dos~
de lnsiUç6es de Ensino SUpadorapmsania, com grandaoporllridade
a lucideZ, um c:orjuntl de proposta. pala a trileisldade
Em seu documento, os dooentes brasileiros, defandem que
•a dellnlção desta poiiUca 1ns11tuc1ona1 é urgente para que seja
poss1ve1 ravariar o quadro aluai no qual se vem procurando adequar a UnlvolSidade a um modelo aconOmico Internacionalizado,
concentrador a olàldenle, que consagra a racionalidade empmsarlala a tecnocracia corno valores absolutos".
Para a Andes, "levando em conta as suas funçCes básicas
- oomo ensino, pesqiÕSa e extensão -é praciso raclmonslonar a
função social da UnivelSidede, entendendo que é sua terala lntarlerlr nas tnmsforrnaç6es da sociedade, no sentido de propiciar
uma -..Iura social jUste 8 que corresponda aos anseios majoritários da população".
Como tenho Óflnnado nesta tribuna, e em outros fóruns de
debate sobra a educação nacional, às porias do Século XXI, o
Brasil viva afuelmente um momenlo dacisivo em suá hlslórla, que
passe pela delermlnação de avançar, aftrrna sou peso a sua in·
portiincia mundial em lcdos os campos, ou submntar-se ao mirocesso, a aceitar a condição de pais atrasado, depandente e pmdestinado à pobraza.
Durante os meus 23 anos de exen:ldo do Magistério Estadual, miiiAncla sindical, atuaçllo panamonter a agora nesla
oomo Senadora do Rio Grande, mas, acinade ludo,~
com o -.o do pais como um !Ddo, lanho ma sornado àqueles
que, no campo da educação, e em ou1JOS seloras da vida nadonal,
tllm lutado para faz8r do Brasl um pais llvnl do anallabellsmo, com
acesso ao conhecimento, àslnovaçõest&al016gicase à cullmL
Nesse sentido, raallrmo que para que a educação seja de
fato uma prioridade -..téglca, é praciso que construamos uma
Proposta Global de EdtJcaçAo para o pefs, que contemple todos
os nivels, desde a pré-escola até o unlvorsitárfo, e RISponda a estes novos tempos da mudanças que o mundo mndemo está exigindo dOS povos, e particularmente do nosso pais.
Para entruntar oom soberania o prasante processo acon6mico em curso, é preciso dotar o pais de um sistema educacional
afldante do ponto de vista téalico a dentillco, democrático e vinculado aos lnterassas colotlvos da sociedade e ainda capaz de
formar cldadllos brasileiros conscientes de seu papel na sociedade e no mundo e, acima de tudo, livres o critfcos.
COncluo, desejando sucesso à protessora Wrana Panlzzi,
neste nova caminhada, agora à frente da UnlvolSidede Fadaral do
Rio Grande do SUl, raafnnando tolal solldariadade a sua causa, que
é a nosso cause, a deve ser a cause de lodos os brasileiros, que é
1azar nAo só da Unlvarsldade Fadaral do Rio Grande do SUl, mas de
todas as unlvolSidedes brasileiras, Instrumentos de conqulsla do ssber, desenYoMmontodo pais &promoção do homem.
• Pedir Inclusão nos anais de:
1 - Pronunciamentos da nova raltora, Wrana Panlzzi, a do
ex-raltor, Hélio Trindade;
" Entrugar para blblotaca do senado Fadara!:
1 - Uvro contendo "Plano de Gestiio e Prasliação de COntas-1993/t996", da UnivolSideda Fadara! do Rio Grande do SUl.
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - V.
Ex& será atendida, na fonna regimental.

certeza, a sua conclusão já no mês de junho de

Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de
Hollanda
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL- PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, por iniciativa do vice-Presidente da· República, Marco Maciel,
estiveram no meu Estado, Pernambuco, no cf1a de
ontem, S. Ex" o Sr. Ministro das Minas e Energia,
Dr. Raiml!ndo Brito, e o Presidente da Petrobrás, Dr.
Joel Mendes Rennó.

Mas não ficou só nisso, Sr. Presidente. Foi
anunciada também pelo Ministro das Minas e Energia a construção de um outro duto, desta feita ligando o municfpio de Guamaré, no Rio Grande do Norte, ao de Fortaleza, no Ceará.
Com as obres desse segundo gasoduto, a região passará a contar com um total de 1450 quiJO.
metros de dutos fazendo a interligação de todas as
reservas de gás natural do Nordeste situadas entre
os Estados do Ceará e da Bahia Ao todo serão investidos nesses dois projetas nos próximos !rés
anos recursos da ordem de R$128 milhões, uma cifra expressiva, importante, que vai criar oportunidade, durante a construção desses dois gasodutos, de
geração de emprego para a população nordestina
nos Estados beneficiados.
O Estado de Pernambuco demanda atualmente
550 mil metros cúbicos de gás por dia e é a1endido
pelo Nordestão, gasoduto iniciado no Rio Grande do
Norta, com capacidade, hoje, para mandar um total de
2 milhões de metros cúbicos para a região metropoli!ana do Recife. O gasoduto Pilar-cabo, com 195 qulõmetros de extensão, como já disse, terá a mesma capacidade do Nordestão, o que significa dizer qtie vamos dupfiCar a oferta de gás natural para as indústrias
que já estão implantadas e para aquelàs que estão em
fase de implantação, bem como servir de alração para
novos empreendimentos.
·

N<qJela opoiiLrlidade, essas duas au!Oiidades do
Governo Federal anunciaram meãdas, decisões irl1lortantes para o deserMllvimento do Nordeste, e particularmente para o desenYolvimer4o do eslado que tenho a
horva de represenlar nes!a Casa, Pemambuco.
Entre as decisões anunciadas naquele encontro promovido na sede da CHESF, eu destacaria, em primeiro lugar, Sr. Presidente, o anúncio da
construção do gasodutO que ligará o Município de
Pilar, em Alagoas, ao do Cabo, em Pernambuco.
Trata-se de uma antiga aspiração de toda a classe
empresarial do meu estado e de suas lideranças
polflicas, conscientes de que é imporlante ampliar a
oferta de gás natural não somente para as indústrias que hoje já funcionam no Es1ado de Pernambuco, mas sobretudo como fonna de atrair outros
empreendimentos industriais, para o meu Es1ado gerar emprego, renda e, assim, promover o desenvolvimento da economia pernarl'j)ucana.
Foi, portanto, com muita alegria e contentamento que participamos, ao lado de lideranças empresariais, comunitárias, de poUiicos e prefeitos, enfim, de segmentos imporlantes da sociedade pernambucana, desse evento em que S. Ex& o Sr. Ministro Raimundo Brito, juntamente com o Presidente
Joel Mendes Rennó, anunciou a decisão de construir esse gasoduto.
Com 195 quilõmetros de extensão, o gasoduto
será extremamente importante para propiciar novas
oportunidades de implantação de plantas industriais
em nosso Estado e, com isso, volto a dizer, gerar
mais empregos, renda, impostos, trazendo desenvoMmento para Pernambuco.
As obres estão orçadas, Sr. Presidente, em
R$50 milhões. Os recursos já estão definidos no
orçamento da Petrobrás, devendo ser conclufdas
as obras o mais breve possfvel, o que se estima
seja junho de 1998. Serão lançados brevemente
os editais de licitação e durante todo o ano de
1997 será construido esse duto. Esperamos, com

1998.

o VICe-PJesidente Marco Maciel e o Mnistro Rainuldo Brito am.nciaram 1ambém - es1e é um terceiro
anúncio a que me refiro nes!a tarde - a construção de
uma linha de transmissão de energia elétrica com 180
quilOme!ros de exlensão, que intelligará as SI Jbeslações
de Me ias, em AJagoas, e Recife 11, em Pernambuco.
Essa linha de transmissão 1ambém será exbemaruoo1e
irqlortante para ampliar a oferta de energia elétrica na
região metropofdana, que já começava a sofrer restrições em função do crescimento do consumo de energia
nas residências e, tarrbém, nas ináJslrias que estão
fll'1cionando no meu Estado. A obra dessa finha de
transmissão está orçada em R$48 mBhões e será realizada entre dezembro des1e ano e dezembro de 1997.
Finalmente, eu gostaria de me referir, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a uma reunião de trabalho que foi mantida, com a presença do vice-Presidente Marco Maciel, entre o Ministro Raimundo
Brito, o Presidente da Petrobrás, Joel Rennó, e o
Presidente da AsSociação dos Produtores Autõnomos de Álcool, Dr. Gustavo Maranhão, o Dr. Almiro
Ferro, Presidente do Sindicato dos Produtores de Ál-
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cool da Parafba. o Dr. llliz Carlos Queiroga, Presidente
do Sir1lica1o dos Produtores de Álcool da Bahia.
Essa reunião foi muito úli~ muito impor1ante, porque os representantes do setor alcooleiro do Nordeste
tiveram opor1Unidade de ãscutir com o Ministro das
Mll'laS e Energia e com o Presidente da Petrobrás o relaàonameniO comercial entre as empresas e a Palrobrás, os atrasos que se vêm verificando na forma do
- pagamento de álcool, e de discutir também a desregulamentação e a modernização do setor, enfim, a par, caria que deve ser feita, daqui para ciante, entre a errr
presa privada que produz álcool e a Petrobrás. Tudo
isso para fazer com que o álcool vofte a integrar de forma efeliva a matriz energética do nosso Pafs e possa
continuar dando a grande contribuição que vem dando, gerando milhares de empregos no Pais, produzindo un oombuslfvellinpo, produzindo combustfvel que
contribua para o esfo~ do Ministro Gustavo Krause
de despoluição das nossas cidades. sobretudo dos
centJOs urbanos e, sobretudo, Sr. Presidente, valorizando una lecrl<lloga que é nacional, a tecnologia de
produção de álcool
Por isso, esse encontro foi exlremamente irrr
portante. De forma franca, aberta, sincera, os empresários do setor do álcool, de um lado, e do outro
lado, o Presidente da Pelrobrás, o Ministro das Minas e Energia. na presença do Yice-Presidente Marco Maciel, puderam estabelecer uma discussão irrr
portante e produtiva no sentido da condução do Programa Nacional do Álcool e de como aperfeiçoá-lo,
para que ele possa. cada vez mais, contribuir para o
desenvoMmento nacional.
Por tudo isso, Sr. Presidente, quero, mais uma
vez, nesta oportunidade, ressaltar o papel impor1ante do VIC&Presidente da Repillllica, Marco Maciel,
que sempre esteve atento às questões nordestinas,
particulannente às de Pernambuco.
S. Ex" viabilizou a presença de aftas autoridades naquela região, como, por exemplo, do Ministro
das Minas e Energia, Raimundo Brito, que vem lazendo um trabalho excepcional à frente daquele Ministério. Trata-se de um Ministro que se dedica diutumarnente a estudar os problemas energéticos do
nosso Pafs, contribuindo, portanto, para a modernização e o aperfeiçoamento do setor, preparando-o
para a competitividade dos novos tempos de economia globalizada e de conconência internacional.
De outra parte, quero ressaltar também o papel
importante da Petrobrás, através de seu Presidente,
Joel Mendes Rennó, que tem muita sensibilidade em
relação aos problemas do Nordeste e vem sendo um
3UX1liar decicado, eficiente do Ministro das Minas e
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S. SO tem conduzido todo o programa da
Petrobrás, como a modernização e f::lJSCa e produ-

tividade, qualidade e menores preços para justamente poder CO!l1lEllir com o novo cenário internacional do petróleo, que se delineia a partir da globaf,.

zação da economia
Portanto, quero dizer que foi importante a presença do Vice-Presidente, Marco Maciel, juntamente com o Ministro das Minas e Energia, Dr.
Joel , Mendes Rennó, e de empresários do setor
sucroalcooleiro. Todos estamos confiantes de que,
naquela oportunidade, foi marcado um grande
passo, um novo diálogo, uma nova forma de abordagem dos problemas do setor que, com,certeza,
serão equacionados pelos demais Ministérios er.volvidos: Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Ministério do Meio Ambiente. Todos buscam fazer
: com que o Programa Nacional do Álcooi se constitua numa nova alavanca para o desenvolvimento do
nosso Pais, em todas as regiões onde a indústria
sucroalcooleira, vem dando, como eu disse, uma
contribuição importallle.
O Programa Nacional do Álcool gera mais de 1
milhão e 300 mil empregos diretos, desenvolve uma
tecnologia própria, brasileira, para produzir um produto que serve inclusive de modelo para outros parses do mundo. O Brasil tem recebido diferentes comitivas de pa!ses da Europa e dos Estados Unidos,
que vêm verificar a tecnologia utilizada para a produção do álcool.
Esse fato é motivo de orgulho para todos nós,
é motivo de alegria saber que temos uma fonte renovável de energia; energia limpa, energia que contribui para a despoluição das nossas ciciadas e que
gera beneficies sociais incalculáveis não só no Sul e
Sudeste, mas principalmente na Região Nordeste,
que tenho a honra de representar nesta Casa.
Portanto, é importante que os Ministros e os
auxiliares diretos do Presidente da República se
desloquem para os Estados e dialoguem com as
suas lideranças empresariais, porque vivemos um
tempo de aperfeiçoamento da democracia, de uma
democracia participativa, em que esse diálogo é
construtivo e auxilia na busca de soluções comuns
para os nossos problemas. A viagem a que me referi
é o exemplo, porque foram anunciadas não promessas, mas providências efetivas do Presidente Fernando Henrique Cardoso, através do seu Vice-Presidente, Marcos Maciel, e do Ministro das Minas e
Energia, Raimundo Brito, para a construção de gasodutos e aplicação de recursos superiores a
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US$200 milhões, quer .em gasodutos, quer em linhas de transmissão para fortalecer a infra-estrutura
do Nordeste.
Este é um registro que faço com muita alegria,
parabenizando o VICEI-Presidente, Marco Maciel, o
Ministro Raimundo Brito e o Presidente da Palrobrás, Joel Mendes Rennó, mais uma vez, pela disposição e, sobretudo, pela forma como vêm conduzindo a Vice-Presidência, o Ministério, e a grande
empresa petrollfera, trazendo de forma efetiva beneffcios parq. os Estados nordestinos.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a palavra ao Senador Josaphat Marinho, por
permuta com o Senador Bernardo Cabral.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA Pronuncia ó seguinte óJSCUrso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, agradeço ao Senador Bernardo Cabral a bondade de permitir que falasse antes dele.
Mas antecipo que, de qualquer modo, terei o prazer
de ouvi-lo.
Sr. Presidente, o SimfJCato dos SeiVidores PIJbficos Federais, do Distrito Federal, requereu mandado de segurança contra a Medida Provisória no
1.415, de 29 de abril, próximo passado, que determinou que os funcionários federais aposentados concorressem para a Previdência. A legislação anterior
liberava os funcionários aposentados desse Onus.
O juiz, a quem foi distribuída a matéria, coriCEldeu a medida liminar e, assim, determinou que o
Governo suspendesse o desconto, que vinha sendo
efetuado nos proventos dos servidores aposentados,
como contribuição à Previdência.
A nota oficial, expedida pelo Ministério da Administração - parece-me que especialmente se pode
dízer pelo Secretário de Recursos Humanos, para
cumprimento da decisão -traz este esclarecimento:
"Em audiência do Secretário de Recursos Humanos e da Consultaria Jurfdica desse Ministério, com o Exm0 Sr. Juíz Federal
da
Vara, da Seção Judiciária do Distrito
Federal, ficou determinado que os órgãos e
entidades integrantes do Sipec se abstivessem de proceder ao desconto, a tftulo de
PSS, de todos os servidores aposentados,
filiados ou não ao impetrante, que percebem
seus proventos no Distrito Federal."
A nota ainda esclarece:
"Diante da nova determinação emanada daquele Jufzo, orientamos a esse órgãoentidade a proceder à restituição dos valores recolhidos, por força da Medida Provisó-
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ria n° 1.415, a todos os servidores aposentados que percebem seus proventos no Distrito Federal, filiados ou não ao Sindsep-DP.

É claro que quero elogiar- embora o caso não
seja nem de elogio, mas de reconhecimento do cumprimento do dever - a atitude do Ministério na decisão de cumprir, de pronto, a decisão da Justiça.
Quero especificamente louvar sua atitude de estender a medida protetora do não-desconto a todos os
funcionários federais do Distrito Federal, filiados ou
não àquele sindicato.
Foi justa a extensão; porém, não foi completa.
Os funcionários federais são iguais entre si em todo
o Território nacional. Não há funcionários federais do
Distrito Federal, do Estado do Amazonas, do Estado
da Bahia ou de qualquer outra unidade da Federação;
são todos servidores federais. Logo, se o Governo,
pelo Ministério da Administração, estendeu a garantia
do nãiXIesconto e da devolução do que havia sido
descontado aos servidores federais do Distrito Federal,
pertencentes ou não ao sindicato, reconheceu a legitimidade da decisão, a segurança de sua determinação.
Mas assim procedendo conetamente, precisa ampi"Jar
sua deüberação para ordenar por igual que não se
faça mais desconto, para efeHo de Previdência, de todos os servidores federais no Pais e que se lhes assegure a devolução do que foi descontado.
Os servidores federais, num assunto dessa natureza e que se estende a todos, não podem ter tratamento diferenciado.
O Sr. Bernardo Cabral -Até porque integram
a Federação.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- O nobre Senador Bernardo Cabral adverte: ~sobretudo porque
estamos no regime federativo.
Se o Governo manteve entendimento com o
Juiz e, em consequência, determinou o cumprimento da decisão judicial, e estendeu essa decisão a todos os servidores federais do Distrito Federal, e mais: ainda complementou a sua orientação, autorízando que se devolvesse o que foi descontado deles, medida igual há de determinar com
relação a todos os funcionários federais do Pafs
que sofreram o mesmo desconto. Não há como se
justificar dois tratamentos. Ou o Governo não estenderia o resultado da decisão a nenhum funcionário que não fosse integrante do sindicato - e era
um direHo seu fazê-lo-, ou, estendendo a garantia
da suspensão do desconto a todos os funcionários
do Distrito Federal, há de fazê-lo necessariamente,
por eqüidade irresistfvel e inegável, à comunidade
de servidores federais no Pafs.
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É essa observação que venho fazer não em
tom de critica, antes na colaboração de quem solicita do Governo que resguarde a integridade de sua
decisão, para ampliá-la a todos esses servidores.
O Sr. Bernardo cabra! - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não.
O Sr. Bernardo cabral - Senador Josaphat
- Marinho, estou lendo uma peça do nosso eminente
colega e professor constitucionalista, Paulo Bonavides, feita por ocasião da entrega da Medalha Rui
BarboSa recentemente ocorrida em Fortaleza. Assim·
como ele, V. Ex" é um jurista de primeira linha, e já
me considero um aprendiz de V. Ex"s. No seu discurso de agradecimento pela Medalha, Paulo Bonavides escreveu urna página belíssima sobre o federalismo. V. Ex" também o fez, de forma brilhante, em
Ex"
uma recente peça que foi dada à publicação.
oferece grande contribuição ao Governo Federal
quando alerta para que não se incorra no equivoco,
que é danoso, de dividir o Pais entre funcionários tederais que estão sindicadoS em Brasffia e aqueles
outros que não são considerados como tal porque
estão fora de BrasRia, Capital da Repllblica. Se ouso
aparteá-lo, faço-o apenas para me solidarizar a
Ex" em relação ao argumento que manifesta E, em
me solidarizando, digo que está na hora de as pessoas que integram algumas repartições ouvirem
aqueles que têm contribuição para dar, como
Ex",
que acaba de fazê-lo. Não estender a decisão a todos os funcionários federais é inequivocamente e induvidosamente descumprir a orientação, o caminho,
a solução indicada pelo Juiz Federal. Meus cumprimentos, Senador Josaphat Marinho.
0 SR. JOSAPHAT MARINHO - Agradeço-lhe
o aperte, nobre Senador Bernardo Cabral, sobretudo
o reforço que traz à exposição que venho fonnulando. Pennita, entretanto, observar-lhe que não recebo
aparte de um aprendiz, mas de um douto jurista...
O Sr. Bernardo Cabral- Muito obrigado.
O SR. JOSAPHAT MARINHO •.. que, além de
tudo, foi o Relator-Geral da Constituição de 1988,
que assinalará em outubro a data de sua promulgação. Mas é exatamente com fundamento na Constituição, em nome do principio da igualdade: todos
são iguais perante a Lei - na medida em que se
igualam-, que faço o apelo ao Governo para que estenda a providência. Não se trata a essa albJra de
um favor. Se o Governo - repito - estendeu aos
não-filiados aos sindicatos a garantia da decisão, ou
seja, a garantia de não sofrer mais desconto de um
servidor e a de lhe. ser devoMda a impor1ãncia eles-
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contada no Distrito Federal, cumpre adotar a mesmfssirna decisão com relação a todos os servidores
federais do Pais que sofreram idêntica limitação.
Tanto mais conveniente ou imperioso é que assim
taça quando se sabe que em diversas Unidades da
Federação, medidas judiciais e idêntica foi requerida
e, ao que estou informado, deferida com liminar.
Se o Governo, portanto, estender desde logo a
decisão, ainda protegerá a União, impedindo maiores ônus que podem advir inclusive do pagamento
de honorários de advogados.
Não se~ Sr. Presidente, se seria demais, já que
não há Lideres na Casa, pedir a V. &A...
O Sr. Bernardo Cabral.- Desculpe-me interrompê-lo, mas quero dizer que não existem Lideres
de Partido. Lideres há, porque V. ExA exerce urna liderança nesta
assim como o Senador Henrique de Loyola e o Senador Joel de Hollanda.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Já que não há
- ratifico - Uderes de Partido na casa, não sei se
seria demais pedir a V. ExA que, numa comunicação
direta com o Ministro da Administração, lhe fiZesse
ver a inteira justiça da determinação de estender a
todos os funcionários federais do Pais as mesmas
garantias que acaba de dar, pelo Secretário de Recursos Humanos do seu Ministério, aos funcionários
federais do Distrito Federal.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Carnpelo)- V.
Ex" será atendido. A Presidência entrará em contato
com o Ministro da Administração, Dr. Bresser Pereira, e irá expor a solicitação de V. ExA.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Agradeço a
bondade de V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, antes de
saudar a eminente Senadora Emília Fernandes e os
nossos colegas, peço que registre que não existem
Lideres de Partido no plenário. No entanto, V. Ex" é
Lfder do PTB e está presidindo a Casa, razão pela
qual não se pode manifestar.
Sr. Presidente, o tempo é a forma mais terrfvel
de se chegar ao esquecimento. Há muitos anos
safamos de uma excepcionalidade institucional para
um reordenamento constitucional. E, nesse instante,
a llnica instituição que foi convidada para participar
dessa solenidade foi a Ordem dos Advogados do
Brasil.
Estou fazendo urna viagem até 1945, ao ténnino da Segunda Guerra Mundial, quando os ares da

casa.
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democratização no mundo inteiro clamavam pelo
ténnino de ditaduras. Com a queda de Gel(ilio Vargas se fez a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte. Foi chamado o então Presidente do
Supremo, Ministro José Unhares, para ocupar a Presidência da República, e a~ nesse instante, a Ordem
dos Advogados do Brasil foi convidada.
Disso resultou a Constituição de 18 de setembro de 1946. Meio século decorrido e ninguém se
lembra mais, a não ser os que aqui estamos. Ainda
há pouco registrado pelo Senador Josaphat Marinho, que tendo sido eu o Relator da Constituinte que
resultou na Constituição de 1988, promulgada no dia
5 de outubro, espero, Sr. Presidente, que daqui a
muitos anos essa nossa de 1988 não esteja tão mutilada que dela se tenham esquecido.
Sr. Presidente, venho com o propósito, já que
falei na Ordem dos Advogados do Brasil, de trazer
para os Anais da Casa -peço, aliás, a V. Ex" que
detennine a transcrição na integra, porque irei ler
apenas alguns tópicos- a homenagem ao Professor
catedrático de Direito Constitucional, Paulo Bonavides, cearense, mas que ultrapassou as fronteiras do
Brasil, pois é Professor na Alemanha e recebeu a
maior !áurea que a Ordem dos AdiÍogados do Brasil
dá a um seu integrante, que é a Medalha Rui Barbosa.
Para que V: Ex" faça chegar ao conhecimento
de S. s•, já deixo de logo registrado, para a Secretaria Geral da Mesa não ter maior dificuldade, que o
Professor Paulo Bonavides reside na Avenida Curió,
n• 2.810, Casa n• 281, Lagoa Redonda, Fortaleza,
Ceará. CEP: 60831-370.
Sr. Presidente, quando, no dia 2 de setembro,
que está a tenninar, o eminente Professor Paulo Bonavides recebia, em uma solenidade em que acorreram três mil advogados inscritos, e eu lá me encontrava, a !áurea da Medalha Rui Barbosa, proferiu
este áJSCUrso, que ainda há pouco acabei de pedir a
V. Ex" que detenninasse a transcrição nos Anais. O
discurso tem sete laudas. Entre alguns tópicos, quero mostrar aos eminentes Senadores e à Senadora
que nos honra com a sua presença o que diz o Professor Paulo Bonavides:
•Ao receber esta honrosissima !áurea
da Ordem dos Advogados do BrasU, ao
transcurso da XVI Conferência Nacional dos
Advogados, vejo, com júbilo, que Rui Barbosa, na memória cultural da nacionalidade, é
o vulto mais presente.
Tenho-lhe a devoção de velho e fiel
discipulo, pois faço o apostolado de sua
doutrina do direito e da liberdade, desde 5
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de novembro de 1949, quando, nas festas
de seu centenário, paraninfei em cidade do
interior nordestino uma tunna de ginasianos
que homenageavam o insigne baiano.
A seguir, reencontro o mestra, de cujas
leituras jamais me apartei, ao ensejo de minha investidura na Academia Cearense da
Llngua Portuguesa. Ali, sócio fundador, entrei a ocupar a Cadeira n" 29, cujo patrono
vinha a ser Rui BaJbosa. Agora subo à tribuna desta assembléia de advogados e me
ponho novamente diante do brasileiro cujo
nome o Pais todo venera.•
E continua, Sr. Presidente••• e lá pelas tantas
do seu discurso -e era o que eu dizia ainda há pouco no meu aparte ao Senador Josaphat Marinho registra Bonavides:

•o federalismo desfigurado, o nobre
baiano já o invectivara com a tristeza dos
publicistas amargurados, e dele nos deixou
em sua obra fragmentos cáusticos de critica
fulminante e admoestação severa.
Sustentando o mesmo estandarte, lendo na mesma gramática de seu federalismo,
me fiz soldado dessa causa que na antevéspera e no berço da República pertenceu a
Nabuco e aos grandes marechais do civismo brasileiro.
Não resulta dificil averigüar, ao ocaso
desta milênio, donde se divisa a enonne distância que a Nação ainda há de percorrer
para lograr a regeneração de seus costumes
polfticos, quanto o principio federativo cobra
atualidade na definição contemporânea dos
rumos inslitucionais do Brasil.
Ninguém pode silenciar a refonna da
federação, senão contnbuindo para sufocar o
regime ou despedaçar a unidade nacional".
E mais adiante diz Bonavides:
"Rui foi homem de dois séculos.
Ao século XIX pertenceu pelo papel
que desempenhou na crise das instituições
imperiais.
Ao século XX, que é o nosso século,
pelas lições de um federalismo, um presidencialismo e um republicanismo escannentados.
Durante o século passado a sua voz
desde os comicios decretou o fim da escravidão e a sua pena nos jornais derrubou um
Império".
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Sr. Presidente, na última folha, Paulo
Bonavides faz esta declaração:
"Tamanhos são, de último, os sofrimentos, as amarguras e as inquietudes do
momento social, com a classe média pauperizada e o salário do trabalhador congelado,
que eu, entrando na posse desta Medalha, a
mais alta comenda honorifica da Ordem dos
Advogados do Brasil, me sentiria infiel a Rui
Barbosa se ao fecho desta oração de agradecimento calasse, porventura, o apelo dirigido aos governantes da República, na heróica cidade de Frei caneca•.
E aqui está o apelo, Sr. Presidente:
"Senhor Presidente da República!
Siga o exemplo dos Constituintes de
1823, dando emprego ao povo e aos trabalhadores.
Não feche as fábricas de São Paulo.
Não aprofunde os desequillbrios sociais.
Não desnacionalize a economia brasileira.
Não sufoque as indiJstrias do Nordeste
nem as empresas da Amazônia e do Brasil

Central.
Não negue ao estudante o aoesso à
escola pública.
Não casse a autonomia das universidades.
Não permita que as suas reformas
destrocem a Constituição de 1988.
Não fique 173 anos - quase dois séculos! .: aquém dos Constituintes de 1823, que
tinham mais consciência social e mais sensibilidade democrática que os desnacionalizadores da globalização e do neoliberalismo.
O Brasil é maior do que todas as reeleições presidenciais!"

O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex" me permite
um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Com muita
honra, V. Ex" enriquece o meu discurso.
O Sr. Josaphat Marinho - Senador Bernardo
Cabral, sou extremamente grato pela referência a
mau nome feita no seu pronunciamento. Mas me
sinto muito contente e tranqüilo, quando vejo, no seu
cfiSCUrso, e com o reforço da palavra do Professor
Bonavides, a defesa da Federação. Eu a tenho defendido quanto posso, já tenho até certa cerimOnia
de repetir o conceito que, de quando em quando, reproduzo: não há União forte com Estados enfraque-
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cidos. E o que está ocorrendo no Brasil é exatamente a quebra do espfrito federativo. Os Estados, quase todos, estão fracos e a União não se preocupa
com essa degradação. Parabéns a v. Ex" pela iniciativa desse pronunciamento.
O SR. BERNARDO CABRAL- Eu é que agradeço a V. Ex", eminente Senador Josaphat Marinho,
não só pela oportunidade do aparte, mas também
porque ele engrandece o pronunciamento que faço,
na medida em que as linhas do raciocfnio de V. Ex"
se ajustam, sem nenhuma dúvida, àquelas que estou trazendo para esta Casa
Ao ecoar as palavras de Paulo Bonavides, quero, sobretudo, Senador Josaphat Marinho, dizer a V.
Ex" que o Pafs começa a se empobrecer quando
ocorre a omissão, ou a fuga, ou o cerceamento, no
desejo de que aqueles que são fiéis seguidores sejam os que se aoocoram, e não os que manifestam a
sua opinião construtiva. Vejo que o nosso Pafs começa a abdicar de uma das maiores conquistas que
teve até hoje, o seu princfpio federativo.
O mais grave é que os Estados do Norte, do
Nordeste e do Centro-Oeste começam a se preocupar, de um lado, com a chamada guerra fiSCal, que
ainda há pouco foi soçobrada porque os Governadores entenderam que, unidos, terminariam com isso.
Ficou no ar uma lição danosa para este Senado, o qual, ao invés de emendar o projeto, como deveria fazê-lo, devolvendo-o à Câmara, para que o
princfpio das duas Casas estivesse sendo exercido
com altivez, preferiu, em acordo de lideranças, utilizar-se de uma delegação - a qual, ainda que não
ccndenada peta Constituição, não deveria ter sido
dada -, para que o Presidente da República vetasse
aquilo que deveria ter sido modificado por esta

Casa
É de passo em passo, é com medidas como
essas que acabamos tendo dificuldade no exercfcio
de um mandato que não nos foi conferido para concessões. Tenho dito sempre que o Poder Legislativo
é, inequivocamente, o mais sagrado, senão o mais
autêntico dos Poderes, porque aqui ecoam todas as
angústias e o clamor popular vem desaguar. Ao abdicarmos disso, estaremos notando algo que começa a alcançar este Pais. Nas ditaduras, em primeiro
lugar, promove-se o enfraquecimento do Legislativo
e a desmoralização do Judiciário.
De qualquer forma, hoje, estamos aqui em plena democracia.
Ouvi, pela manhã, em um programa de televisão, uma verdadeira e cáuslica afirmação contra a
Justiçã Trabalhista, que não deixa de ser um órgão
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integrante do Poder Judiciário, tai qu~: definido no
·
texto constitucional.
Sr. Presidente, quando faço ecoar, nesta tribuna, as palavras de um Professor de Direito Constitucional - refiro-me, mais uma vez, a Patllo Bonavides
-, é para que a Nação tenha idéia de que o Poder
Legislativo não pod~ ficar eqüidist<irite;. muito menos
indiferente, ao que se passa lá tora;· sob pena de,
amanhã, perdennos a representalividí!:de e a auten"''
ticidade.
Requ~iro novamente a V. Ex" que dê conhecimento das minhas palavras ao Professor Paulo Bonavides, que mista hora. deve esta:r: ®ntinçlo a alegria de, no dia em que. sOlicitei eSila:ínooida; esta~ sendo presididos os trabalhos cJPSenado Fede. ral · por um conterrâneo SeU, lar)11Íém cearense,

como V. Ex&.

·.•..:
.. -.1''••

.

DOCI)MENTO A 0UE,$E flEFERE O
. · SR. BERNARDO CABRAL.EM SEU PRONUNCIAMENTO:
.. ,

EXM• SR. PRESIDENTE DO EGRÉGIO CONSELHO FE·
DERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SenhoRis participantes da X!l Conferência Nacional de Ad-

vogados.

....

Minhas Senhoras, meus Senhores:
•A verdadaloa kn~ deste halbeascorpus é a Nação",
disse Rui Barbosa, o Patrono dos advogados bmsllalros num ato

de comgem e protesto em face dos sobresselloS acabruha·
vam o Pais c1anta dos atos de força consumados pela dlladura
miHar de Flolfano con1ra as vHirrias de CUcul e Laje. sua palavra
Significava não haverem msseqJido as libras clvicas de nosso
povo.
Em o 1Im de un século que testemunham prlmolm a joma·
da republicana de '1817 em Pernambuco; a S91Íulr, a dissolução
da hanllca Constituinte de 1823, acompanhada no ato subseqü&nte do levante consii11Jclonallsta das Provfnclas confederadas
do Nonleste; depois, o 7 de abril de 1831 com o Imperador Impopular descendo os degraus do trono pam abdkar; logo mais, a
Constib.Jinte d9 Alegrete coroando a rebelião anti-lmperiaf dos
Farmpos riograndanses; em saguk:la. o rnovimE:JOto da Maioridade
e. de último. a cruzada dos bibunos da AboUção. entre os quais figuravam Nabuco e o próprio Rui.

No lmpetrar daquele hab&as corpus 001 povo mcém-safdo
das senmlas socfaJs da escravidão postulava. em tennos memoráveis, a certidão da sua liberdade polf!lca. órgão dessa causa,
Rui Barbosa se houve qual um sim bolo dos náufragos que não se
despmndem das tábuas da Lei, por Intuimm na Justiça a aspa rança denadelra do mspello à Inviolabilidade de seus. dlmrtos; e
quando este lhes falta. contempla na 'rnagem !utelar do advogado
dos escravos e dos per.;aguldos o exemplo histórico da perseverança e da re!idlio com que defendia a liberdade, que é o mais
alio valor constiluclonal de nossa exislênda.
Ao receber este honrosfsslma láuma da Ordem dos Mvogados do Brasll, ao transcuJSO da 'IJ/1 Conferência Nacional dos
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Advogados. va}o. com júbiÍo. que Rui Barbosa, na memóõa ~ltu

ral da nacionaJicfada, é o vuHo mais presente.
Tenllo-lhe a devoção de velho e flel dlsclpulo, pois faço o
apostolado de sua doutrina do dlreüo e da Uberdade, desde 5 de
novembro da 1949, quando, nas festas de seu centenário, para·
nlnfel em ddada do Interior nordestino uma tunna de glnaslanos

que homenageavam o insigne baiano.
A seguir, reencontro o Mestra, de cujas feibJras jamais me
apartei, ao ensejo de mtnha Investidura da Academia Cearense
da Ungua Portuguesa. Ali, sócio fundador, entml a ocupar a Da·
daira n' 29, cujo petrooo vinha a ser Rui Barbosa. Agora subo à
trtbuna desta assembléia da advogados e me ponho novamente
diante do brasileiro aJjo nome o Pais todo wnera.

Com efeito, a recepção da Medalha Rui Barbosa. que Ernando Uchoa e o ograglo Conselho Fed&ml da Ordem dos Advogados do Brasil me outorgaram, é Rui, mais uma vez, Inspirando
os meus passos, espargindo kJz na minha caminhada.
Mas o Rui que hoje cumpre enaltecer, acima de tudo, é o
da dimensão lomnse, a saber, o advogado da liberdade, o funda·
dor da Federação. o causfclco, por exoelênda, do federalismo.
tanto nas regiões abstratas da doutrina como nas esferas palpá·
vais e pragmáticas da conaetude polflfca a fnstitucionaJ •
Este Rt.:lllart>osa eu gostaria assim de colocá-lo diante da
um &.;pe;ho: o espalho do civismo da cidadania, a fim de que
sua eflgla da balalhaclor de princfplos avulte oo tamanho a que
ele faz jús nos fastos desta nação cujos alicerces oontinuamante
se reforçam ooln o cimento de suas idéias.
Do Patrono dos advogados blaslleiros. ao qual. repito-me
sinto outra """ ligado por este galardão, que é a Medalha Rui Bar·
bosa, me veio também a sugestão dos valores pelos quais desde
multo tenho porfiado com fé, tenacidade e animo lnquebrantávet

e

os valores que envolvem as bases pertinentes ao estabelecimenda t111 novo sistema de autonomia dos entes constitutivos da

to

organização nadonal.
Semelhantes bases, em essência, otrtra coisa, não têm
sido senão aquelas mesmas da bandeira descentralizadora, do
germe f&deraflvo semeado por Rui na polêmlca do Império, às
vésperas de um Tan:elro Reinado não se Inaugurou; ganne
que acabou brotando mutilado nas Instituições mpublicanas e que
1!cou e>pOS!o, em dstinlas fases, ora à desagregação das autonomias estaduais dissolvidas pelo poder dos oligarcas, ora às lncer·
tems de fónnulas atrozmente unlta.ristas e centralizadoras, condensados nas pmrrogat!vas de um Poder pmsidenclal de todo lncUnado a Ignorar os limitas constituclonals postos ao exarcrcio de

sua autoridade.
O fedemlisrno desfigurado, o nobre baiano já

o lnvedlva!a

com a tristeza dos publiclstas amargurados. e dele nos deixou em
sua obra fragmentos cáusticos de orftica fuknklante e admoesta·

çãosevera.
Sustentando o mesmo estandarte, lendo na mesma gramá1k:a da seU federallsmo, me flz sokiado dessa causa que na antevéspaa e no berço da república pertenceu a Nabuco e aos gran-das marechais do civismo brasileiro.
Não msulta dlffal averiguar ao acaso deste mílênlo, doooe
se divisa a enorme distância que a nação ainda há--de-percorrer
para lograr a mgeneração de seus ooslumes polftloos, quanto o
principio fedemtiYo coboa atualldade na definição contemporênea
dos rumos Institucionais do Brasil.
Nlnguêm pode silenciar a mtonna da federação, senão
contribuindo pam sufocar o regime ou despada.çar a unidade na-

cioríal,
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Questões regJonals. como a recente Medida Provisória sobra a lndús1rla automoUva demonstrou sobejamente, tendem a
tomar-se graves questões nacionais, podendo gerar tensões. provocar desequBibrlos, fomenlar 19ssen1lmentos, que passam pelos
subterrâneos do poder.
Antes quolnsfalem uma cr1so do proporções Incontroláveis,
faz-se mlslar conduzi-las, no Interesse do bom funcionamento das
esbu11Jras politicaS do sistema, a uma alçada onde passem ser dirimidas e obter, em êmblto conslltuc!onal, a solução Joglllma
Quem não vislumbrou naquele episódio quo esteve a ponto do
por em pé do guerra. as cinco Regiões do Pais a cr1so de loglllm~
dada do aluai modelo do Federação e de sua 19presen1ação pertJ.
dárla nas duas casas do Congresso?
Depotedos e senadoras, com raras excações, já não aca·
tem detonnlnações de partidos ou lideranças, se contrarlalum Interesses regionais de maior tomo a envergadura.
A desobodlêncla dissolVo, assim, com a formação de blocos ragJonals no solo da rapresentação nacJonal, a autoridade dos
partidos, minando pois a força politica dos governantes que, por
Jnélda o omissão, não fazem a mfonna ledarallva.
A geogr.dla raglonall20u este Pais de dmansões continerr
te1s e, enquanto geografia politica, nos pmconila a bilha do um
ledaralismo rog1ona1, pelo qual nos batemos com sensibilidade
pab1ó1Jca. com den- e convtcç!lo profunda, há mais do b1nta
anos.
Nem é pmclso refonnar a Constilulçilo para lntroduzHo;
esse lodoral!smo não olota as auJonomlas loderatlvas estaboJecldas, e, se tivéssemos quo emendar a carta Magna, não ttopeçarlamos sobra os obs!áculos do parágrafo 4' do art. 60 da J.sl
Malar.
Em vordado, o loderallsmo das Regiões já esté em oito artigos da COnstituição, sendo suiJclonto cOncretizar o texto do Estatuto Fundamental pora faztHo do inodiato malldodo om nossas
lnstilulções. Basta, apenas ompJ'SQRr juridcamonte o verbo corr
creUzar no sentido conslltuc!onal quo lllo omprasta a Toaria Estruturante do Direito, da qual ou vejo aqui ontm nós, nesta cerimônia. o sau autor. o Professor Frtedrk:h Mueller. o atador da teoria
honnonêu11ca da nonna jurldlca, aquele em cuja obra. ogmdocldos, hiio do completar o aperfeiçoar sua formação os juristas das
gerações presentes e vindouras. Em rigor. MuaUar reconstruiu as
bases to6r!cas da nonnatMdado jurldlca, fazendo a Ciência do Direito dar um largo passo à frente, mediante o qual sa recondlou a
norma com a realidade. o ser com o dever ser, e se fez metodologlcamer.to passivei o clontfllca uma toaria material da COnslltu~
ção Inserida no universo palpável e ooncreto da 6bordade.
Obvfamanto, a liberdade fora dos textos e das pompas for.
mais oom que ela sempre oaJpa espaço nas dacfaraçõas solenes~ nas convenções, nos pactos, nos congressos, nas tribunas,
nas promessas, nos tratados. que não se ratificam, nas plataformas presidenciais e nas campanhas eleitorais de governos do Pri-meiro Mundo, sempre em nfval programático, enquanto na orla da
miséria e do subdesanvoMmento jazem. esquecidos, os povos
atados à maldição do coJonlallsmo.
Ora, o tema lberdade, Dberdacle-nonna. Dberdada amparada em garantias jurisdicionais olollvas, llbordado na concro11mção
constitucional, vista pelo prisma da realidade, é tema que já se
não confunda com o da llbardad&-texto, Qbardado fonnal, Ubordado das especulações abstra1as o mataffslcas dos lllósolos do gabinete e dos estadlsta de ocaslão. A prtmelra foi a Hberdada que
Rui Barbosa advogou nos 1rlbunals o tmslodou da COnslltulção
para as razões forenses. ftumlnando os seus Pareceres monu-

mentais.
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Rullol homem de dois aéculoo.
Ao século XIX periOnOOU pelo popel que desempenhou na
crise das lnslllulç&Js Imperiais.
Ao século XX. que é o nosso aéculo, poJas lições da um
lodaralsmo, um presldonclallsmo e um republcan!smo escar-

mon1ados.
Durante o oéculo possedo, a sua voz dosda os comlcloa
decretou o 11m da eocraYidiio e a sua pena nos jamais donubou
um Império.
O odvento da República e do Fodaraçlio, som a colabonlção desse nome, teria sido um traumatismo multo maior em nossa hlsl6ria e em nossa
regado taJvoz no sangue, na
dor, e no 1u1o e naa comoç!les da guerra. dvl. O génio polftloo do
baiano suavizou a tmnslçllo ·a vardadolramenta abriu; capinou a
as largou a suposta - . quo não posseva aequor da uma PIceda e não conduzia com certeza a lugar nenhum.
Ao perpassar dao prirnolras décadas deste aéculo, a pedagogia do civismo, do que Rui sa nos allgura o mala provectD Masba naa badlçaes do nosso povo, tema vu1t> em sua blogralla polftlca, cmsce 8 documenta prolundldada do suas convicções.
compondo o baço do cànlter quo assinala uma aupertoridada moral. capaz por si só, do marau no caJendérlo um minUto do aobemnla a, nesse apMBdo aspaço do tempo, galvanlmr um povo.
ressusc11ar uma nação, rapubllcanlmr um inpério, erguer um apóls, lazer uma revoiUçAo parllclpe1lva a pmrnovur a cldodanla.
O moglstério daquele civismo, am vordode buscava tJans.
lonnar seNOS e súdltoa om homenS Rvres a cJdadiios, to1J111ndo.
os conscientes da quo 96 a cédula nas umas.,_ o povo,laglllma o poder o faz a domoclacla.
Roprasontou a Companba CiYIIsta um punhal, aavado nas
ontranbas do mlltaJtamo, esse praga das dliaduras que a vocação
Imperial do c:o1on1a11smo alimenta nas terTas do TO!OOiro Mundo,
com o 11m de perpetuar hogomoniaa Injustas e dar alento a suJ•
ções lntolarávols.
FJcou.ms tembém do Rui Badlosa a lição dos direitos fundamentais, lição ministrada no campo do ba!alha, Jmpebando ' corpu11 ou vaJondo-911 do todoa os lnslrumentos e molas ao
seu aJcanco pora dolonder com mio e leivor, parenta os b1bunala,
a Jmpmnso e as casos logJslatlvas. a causa das vlllmes quo a Jn..
)lsUça perseguia e a tirania ancan:erava.
De C&mllo castelo Branco so <Isso quo foi o maior pol&mista de 1odas as lteraturas..
De Rui Barbosa, poder-so-á dizer, com mais razlio, que foi
o maJor advogado do todoa os tempos a do todas as nações.
com olollo, não há exagero om 1a1 asserção, soa conferirmos com as ctra.mstancias da época e do ordenamento em que
elo aluou. Basta, consldarando a amblêncJa hlslórlca, companorlho a Imagem com a do Clcaro. o b1buno romano das catillnárias
Imortais.
Fazendo-se o cotejo, por sobejas razlles não resta dúvida
aceroa da primazia do autor da Constituição do 1891. Professava
crcaro o Direito e abraçava a causa da repúblca numa sociedade
do vanguarda. com oJovados pedtCes de cultura e cJYIJlzaçiio,
numa Idade em que o mundo todo se prostrava aos seus pés, ao
passo que Rui, batalhando por Implantar aqui os direitos da primeira geração, enseJava mdmlr e educar no Dimlto um povo racám-ogresso das Instituições servis e que conservava ainda na
1ronto o lermto dos estigmas a das taras do colonlalsmo.
A luz dosCOtllnadora do sou génio alcançou anbém a alllludo teórica o absb81a dos dreltos da segunda geração, os <Ire~
tos sociais, cu}o a tntroduçlo no Pars ele pressentiu e antecipou

aocl-.

a
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em fonnulaçõos admiráveis

co~tes

-

dos útUmos trabalhos que

prodll2iu.
Nas derradeiras peças de sua eloqOênàa politica se crl!allzam, pois, lodos os principias e se condensam todos os valores,
S9ITI os q~ nAo há Justiça na socl9dsde nem pez nas relações
humanas.
A Ordem dos Advogados do BrasiiiBm sido flel 90 seu Pa-

trono.
Esta case é o fórum da clgnldade nacional e esta Med91ha
não poderia tar outro nome sanlio o daquele cuja vida simboliza a
mq>ressiio de consciência de uma classe, que elaborou ao rsdor
do lema- Direito, Advocada a Mudança -o IBmárlo do XVI Congresso NacloRal de Advogados; Congresso de unidade a congraçamenlo, Congresso onde o culto de Rui Barbosa, durante a solenidade de outorga desta Prêmio, aqueoe aos nossos Ideais e, ao
mesmo passo, robustece a fé dos juristas brasileiros na esplrilualdade dos valores e na perpetuidade de conceitos como os de
Democracia, Justiça a Lllenlade.
Há poucos dias no Recife em Congresso lntamaclonal de
Direito Conslltuclonal, onde Uva a honra de participar de um Painel sobre di'ellos fundamentais, discorri acen:a do constitucionalismo luso-brasllelto do Século XIX. E me surpreendi ao verificar o
grau de atualdsde do artigo 173 de Constitlllçllo de 1824. Esse
artigo, em seus enunciados sociaiS, lonnava já o ernb- de um
futuro estado social, desbravando caminhos que o retrocesso
coniBmporêneo do estado rucess1vo está paradoxalmente obsbulndo•.
EfetiWmente, a Constillllç§o outorgado do Império, do
1824, na seqOêncla dos Incisos XXXI, XXXII o XXXIII, trasladados
também para a carta de Portugal de 1826, garantia os socorros
públicos, tomava gratuita a lnsbuç§o plfmárla. a todos os cidadã·
os, e provia coléljos o universidades para o ensino - ciências,

bolas-letras e artes.
Tomvla, o maior avanço daquela época consiHuclonal residia no art. 255 do Projeto de Antonio Csrlos, que há 173 anos
preciS9monte, lnseda já um dispositivo de combate ao d8S91Tlprego a proteç§o aos d8S91Tlpregados.
Estava vazado nestes tennos: art. 255. Erig~-se-ilo casas
de tràballo para os que nAo acham emprego (•.•),
Tamanhos são, de últino, os sofrimentos, as amarguras e
as lnquletudes do momento social, com a classe média pauperlzada e o salé.rlo do trabalhador congelado, que eu, entrando na
posse desla Medalha, a mais atia comenda honorfflca da Ordem
dos Advogados do Brasil, me sentiria Infiel a Rui Barboso se ao
fecho desta oração de agradecimento calasse, porventura, o apelo cingido aos governantes da República, na heróica cirlade de
Frei caneca. Apelo que ftul da plfme~ Rção de nosso constitucionaRsmo social, aquele estampado no art. 258 do Projeto de Constituição de Antonio cartos.
'Senhor Presidente ria República!
Siga o exemplo dos constituintes de 1823, dando emprego
·
ao Povo e aos traballadores..
NAo feche as fébrices de SAo Paulo.
NAo aproflllde os dosequllbrios sociais.
Não desnacionalize a economia brasileira.
NAo sufoque as Indústrias do Nordeste nem as empresas
da Amazônia e do Brasil canbal.
Não negue ao estudante o acesso à escola pública.
NAo casse a autonomia- Ulllwrslrlades.
Não permita que as suas reformas destrocem a ConstitUIção de 1988.
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Não fique 173 anos - quasa dois séculos! - aqu6m dos
constituintes de 1823, que tinham mais consciência social e mais
sensibilidade democrática que os desnadonallzadores da gJobal.
zação e do neoliberalismo.
O Brasil é maior do que todas as reeleições presidenciais,

Sigam, meus amigos, jovens advogados, estudantes,
membros da dasS9 pol-. o cominho que Rui percorreu na vida,
quando <isse: 'Toda a minha carreha pública é uma continua advocacia pelos escravos, pelos opressos, pelos humftdes, pelas vf.
limas da Injustiça, pelos rejeitados da sone, pelos proscritos do
poder, pelos reivindicadores da lnsbução, pelos amigos da ciência, pelos epústo1os e mártires do babalho'.
Enllm, Rui 8aJbosa bl o Direito, a Justiça, a llb9rdade, e
foi por Igual a Nação, a Independência e a Cidadania. Sem os
pr!nclplos morais e sem a fé desse luminar da nacionalidade Ja·
mais saramos um povo ltvm. Esta Medalha tinha que sar inSUtuf..
dal

Paulo--

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Muito
obrigado, nobre Senador Bernardo Cabral. A solicitação de V. Ex" será atendida, na fonna regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Henrique
Loyola, que dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento.
O SR. HENRIQUE LOYOLA (PMDB - SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, peço a
palavra para fazer um pedido de registro nos Anais
de um acontecimento extremamente importante,
ocorrido em nosso Es1ado de Santa Ca1arina, em
Aorianópolis, patrocinado pelo Governo Federal,
pelo Governo do Estado e, principalmente, acolhido
pela Federação das Indústrias do Estado de San1a
Catarina, reunindo 34 pafses - dos quais, 27 presentes-, visando reunir o mercado de todas as Américas num movimento econômico que abrangeria um
valor da ordem de U$7,9 trilhões, desde o Alasca
até a Terra do Fogo, com um mercado abrangendo
814 milhões de consumidores.
Traja-se, portanto, de um fato relevante para o
Brasil, tendo em vista que a Alca - Área de Livre Co~ mércio das Américas - teve a sua reunião realízada
no ano de 94, na cidade de Miami, propondo a constituição desse mercado, que acabará superando, se
concretizado, a própria União Européia.
Será fonnado um grupo com um Produto Interno Bruto, como já disse, superior ao da União Européia, o qual fica em tomo de US$7,3 trilhões. No entanto, as exportações e as importações do bloco, no
momento, são inferiores às da União Européia. O
bloco americano exportou US$1,1 trilhão e importou
US$1,2 trilhão em 1994, segundo dados divulgados
pela Federação das Indústrias. Já o bloco europeu
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exportou US$1,7 trilhão e importou US$1,6 trilhão,
no mesmo perfodo.
Entre os blocos americanos que vão compor a
Alca* - destaca o noticiário de ontem do Eslado- ,o
Mercosul é o segundo mais forte. Com uma corrente
comercial de US$140 bilhões, perde apenas para o

Nalla (North American Free Trade Agreement), COI11lOS"
to pelo Canadá, Estados Unidos e México, que atinge
- US$2.1 trilhões. A Comunidade EconOmica do Caribe
(Csricom) teve uma corrente comercial de US$1 0,8
bilhões no ano passado, o Mercado Comum Centro
Americano US$14,6 bilhões, e o Pacto Andino
uma corrente comercial da US$59,8 bilhões.
De forma que esse evento traz um novo aspecto econômico a ser examinado pelas autoridades
económicas do nosso Pafs. É mais um passo na globalização, é mais um passo na defesa de interesses
do bloco das Américas, é mais um passo a criar situações eventualmente antagónicas e, até mesmo por que não dizer -, em algumas cirounstâncias,
preocupantes.
Isso se evidencia, inclusive, pelas posições tomadas nesse evento pelos representantes dos diversos pafses. Entre eles, temos aqui as manifestações
dos representantes do Brasil, das autoridades do
Mercosul, em que se destaca uma preocupação
quanto à data da sua consolidáção, entres os anos
2000 e 2005. Esse diferencial da cinco anos é uma
das questões que está a preocupar os representantes dos diversos pafses.
As autoridades do Mercosul consideram que a
abertura econômica gradual é fundamental. Da mesma forma pensa o Embaixador Sebastião do Rego
Barros, que diz que "há um empenho muito grande
das autoridades brasileiras para que o acordo se
concretize•. No entanto, destaca a sua preocupação quanto ao 'Cumprimento dos prazos previstos,
inicialmente, no Encontro de Miami. Os Estados
Unidos, por sua vez, •acreditam que acordos em
certas áreas como meio ambiente, transporte aéreo
e compras governamentais, podem ser implantados
com maior rapidez". Já o Presidente da Federação das
IndúStrias de Santa catarina, Estado que sedou o
evento, Sr. Osvaldo Moreira Doual, considera que uma
aceleração poderia levar o Brasil e a América Latina a
uma posição menos destacada no processo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o objetivo da
minha palavra era apenas para lazer registro desse
evento- que me parece um lato novo no Brasil -,
que congregou 34 pafses e cujo assunto deve merecer a preocupação de todos nós.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão.
O SR. EDJSON LOBÃO (PFL- MA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, recentemente, desta tribuna, registrei
minha estranheza em laca da informação de que o
Ministério da Educação estaria adquirindo, por meio
bilhão de reais, 300 mil computadores, que seriam
distribufdos às escolas públicas de todo o Pafs para
o aprendizado da informática.
Deixei bem claro, na ocasião, que não era contrário a tal aprendizado. É evidente que nossos jovens não podem ficar à margem dos avanços da
tecnologia.
Também deixei claro que me parecia incongruente, e até mesmo absurdo, que se pensasse em
computadores nas escolas públicas, quando um número considerável datas não têm sequer carteiras
escolares onde se assentem os alunos, outras não
con!am com energia elétrica nem com água corrente. Isso sem falar nos baixfssimos salários pagos ao
professorado em vários Estados brasileiros.
Essa, na verdade, a nossa triste realidade.
Diante desse lato sabido e comprovado, parece-me
de elementar bom-senso que o Poder Público, antes
de pensar em computadores nas escolas públicas o que implicará, inclusive, na formação de professores especializados-, devia aluar energicamente para
suprir as escolas públicas das carências que fragilizam inclusive o seu ensino e o aprendizado elementar dos que nelas estudam.
Em respos!a ao meu discurso, recebi do Ministério da Educação e do Desporto, através do Chefe
de Gabinete do Ministro, um relatório sobre o assunto. Não aHero uma vfrgula dos meus pronunciamentos anteriores, mas creio ser útil que o documento
do Ministério conste de nossos Anais, até mesmo
para análises futuras.
O documento, que me foi enviado pela Assessoria Parlamentar do referido Ministério, tem o seguinte teor:
"Inicialmente, considero oportuno agradecer ao ilustre Senador pelo pronunciamento, no qual reconhece a importância das
ações desenvolvidas por este Ministério, no
âmbito de novas tecnologias nas escolas
públicas.
A atual administração do Ministério da
Educação e do Desporto está segura de que
os aluais indicadores de desempenho da
educação brasileira não se coadunam mais
com as exigências da modernidade e da ci-
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dadania Reconhecendo o grande descompasso existente entre a escola, o cidadão e
o mundo no qual ele vive, e comprometida
com o urgente e grande desafio de elevar o
padrão da educação para todas as crianças,
o Programa Nacional de Educação a Distância pretende contribuir para a mudança que
atinja a mdicalidade necessária que possa
destruir os preconceitos arraigados em nos-

sa sociedade.
. Opiniões largamente ãlfundidas afirmam que a tecnologia educacional aplicada
ao processo de ensino/aprendizagem permite atalhos para que os palses em desenvolVimento atinjam mais rapidamente o caminho da modernidade e diminuam as diferenças sociais. Redes de computadores, por
exemplo, podem permitir que regiões atJasadas tenham acesso a todo vasto mundo e
que metodologias de ensino ultramodemas
estejam ao alcance de todos. Evidentemente, o Ministério da Educação e do Desporto
endossa algumas dessas afirmações e ao
invés de deter-se muito mais na aquisição
de equipamentos, dirige seu enfoque para
as necessárias mudanças, o que conduzirá,
conseqüentemente, à reduÇão das diferenças sociais.
O Programa de Informática EducatiVa
do MEC responde não apenas ao desafio de
elevar a qualidade de ensino, mas de promover a eqüidade, que se traduz num compromisso efetiVo de superar as barreiras que
excluem do direito à educação básica os jovens e adultos, os meninos das ruas, os portadores das necessidades especiais e os
tr,Walhadores migrantes. Numa sociedade
desigual, como a bJasileira, com grandes
bolsões de pobreza e miséria, a escola deve
estar comprometida com o sucesso escolar
da criança, independente de sua origem e
condição sócio-económica.
A meta ffsica de instalação dos trezentos mil computadores, nas escolas de primeiros e segundo graus, será atingida em
prazo superior ao previsto· no infcio, dadas
as dificuldades ffsicas de instalação imediata nas escolas construfdas para ministrar
aulas com o auxBio apenas de quadro de
giz, bem como devido aos problemas operacionais previstos numa única compm e, ainda, os decorrentes de estruturas locais de
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apoio técnico e à capacitação dos docentes
na escala necessária Dessa forma, o prazo
de Viabilização da metafisica inicialmente
proposta será ditado sem prejufzo da data
para o infcio de sua implantação, ou seja, o
próximo ano.
, O projeto deverá prever um contJato de
adesão com as escolas que apresentarem
as necessárias condições técnicas para desenvolver o programa, cujo taor deverá definir claramente o plano de Utilização dos
equipamentos. Os Governos Estaduais
apresentarão os pedidos de adesão que
consolidados serão repassados a este Ministério para a devida análise final. Negociações com as Sec!etarias Estaduais de Educação serão iniciadas brevemente, na tentatiVa de conformar os recursos didáticos da
informática aos interesses regionais e às limitações especifiCas de toda natureza: social, econOmica, financeim, pedagógica, de
capacitação e outras. O Programa de Informática EducatiVa não se coloca substitUtivo
das iniciativas dos Estados. Sua atuação é
de complementariedade.
A introdução do recurso ãrdático da informática em, pelo menos, parte das escolas
é urgente, não podendo ser protelada. A solução a ser dada à situação calamitosa descrita pelo Senador, a respeito da realidade
de grande número das escolas de nosso
Pafs, não é tarefa única do Governo Federal. É importante desatrelar a exigência da
superação do atraso, situação infelizmente
reconhecida não somente pelo ilustre Parlamentar, ao incremenfo de novas tecnologias. A modernidade deve ser usada não
como um fim em si mesma, mas como um
instrumento de conquis1a da cidadania. O
progresso tecnológico em curso, cada vez
mais deixa de ser um privilégio de poucos e
introduz-se em nosso cotidiano. A educação, portanto, está frente a uma totalidade
muito mais ampla e exigente. O novo enioque da modema pedagogia deve oferecer
instrumentos que permitam ao cidadão a satisfação de suas necessidades básicas de
aprendizagem, o domfnio da tecnologia que
permeia o seu cotiãJanO, o pensamento crflio aprenãJZado constante, a escolha
consciente, a melhoria de sua quarldade de
Yida, enfim, a participação plena na constru-
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ção do processo do seu próprio desenvolvimento e de toda sociedade.
Vale ressaltar a corajosa e ambiciosa
decisão do Ministro da Educação e do Desporto, em uma de suas mais importantes
ações, ao assumir a atual administração, no
sentido de desenvolver um amplo programa
de valorização das escolas púbficas de ensino fundamental, quando, entre outras importantes ações, promoveu a implementação
do Programa de Treinamento de Professores, por meio da
Escola, a implantação
do Guia Nacional.do Livro Didático, a elaboração dos Parãmetros Nacionais de Currfculos, a Pesquisa Nacional de Avaliação das
Escolas e a Emenda Constitucional do Desenvolvimànto do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, já enviada ao Congresso· Nacional.

:rv

As ações desenvolvidas pelo FNDE,
Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, têm permitido que as verbas concedidas pelo Governo Federal cheguem álretamente às escolas, sem burocracia, evitando, assim, os desvios dos recursos. Todas as escolas serão atendidas, inclusive
aquelas localizadas naS regiões carentes e
desprovidas de agências bancárias. Com
esse novo sistema de liberação de verbas,
vinte e sete milhões de brasileiros em idade
escolar já estão sendo beneficiados. Nessa
mesma linha de democratização e universalização do ensino, a Secrelaria de Educação
a Distância pretende desenvolver o Programa de Informática Educativa. Não dá mais
para fechar os olhos diante da realidade de
que estamos entrando numa era onde quem
não souber operar um computador ficará
marginalizado. As crianças que estudam nas
escolas públicas não podem ficar com desvantagem em relação às que estudam nas
escolas privadas, que já têm acesso à informática.
Ao Ministério da Educação e do Desporto cabe a tarefa dirigente e propositiva e
a de subsidiar financeiramente os sistemas
estaduais e municipais para o desenvolvimento do grande projeto nacional da educação. Nesse sentido, o MEC tem perseguido
cotiã1a11amente a sua meta de investir na
melhoria da qualidade da educação básica,
prosseguindo firmemente no caminho da
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universalização do atendimento a tanca emria de sete a catorze anos e corrigindo os
mecanismos regionais de cobertura. O Governo Federal não pode resolver sozinho todos os problemas. Muito menos, todos ao
mesmo tempo. Ao esforço govemamental
devem somar-se o apoio e a participação
dos governos eSiaduais e municipais e do
Congresso Nacional, sempre sensfveis às
necessidades da sociedade.
A discussão das estratégicas de sustentação e continuidade dos projetos do Programa Nacional de Educação a Distância reveste-se de extrema importância nesse momento. Seguramente, a recuperação da escola pública será obra de vários governos.
Em educação, quase sempre, são necessários vários anos para se consolidar uma mudança ou uma inovação. Os programas de·
senvolvidos pela Secretaria de Educação a
Distância, por sua própria concepção metodológica, têm conãiÇÕes de adequar-se às
necesSidades de formar as crianças e aperfeiçoar os professores de rede pública do
Pafs. A expectativa de continuidade está
centrada na prioridade adotada pela atual
administração - educação de qualidade
para todos.
Atenciosamente, Cfcero Silva Júnior,
Chefe de Gabinete"
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que vemos é
o Ministério da Educação confirmar as preocupações que aqui foram expostas desta tribuna, não apenas por mim, mas por diversos outros Srs. Senadores, quanto aos riscos de serem, de uma só
vez, adquiridos trezentos mil computadores para
todas as escolas públicas do Estado brasileiro,
sabendo-se que muitas dessas escolas não possuem, ainda hoje, energia elétrica, água corrente,
nem mesmo carteiras onde possam sentar-se os estudantes.
Ora, como seriam instalados tais computadores, se nessas escolas não existe energia elétrica?
O que propugnarnos desta tnbuna é que, antes de
adquirir e dotar tais escolas desses terminais de
computador, todas elas fossem atendidas com essas necessidades básicas, sem as quais não deveriam sequer estar abertas.
Quanto ao mais, cumprimentamos o Ministro
da Educação por seus cuidados, por sua ação, por
sua competência e por seu interesse com a moderrr
ização da escola em nosso Pafs.
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Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

-

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck Omelas,
como último orador inscrito.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL- BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, inscrevo-me entre
aqueles que defendem a reforma do Estado e devo
dizer que não tenho nenhum preconceHo contra a
extinção de órgãos e entidades. A pergunta que me
faço é sempre se se trata de função pública, se é
papel do Estado exercer determinadas funções.
Em lace das notfcias que ontem e hoje vejo
nos jornais a respeHo da extinção de órgãos e entidades pelo Governo Federal, refiro-me especialmente a questões relacionadas com o desenvolvimento
do Vale do São Francisco, tema ao qual dediquei
boa parte do primeiro ano de meu mandato, propondo aqui a criação de uma comissão especial pera
estudar o desenvolvimento do Vale do São Francisco, comissão esta da qual vim a ser relator.
E qual a importância do Vale do São Francisco? Trata-se exatamente do principal caudal hfdrico
do Nordeste brasUeiro e, por isso, com potencial de
desenvolvimento, que vem merecendo a atenção
desde a Constituição de 1946, mas que não tem tido
a prioridade devida nas ações que devem ser empreendidas na sua área
Vejo cHadas entre as empresas que devam ser
extintas, liquidadas, vendidas ou transferidas a Estados e municfpios, duas agências relacionadas a
essa região. Refiro-me à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - Codevasf - e à
Companhia de Navegação do São Francisco - Franave. O fato de gerarem déficit ou de não cumprirem
seus objetivos estratégicos seria o cmério para elas
ingressarem no fixão das estatais.
O Sr. Edlson Lobão - Permite-me V. Ex" um
aparte, logo no inicio do seu discurso?
O SR. WALDECK ORNELAS- Pois não, Senador Edison Lobão.
O Sr. Edlson Lobão - Só para dizer que as
preocupações que assaltam V. Ex" são as mesmas
que me afetam neste momento. Em verdade, a extinção da Companhia do Vale do São Francisco, que
presta relevantes serviços a toda a Região nordestina, será um grave precedente. Vamos extinguir uma
empresa, uma companhia que, ao longo de tantos e
tantos anos, foi responsável pelo desenvolvimento
dessa Região inteira. Temos ar os exemplos, em
Pernambuco, na Bahia mesmo, em vários Estados,
da importância da presença da Companhia do Vale
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do São Francisco. Mas, entre as empresas que estão arroladas para a extinção, está também a Valec,
que se incumbe da construção da Ferrovia NorteSul, que considero hoje uma das principais obras em
andamento neste Pafs. Com a construção da Ferrovia Norte-Sul, vamos como que promover um abraço
ferroviário no Brasil, fazer uma interligação completa
de todo o sistema ferroviário e permitir que as riquezas do Centro-Oeste e de uma parte do Norte do
Brasil e até do Sul possam trafegar por essa ferrovia, chegando ao Porto de São Lufs, que é o melhor
porto brasileiro hoje e o mais próximo do mercado
consumidor internacional. Enxugar o Estado é providência que até já está tardando. Nenhum de nós se
levanta contra isso, mas é preciso fazê-lo com critério, oom cuidado, e não movido por uma mania, por
uma fobia reformista. Cumprimento, portanto, V. Ex"
por abordar essa questão hoje na tnbuna do Senado, seguro de que, se não vamos impedir a extinção
de muitas dessas companhias, que, aliás, devem ser
extintas mesmo, vamos, pelo menos, com a presença de V. Ex" na tribuna, fazer com que o Governo
medüe um pouco mais sobre algumas que não devem ser extintas neste momento.
O SR. WALDECK ORNELAS - Senador Edison Lobão, V. Ex", ao fazer esse aparte, logo no infcio do meu pronunciamento, preclpüa que eu antecipe a minha conclusão.
Vejo que V. Ex" acaba de se referir à Valec,
empresa encarregada de executar a ferrovia NorteSul, coincidentemente, projeto que constitui uma das
42 metas do Programa Brasil em Ação. Então, a minha preocupação é exatamente essa, e por isso vou
falar sobre o Vale do São Francisco, sem apego a
órgãos, mas à necessidade de que o Poder Público
tenha uma definição clara e prévia de como vai tocar
as funções que lhe dizem respeHo.
Não tenho dúvidas de que a Codevasf é uma
empresa deficitária e de que não se recuperam os
investimentos que são feRos nela. No entanto, quero
enfatizar que isso não decorre, não resulta, em absoluto, de uma iniciativa da empresa, mas basicamente de um equfvoco do modelo que, infelizmente,
ainda hoje orienta a polftica de irrigação no Nordeste. A lei que regula a politica de irrigação prevê projetas de interesse social. Ao regulamentá-la, o Executivo definiu como de interesse social todo e qualquer projeto de irrigação localizado no Nordeste brasileiro.
Foi, portanto, o Poder Executivo que estabeleceu um htodelo de ocupação, que atribui aos projetas de irrigação função social e não econômica no
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Nordeste. Ou seja, foi o Poder Executivo que, equivocadamente, optou por um modelo assistencialisla
que está traduzido no padião de ocupação desses
projetas onde se estabelece a ocupação por colonos, com lotes no tamanho mfnimo, proibindo inclusive- e isso é um absurdo- que o colono possa ter
áreas maiores, acima do mfnimo, ou seja, que ele
possa se transfonnar num pequeno empresário,
proibindo até que ele possa gerar empregos. Ele
tem que trabalhar apenas, única e exclusivamente, .
com ~ mão-de-obra familiar: a sua mulher e os seus
filhos, numa prática que, hoje, inclusive, é condenada pelo próprio Executivo, que, muito corretamente,
quer tirar as crianças do trabalho para colocá-las na
escola, praticando em relação a isso até um programa de renda para as tamrr~as dessas crianças.
O que estranho é que esse modelo é um modelo definido pelo Executivo. Não é um modelo definido pela empresa e não precisa sequer de lei para
ser modificado: basta um décreto que corrija essa
grave distoiÇáo na polflica de irrigação do Nordeste.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. WALDECK ORNELAS- Pois não, nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho.- Quero apenas declarar-me inteiramente solidário com a defesa que
faz da manutenção da Companhia de DesenvoMmento do Vale do São Francisco. Lembre-se de que
esse esforço em favor do desenvolvimento do Vale
começou com a Comissão do Vale do São Francisco
e se revelou tão necessário que da criação de uma
comissão marchou-se para a criação de uma Companhia de DesenvoMmento. Trata-se, conseqOentemente, de um instrumento de ação administrativa
que visa a promover o aperfeiçoamento de todas as
alividades ao longo de um grande rio, para o aproveitamento de todas as riquezas que dar possam advir. V. Ex", com a preocupação, que tem sido, aliás,
sua, de estudo de problemas econômicos, traz, neste instante, uma justa ponderação ao Governo. Não
basta privatizar. é preciso fazer a devida seleção do
que se vai privatizar, para não prejudicar o desenvolvimento social e econômico do Pafs.
O SR. WALDECK ORNELAS- Agradeço a
contribuição de V. Ex", nobre Senador Josaphat Marinho, que me permite enfatizar dois aspectos: um é
que a Comissão do Vale do São Francisco teve uma
importância tal, capitaneada pelo saudoso Deputado
Manoel Novaes, que era vinculada diretamente à
Presidência da República; o outro é que os esforços
iniciais no desenvolvimento do Vale do São Francis-
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co voltaram-se para a geração de energia elétrica,
seja por meio do sistema de Paulo Afonso, seja por
meio do sistema de Três Marias, só mais recentemente vindo a enfatizar a a!Mdade de irrigação.
Eu dizia que não é preciso lei, mas ainda assim, como fruto dos trabalhos da Comissão de DesenvoMmento do Vale do São Francisco, no Senado, no ano passado, temos em tramitação, de iniciativa dessa Comissão, projeto de lei que atualiza a
polflica de irrigação e drenagem no Pafs.
É preciso, sem dúvida, .mudar o modelo de
ocupação, porque os colonos, sozinhos - e isto tem .
sido demonstrado pela experiência - não podem ir
adiante. Eles se perdem e perdem a capacidade de
ganhar e de crescer, fundamentalmente, no momento da comercialização da sua lavoura, da sua produção.
A esse respeito é preciso que se diga que o
pólo Juazeiro-Petrolina, que é sempre citado como
exemplo de êxito, só deu certo na medida em que
empresas privadas também fiZeram projetos de irrigação, associaram-se com as cooperativas de colonos e montaram estruturas ágeis de comercialização, principalmente através da ValeExport, que opera nos mercados do Primeiro Mundo, exportando
uva e manga para a Europa e disputando, já agora,
os mercados dos Estados Unidos e do Japão.
Essa modificação no modelo de ocupação dos
perfmetros públicos de irrigação do Nordeste é fundamental para que se possa dar um outro passo,
que é modifiCar, atualizar o modelo de operação
desses perfmetros.
Para tanto, e simultaneamente ao funcionamento da referida Comissão do Vale do São Francisco, apresentamos emenda à medida provisória
que regulou as concessões públicas, incluindo, entre
os casos passfveis de concessão, os sistemas de irrigação.
Até hoje, contudo, não houve nenhum movimento na área do Executivo, do Ministério próprio,
para utilizar o mecanismo das concessões públicas,
seja para operação, seja para implantação dos sistemas de irrigação no Nordeste.
Ora, Sr. Presidente, na medida em que se
ajusta o modelo de ocupação e se ajusta o modelo
de operação desses sistemas, teremos plena capacidade de obter a recuperação dos investimentos
dos recursos públicos aplicados nesses projetas,
que é hoje a fonte do déficit apresentado pela Codevasf.
O Sr. Josaphat Marinho -Permite-me nova
inteiVenção?
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O SR. WALDECK ORNELAS - Pois não, Senador.
. O· Sr. Josaphat Marinho- v. Ex" desenvolve
com tanta precisão o problema, que me faz lembrar
que, precisamente, neste momento, quando tem
ocorrido a baixa das águas do São Francisco e as
dificuldades se multipUcam na sua navegação, é extremamente perigoso subtrair-se de atividade um órgão como a Codevasf. O que virá depois e com que
capacídade de ação?
..
.
O SR. WALDECK ORNELAS- Esse é o ponto
central sobre o qual devemos trabalhar. Há necessidade de ter-se uma definição clala quanto à condução da polllica de irrigação no Nordeste.
Não basta reconhecer-se que a fruticultura irrigada é uma das opções estratégicas para o desenvoMmento do Nordeste, mas é preciso que se tenha
clareza de como vai ser conduzido e como vai ser
gerido o Programa de Irrigação· no Nordeste. Se é
certo que a Codevasf é uma empresa deficitária, na
medida em que vive da transf8rência de recursos
pllbUcos, de outro lado, é certo que ela ~re. sim,
o seu objelivo estratégico que é o de promover a irrigação nas tenas sarni-áridas banhadas pelo São
Francisco.
Não basta, portanto, reconhecer-se o êxito da
fruticultura irrigada. É preciso que se assegurem os
meios por intermédio dos quais a fruticultura irrigada
vai poder continuar crescendo e progredindo no Nordeste brasileiro, para permitir geração de emprego,
elevação dos nfveis de renda e melhoria das condições de vida das populações.
O segundo segmento a que quero me referir é
exatamente o da navegação. Não tenho dllvida de
que a navegação não deve constituir-se em função
do Estado. Uma vez que a Franave não encontra valor de mercado, é, sem dúvida, aconselhável e previsfvel a sua liquidação. o que me move, o que me
preocupa é que uma Uquidação pura e simples da
Franave venha a matar com ela a navegação do
São Francisco. É preciso que a liquidação da Franave seja precedida da alienação dos alivos rep~e
senlados pelas suas ernban:ações, que constituem
hoje todo o universo das embarcações ásponfveis
para o transporte de auga na bacia do São Francisco.
É preciso que se registre que, este ano, já vamos ter, antes de qualquer Investimento público na
hidrovia, o volume de carga transportildo da ordem
de 200 mil toneladas/ano, o que é mais do que o
máximo que conseguiu alcançar a Franave no seu
apogeu: 120 mil toneladas/ano. Isso resulta do fato
de que hoje, graças à irrigação, graças à lavoura de
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grãos no nortlesle da .Bahia, o vale do São Francisco tem produção a ser transportada.
É preciso que esses ativos sejam previamente
vendidos ou transferidos a outro ente pllblico para
permitir que a navegação possa continuar prosperando, independentemente da presença do Poder
Pllblico como gestor do programa de navegação.
Isso é tanto mais importante no momento em que a
hidrovia do São Francisco consegue ingressar como
uma das 42 prioridades do Programa Brasil em Ação,
recentemente anunciado pelo Governo Federal.
Ora, a esse respeito devo dizer que, embora os
recursos para a hidrovia, da ordem de R$9 milhões,
tenham sido alocados pelo Congresso Nacional, por
meio de emenda de iniciativa minha, da Bancada da
Bahla e da Comissão de Infra-Estrutura do Senado,
esses recursos encontram-se hoje, paradoxalmente,
C!lnlingenciados em mais de 50"/o; e, em!Jora já estejamos no final de setembro, ou seja, no final do
terceiro trimestre do ano, nenhum tostão foi ainda
transferido, nenhum tostão foi ainda aplicado na implantação da hidrovia com os recursos orçamentários deste ano.
De modo que é preciso que tenhamos clareza.
Se a bacia do São Francisco constitui vetor importante de desenvoMmento para o Nordeste, constitui
área privilegiada na medida em que, embora percorra uma região sarni-árida, vitima das secas, com forte contingente demográfico e baixos nfveis de renda,
apresenta grande potencial econOmico. É vizinha à
área do chapadão ocidental da Bahla, que constitui
a fronteira de expansão agrfcola do Noroeste, junlo
com o cerrado do sudoeste do Piaur, do sul do Maranhão e do Estado do Tocanlins, possibilitando assim uma válvula de escape até para gerar empregos
para a população do semi-árido, que não precisaria,
assim, migrar para o Sul e Sudeste.
De maneira, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que sooorro-me das palavras do próprio Presidente
da Reptlblica, que, anteontem, em solenidade no Palácio, ao falar sobre a implantação de projetos econOmicos, ãJSSe ao Governador de São Paulo que ficasse
tranqüilo porque o rio corre sempre para o mar.
Isso é verdade, mas essa frase só me faz sublinhar, salientar e enfatizar a importância do papel e
da presença da União, seja para aproveitar as oportunidades endógenas que o Noroeste apresenta,
oferece e proporciona, como é o caso da bacia do
Vale do São Francisco, seja para conduzir aqueles
projetos que são necessários, pela ação do Governo
Federal, para desconcentrar a economia nacional.
Entre eles, insere-se a necessidade imperiosa de o
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Nordeste vir a ter a oportunidade de disputar a implantação de indústrias automobilfsticas, objeto de
medida provisória que ainda hoje se discute com o
Executivo. Sobre isso, há compromisso claro do Presidente da República no sentido de editar, num prazo de 15 dias, medida provisória para o Nordeste,
embora já tenham se passado cerca de 70 setenta
dias que esse compromisso foi assumido.
Entretanto, tenho acompanhado as discussões
junto ao Executivo sobre esse assunto e, tenho certeza; continuo conf~ante, crente que a palavra do
Presidente da República será honrada e cumprida
por seus auxiliares, que levarão a Sua Excelência,
sem dúvida alguma, uma minuta a ser assinada,
para que se tenha urr.a sinalização clara do propósito do Governo Federal de desconcentrar a economia. E que possamos valorizar essas oportunidades
que o Nordeste apresenta, como é o caso da fruticultura, da agricultura irrigada de que o São Francisco constitui, sem dúvida, o exemplo mais pronto e
acabado, expandindo-se também ao Vale do Rio Parafba, entre outros.
o Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex'
nova intervenção?
O SR. WALDECK ORNELAS - Pois não, Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- A lucidez i:tos seus
argumentos, nobre Senador, nos leva a insistir, por
assim dizer, em uma indagação: o que será feito dos
recursos orçamentários e dos programas relativos
ao São Francisco, se se efetivar em breve prazo
essa privatização? Que será, portanto, do destino da
região, entregue à iniciativa privada, que não tem
obrigações com o interesse colativo?
O SR. WALDECK ORNELAS - A preocupação de V. Ex" é tanto mais grave porque sabemos
que a irrigação no Vale do São Francisco demanda
obras onerosas de engenharia com prazos de retornos mais longos.
De modo que temos entendido que constitui
inalienável dever do Poder Público a implementação
desses projetos.
É evidente que nós precisamos, sim, recuperar
os investimentos no prazo compaüvei com a sua viabilidade econômica estudada caso a caso. É evidente que é preciso ter uma polftica de operação que
otimize a utilização dessa infra-estrutura, e é preciso
que se tenha um modelo de ocupação que tome factfvel a maximização, a otimização da produção desses perfmetros. Tudo isso é possfvel fazer. Existem
modelos. Estudamos o assunto na Comissão do São
Francisco, temos discutido isso cor.n as áreas pró-

prias do Executivo, mas é preciso que as decisões
sejam implementadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR.· PR.ESIDENTE (Valmir Campelo) - Os
Srs. Senadores· ·júJio Campos, Romeu Tuma, Odacir
Soare$ e Válfílir Càmpelo enviaram discursos à
Mesa para serem publicados, na forma do disposto
no ar\. 203 dã'Aegirilento Interno desta Casa.
S. Ex's serão atendidos.
O SR. jÚUO CAMPOS (PFL -'-·Mi)- Sr. Presidente, Sr"s e{ Srs. Senadores, a economia brasileira é, de longEi; mais enigmática dos pafses do ocidente. Aqui cahvivemos coin um siStertÍa que está
entre ·os dez~n'iáis rico$ do planeta· e, ao mesmo
tempo, com urjíâ sociedade que tem níveis africanos
de distribuiçãõ·ae renda. O abismo entre o rico e o
pobre; eiltre · ó i assataríado e o profissional liberal
coS!unia ser profundo. As disparidades
imensas,
o desemprego· é' encime, a fome é grande. Tudo
is5o. ocorre mlrila terra marilvilhosa; livre de acidentes naturais, com uma costa marftima de mais de
oito quilõmétrciS é fronteiraS agrfcolas que ainda podem se expanâir' por milhareS da hectares.
Esse panorama faz pensar. O país que consegue se incluir entre o grupo dos.dez mais ricos do
Planeta, se inrere; ao mesmo tempo, no mesmo período e na
época, entre as nações mais pobres da África · Os níveis elevados de renda nas
manchas de riqueza existentes no sul do país e nas
regiões onde a: agricultura já possui traços modernos
é equivalente a da pafses desenvolvidos. A periferia
das grandes cidades,. no entanto, apresenta o quadro desolador do desemprego, da doença, da miséria e do desamparo. É o pafs em que notícias, numa
mesma página de jornal, podem informar sobre progressos na alta tecnologia e a ocorrência de epidemias de dengue: Esse é o retrato do paradoxo brasileiro, do contraditório nacional e do enorme enigma
verde e amarelo.
Ao lado desse cenário perturbador, o Pafs convive com uma cer.a paranóia da economistas que insistem em falar, ensinar e produzir recessões econõmicas. A renda, em média, é baixa, mas alguns, assim chamados, especialistas continuam a pregar a
recessão, para reduzir o consumo interno, fazer cair
o preço da mão-de-obra e baratear os produtos exportáveis. .Esse aspei:!o, tomado em separado, já
mereceria um longo estudo. Mas, além de não haver
uma polftica de emprego, que concorreria para reverter, ao· menos em parte, as diferenças de renda,
o Governo aplica sobre o salário uma série de im-
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postos, o que toma absurdamente elevado o custo
_unitário do empregado para qualquer empresa. OU
seja, ao invés de facilitar a politica de mais empregos, a ação do Governo inibe o empresário no momento de fazer contratações.
As empresas intensivas de mão-de-obra estão
sendo substiturdas no mundo inteiro por empresas
intensivas de capital e de tecnologia O notável
avanço da informática em praticamente todos os setores permite milagres se as atividades de hoje forem comparadas com iniciativas idênticas há pouco
mais de dez anos. Hoje o profissional pode trabalhar
mais em sua própria residência, utilizando computadores, aparelhils de fax, fazendo consultas a bancos
e escritórios. Em várioS pafses do primeiro mundo,
os profissionais estão sendo convidados a trabalhar
mais em suas casas, fato que pode aumentar a produtividade, a qualidade do trabalho e descongentionar ruas e escritórios. O computador substitui mãode-obra em larga escala Os robOs que substituem
operários nas fábricas são filhos da informática.
~. portanto, difícil imaginar hoje a criação de
uma empresa intensiva de mão-de-obra. O mundo
moderno aponta na direção contrária Contudo, no
Brasil, com seus contingentes famélicos, desempregados ou desassistidos, é urgente e fundamental
criar urna politica de emprego. E a mão-de-obra é
barata se comparada com os preços pagos nos parses desenvoMdos. Toma-se mais cara na medida
em que o governo da República impõe os chamados
encargos sociais sobre a folha de pagamento. Um
operário que ganhe, vamos supor, mil reais custa
para a empresa 1.600 reais. Ou seja, a empresa
paga sessenta por cento e mais, sobre· o valor do
salário, para poder dar emprego a urna pessoa que
vai sustentar a farnOia, comprar, vender e movimentar a economia.
Os encargos incidem sobre o salário de várias
maneiras. Vamos pegar o exemplo de um trabalhador que ganhe o salário mfnimo por mês. A empresa
pagará 26,80 por cento de contnbuição previdenciária, mais oito por cento de Fundo de Garantia, mais
14,78 por cento de férias, acrescidos de 11,01 por
cento referentes ao décimo tert:eiro salário. Sem
mencionar vale-transporte, refeições e outras vantagens e, também, sem mencionar os custos decorrentes da demissão. Ou seja a empresa paga, além
do salário, mais 60,59% a titulo de encargos sociais.
Esses números são eloqüentes. Constituem o retrato do desestfmulo ao emprego no Brasil.
O outro lado dessa polftica aponta no sentido
da sonegação de impostos, Sr. Presidente, Srs. Se-
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nadores. Desde há muito, nesta terra, a ganância de
governos produziu sonegação e revolta. O movimento libertário de liradentes, em Minas Gerais, começou pela cobrança da derrama. Depois se transformou em revolta contra o domfnio português. Hoje temos esse verdadeiro escândalo que é o desestfmulo
ao emprego. O empresário tem, diante de si, a efetiva possibilidade de não pagar os impostos- mesmo
que conceda urna elevação de salário ao trabalhador - ·e ainda gastará menos que se agir dentro da
lei. É um estfmulo muito forte à prática da sonegação fiscal. Os homens que lidam com o sistema tributário brasileiro, aparentemente, não percebem
essa realidade: quanto mais altos são os impostos,
menor o número de pessoas que os pagam e maior
é a sonegação.
'
A chamada economia informal domina quase a
metade da economia brasileira Quer dizer, somente
é visfvel cinqüenta por cento da verdade. Eda metade escura e não revelada da renda brasileira são conhecidas apenas inforrnilções não confiáveis. Apesar disso, o Pàrs figura entre os dez mais ricos do
Ocidente. Como trazer à luz, no todo ou em parte,
essa metade desconhecida da sociedade brasileira
e como reduzir os custos pagos pelos outros cinqüenta por cento que honram os impostos? Não é
difícil perceber, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
a solução está na redução dos impostos e no alfvio
dos encargos colocados sobre a folha de pagamento. É preciso que o Pafs se conheça como uma estrutura inteira É necessário que empresários deixem
de pagar impostos especialmente elevados quando
urna substancial fatia da sociedade ignora a mesma
obrigação.
A economia informal é a resposta da sociedade
à elevação de impostos. Ou seja, lá na ponta da linha, longe da fiscalização e do rigor excessivo dos
economistas, o empresário abre o mercado e dá empregos, que, no entanto, não são computados no
sistema nacional. São empregos que, do ponto de vista formal, não existem, porque, em verdade, não geram impostos. Geram apenas a melhoria da renda incividual, o que, convenhamoS, não é pouco. Esse é o
verdadeiro dilema nacional. É preciso criar empregos,
fazer o Pais sair dessa situação incrfvel em que se
meteu: pais rico e pafs pobre, os dois convivem no
mesmo espaço, ao mesmo tempo. E cada vez mais o
pafs rico se distancia do pais pobre. No entanto, o
Goveíno insinua, ao impor encargos sobre as folhas
de pagamento, que essa situação vai perdurar.
. · . Quero lembrar, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que éstamos vivendo, neste final de século, um dos
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iJitimos momentos em que se poderá mexer significamente na politica de empregos por intermédio do
sistema tributário. O mundo do século 21 será certamente mais automatizado, mais informatizado e
prescindirá da mão-de-obra não qualificada. Nesse
sentido, as máquinas deverão substituir o trabalho
do homem. E sobre o trabalho de computadores não
existe incidência de impostos. A tecnologia já produziu e continua produZindo máquinas maravilhosas
capazes de proezas imagináveis tempos atrás. O
mundçl do futuro chegou.
Robôs produzem automóveis, navios, aviões.
Computadores fazem cálculos precisos com a rapidez de segundos. As comunicações tomaram o
mundo pequeno. E para coroar tudo isso, o homem
colocou no espaço um supertelescópio, o Hubble,
que devassa o horizonte e os mistérios do universo.
Tudo será dife~Snte no século 21. E tudo será substancialmente diferente nas relações entre o capital e
o trabalho. A mão-de-obra não qualificada tende a
perder a importânCia na construção de custos de
empresas. O nfvel tecnológico do empreendimento
caminha, a passos largos e com alta velocidade,
para se tomar o item mais importante na organização de um empreendimento.
Estamos, no final do séc!Jio, vivendo em um
pais de paradoxos. A taxa de natalidade está caindo
de forma acentuada. A média de vida do brasileiro
está subindo de maneira notável, hoje pela casa dos
57 anos. Isso significa que, já nas próximas gerações, teremos mais gente, durante mais tempo, a demandar empregos. É essencial construir desde já
uma politica de emprego, ao lado de uma politica de
renda, para reduZir as disparidades e incentivar a
utilização de mão-de-obra.
O caminho para que seja alcançado esse objetivo passa, sem d(ivida, pela imediata redução dos
encargos sociais do trabalho. É preciso incentivar o
empresário a abrir suas portas, de maneira legal e
ostensiva, ao trabalhador. Essa é maneira mais simples, menos burocrática e mais eficaz para reverter
a atual polftica de incentivo à sonegação de impostos e à automação das empresas.
Muito obrigado.

O SR. ROMEU TUMA (PL - SP) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho a esta tribuna
para comunicar que nos dias 2 e 3 deste mês, aqui
em BrasOia, foi realizado o s• Encontro IBAE/SER.
Os encontros entre o IBAE - Instituto Brasileiro de
Assuntos Estratégicos, do qual sou Presidente, e o
SER - Seguridad Estratégica Regional, que cones-
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ponde ao IBAE na Argentina, vêm ocorrendo !SQularmente todos os anos entre brasileiros e argentinos.
Em 1995; estive parliclpando do 4" Encontro
IBAE/SER, em Buenos Aires, a convite do Senado
da RepiJblica Argentina e representando a Presidência desta Casa Naquela ocasião os temas apreciados pelos grupos de trabalho giraram em tomo do
"controle e fiscalização dos órgãos e atividades de
segurança interna e de inteligência".
Neste quinto encontro, encerrado a semana
passada, elegemos três temas da Pauta IBAEISER
e que foram:
- Meroosul e Segurança Regional, onde o primeiro grupo de trabalho BrasiVArgentina debateu
politicas de cooperação, em razão do ambiente de
afinidades criado pela institucionalização do próprio
Meroosul, com ênfase para a segurança elo cone sul
e as atividade5 nuclear e espacial, respeitados os
acordos já existentes entre os dois governos nessas
áreas.
- Crime Organizado e Terrorismo, onde o segundo grupo de trabalho bilateral debateu propostas
de ação conjunta para enfrentar e combater estes
dois inimigos da sociedade modema. O Departamento de Polfcia Federal brasileiro contribuiu decisivamente para este debate, através da participação
dos delegados, doutores Maroo Antonio Cavaleiro e
Get(ilio Bezerra Santos. E, como iJitimo tema, o terceiro grupo de trabalho debateu, não só o papel das
Jnd(istrias de Material de Defesa do Brasil e da Argentina na Autonomia da Segurança Regional, como
também as perspectivas de parcerias nos setores do
desenvolvimento cientffico-tecnológico e nos setores
da produção e comercialização desse material de
defesa.
Devo destacar que a delegação argentina, chefiada pelo Senador Eduardo Pedro Vaca, presidente
da Comissão de Defesa do Senado argentino, contando com a presença de 29 membros entre civis e
militares, teve uma parlicipação extremamente rica e
estimulante em todas as fases dos trabalhos deste
s• Encontro IBAEISER, que pela primeira vez ocorre
em BrasOia.
Como membro desta Casa e presidente do Instituto Brasileiro de Assuntos Estratégicos, peço permissão à Mesa e aos meus pares para registrar, envaidecido, a brilhante parlicipação do Senador Jarbas Passarinho nos dois dias em que se realizou
este encontro. Além do Senador Passarinho e deste
orador, mais 40 pessoas, entre civis e militares, integraram a equipe brasileira presente ao encontro.
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O próximo IBAEISER irá realizar-se em Buenos Aires no ano que vem, dando prosseguimento à
pauta de Assuntos Estratégicos que o Instituto Brasileiro de Assuntos Estratégicos e o Seguridad Estratégica Regional organizaram, face aos desafios que
a globalização total, as integrações regionais e o desenvoMmento de cada pafs -e suas respectivas variáveis- impõem a cada um de nós, como cidadão e
como membro do Estado.
Esses encontros buscam comprovar que esta-.
mos, particulannente os pafses que compõem o
Mercosul, diante, muito mais, de um conjunto de
oportunidades, do que de ameaças externas. Não
há inimigo a enfrentar, mas sim uma busca de parceiros. E é nesse sentido, considerando o conjunto
de oportunidades e a busca de pan:eiros, que, como
brasileiro, como representante de meu Estado aqui,
no Senado, e como Presidente do Instituto Brasileiro
de Assuntos Estratégicos, me sinto gratifiCado pela
conclusão de mais este encontro e extremamente
esperançoso pelo próximo.
Assim que eu receber o relatório em preparação pela Comissão Conjunta de Redação Final deste s• Encontro IBAEISER, com base nas conclusões
dos três grupos de trabalho envolvidos com os temas dominantes nesse imporlante encontro bDateral,
ele será encaminhado à Mesa do Senado e à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
desla Casa.
Era o que tinha a informar.
Muito obrigado.
O SR. VALMIR CAMPELO (PlB- DF)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, cerca de 25 mil
pessoas participaram domingo último, da "Caminhada pela Paz no Trânsito" no Distrito Federal.
Iniciada às 15 horas e 30 minutos, a passeata
reuniu donas-de-casa. pollticos, professores, estudantes, profissionais liberais, artistas, religiosos de
todos os credos, gente de todos os offcios e crianças, muitas, muitas crianças. numa branca caminhada pela Paz, através da pista reta e larga do eixo rodoviário Sul.
Foi uma bonita manifestação, 'que teve por
objetivo alerlar a população contra a violência instalada no trânsito do Distrito Federal, que provocou 297 mil acidentes no perlodo de 93 a 96, deixando 177 mil feridos e a macabra cifra de mais
de 23 mil mortos.
São astatrsticas impressionantes, Sr. Presidente, que provam que o trânsito em Brasflia mata mais
do que infarto e câncer juntos.
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Muito mais que um alerla contra os abusos
praticados diariamente no trânsito indisciplinado da
Capital Federal, a "Caminhada pela Paz no Trânsito"
teve o mérito de mostrar que a população não está
alheia ao problema.
Dezenas de pessoas em cadeiras de rodas
participaram da manifeslação, elas próprias vitimas
de acidentes brutais, que tomaram-se corriqueiros
em nossos eixos e avenidas.
A "Caminhada pela Paz no Trânsito" foi um sucesso indisculfvel e demonsiJ<!, ·de forma inequlvoca, o acerto desta Casa ao aprovar o substitutivo ao
projeto do novo Código de Trânsito.
A nova proposta de legislação para o trânsito,
a ser apreciada agora pela Câmara dos Deputados,
contém avanços significativos e vai-se constituir em
instrumento eficaz para por fim à impunidade dos
que praticam verdadeiros assassinatos n;15 pistas e
rodovias do Pafs.
Dentre as inovações contidas no substitutivo
aprovado pelo Senado Federal, a principal delas refere-se ao estabelecimento de penas para os crimes
de trânsito.
Para o homicldio culposo foi estabelecida uma
pena de 02 a 04 anos de reclusão, podendo ser aumentada em mais 02 anos, caso haja agravantes,
como embriaguez, por exemplo.
Dirigir embriagado, participar de "pegas" ou
provocar lesões corporais em alguém, poderá custar
ao motorista infrator de 6 meses a 2 anos de prisão.
A omissão de socorro e a fuga do local do acidente
serão punidas com 06 meses a 01 ano de cadeia.
Dirigir sem habilitação, pelo novo Código, vai custar
até 01 ano de prisão.
O novo Código de Trânsito prevê, ainda, a obrigatoriedade do ensino de noções de trânsito nas escolas de 1• e 2" Graus e do uso de cinto de segurança e de "air bag" em todos os velculos que rodam
pelo Pars.
Para obter Carteira de Motorista o interessado ·
terá que submeter-se a um perlodo probatório, recebendo primeiramente, uma permissão provisória
para dirigir. Se depois de 01 ano ficar comprovado
qué o candidato não cometeu nenhuma falta grave,
então ser-lhe-á concedida a habilitação definitiva.
Há, ainda, a possibifidade de punição para pedestres transgressores, que desafiam o trânsito atravessando mas em local proibido, que poderão ser
multados em até 25 UAR's.
_ . . São inovações que visam dar aos órgãos fiscaliZadores maior poder de ação, coisa que o atual C6-
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digo de Trânsito não contempla, devido à sua extrema complacência para i:om o motorista infrator.
O novo Código de .Trânsito procura, também,
incentivar a fiscalização preventiva, em contrapartida
às expedições meramente punitivas, realizadas por
pessoal despreparado, como ocorre nos dias de
hoje.
.
Em resumo o Senado Federal deu um passo
adiante na luta pala acabar com imPunidade dos
crimes de trânsito, encaminhando à Câmara uma
proposta moderna de legislação para o trânsito.
Ao ressaltar· o· sticesso da "Caminhada pela
Paz no Trânsito", da qual fri questão de participar,
cumpre-me reconhecer a atuação do jornal Correio
BraziUense, jornal pioneiro da Capital Federal, que
não mediu esforços para promover esse evento de
profundo significado ético.
Está de parabéns, repito, o Correio Brazlllense pelo sucessó da "Caminhada pela Paz no Trânsito". Tenho a certeza de que BrasOia amanheceu
mais leve, que os "desajustados" do trânsito vão
pensar duas vezes, ao sentirem-se tentados a cometer barbaridades nos eixos e vias da Cidade.
Era o que tinha a dfzer.-senoor p-residente;

a·

O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO) - Sr.
Presidente, srcs e Srs. Senadores, nem tudo o que
nós brasileiros á!Zemos em deSapreço a nós mesmos é justo e procedente. Sobretudo, quando a autocrítica impiedosa explode em momento de crise ou
de depressão social.
Em tais momentos, a severidade voUada contra
nós mesmos não passa de um desabafo catártico.
Há, todavia, uma reprimenda que nós nos fazemos com muita freqüência, e esta é de todo procedente.
Refiro-me à censura que nos auto-aplicamos,
pela debilidade de nossa consciência cfvica e pela
reduzida participação que temos em prol dos interesses da cidadania.
Exemplo mais agudo dessa ftagilidade é nossa
inconciência do importantfssimo papel que representamos, como contnbuintes que somos do erário
público.
Não fora assim, e encararfamos como nosso
dever cfvico primordial, o de acompanhar a tramitação da Proposta Orçamentária da União, anualmente submetida ao exame e aprovação do Congresso
Nacional.
Não fora assim, e todos nós nos aplicarfamos
com maior empenho e rigor a fiscalizar o fiel cumprimento da Lei Orçamentária Anual.
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Felizmente, a discussão e a votação do Orçamento começa. a suscitar interesse maior da opinião
pública e dos parlamentares.
Com efeito, já não são poucos os que estão
vendo na votação dessa matéria o principal instrumento de programação das finanças públicas e de
controle dos gastos do governo pela sociedade.
Esse avanço é mérito da Constituição de 1998,
que destacou o Poder Legislativo como instáncia decisória por excelência de tudo o que concerne às
questões orçamentárias. E, no âmbito do Congresso, o colegiado constituído especificamente para
essa tarefa é a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Esta, em boa hora, entendeu de estabelecer
mecanismos susceptl\teis de ampliar a participação
da sociedade na discussão orçamentária, conferindo
ao trato deste tema a transparência e acessibilidade
reclamadas por diferentes expressões da opinião
pública.
As audiências públicas promovidas pela cilada
Comissão Mista, .assim como as reuniões regionais
têm-se erigido em fórum sumamente eficaz para o
confronto das propoSias orçamentárias do QõVêfiiO
com a manifestação das reivindicações da sociedade, seja por intermédio de seus representantes nos
legislativos da órbita federal, estadual e municipal,
seja por intermédio de autoridades governamentais
ou das lideranças não-governamentais de expressão
nacional óu regional.
Como membro dessa Comissão e, particularmente, como Coordenador de sua Sllbcomissão de
Fiscalização e Controle, tenho manifestado as melhores expectativas quanto à consecução dos objeti- ·
vos visados pelas Reuniões Regionais, muito especialmente os que intentam aprofundar a discussão
do processo orçamentário junto à sociedade, assim
como o que pretende criar um vfnculo direto entre a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, com as diversas lideranças e comunidades das regiões do Pafs afetadas pelas ações
previstas na Lei Orçamentária Anual- LOA.
E a primeira experiência colhida na reunião dedicada à Região Norte, que acaba de ser realizada
em Manaus, dia 16 de setembro próximo passado,'
não apenas veio confirmar mas até superar nossas
melhores expectativas.
Ao mencionar o êxito obtido nessa primeira
Reunião Regional, não é meu propósito, Sr. Presidente, comentar todos os debates que ali se travaram. Pretendo, pelo contrário, limitar-me a relatar as
considerações tecidas pelo ilustre governador do Es-
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tado da Amazônia, Arnazonino Armando Mendes, na
importante manifestação que ele endereçou aos integrantes da Comissão Mista do Orçamento CMPOPF, do Congresso Nacional, na pessoa de
seu Presidente, Deputado Samey Filho.
É que este documento exprime, de forma paradigmática, o tom desinibido e independente das ccmtribuições que a Comissão esperava dos participan- tes das Reuniões Regionais.
Com efeito, no documento em referência, o
Governador Amazonino Armando Mendes, depois
de exaltar 'a elevada grandeza polrtica' e o 'consistente grau de democratização' revelado pela Comissão na iniciativa de ouvir as entidades civis nas Reuniões Regionais, valeu-se do ensejo para levar ao
conhecimento da Comissão alguns dados e informes
de suma relevância
Entre estes, impõe-se destacar o confronto feito pelo governador entre o que preceitua a Constituição Federal e a realidade amazonense.
C~o textualmente o'govemador:
•o inciso lll do art. 3" da Constituição Federal
estabelece como um dos princfpios fundamentais da
República a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais.
Esse princfpio somente será cumprido se o fluxo de recursos da União para os Estados for positivo. No entanto, o que se velifica no caso do Estado
do Amazonas é que, ao invés de transferir recursos
para investimentos diretos federais, o fluxo é inverso, com o Estado sendo um exportador lfquido de
recursos para o Governo Federal, como se pode ver
a seguir:

Arrecadação de Tributos Federais A$ 985,0 rrilhões
no Estado
Repasses Constitucionais
FPE
A$ 215,0 rrilhões
FPM

R$ 86,0 milhões

SAÚDE (SUS - Contrapartida de R$ 60,0 milhões
Serviços)
EDUCAÇÃO (Salário Educação, R$ 22,0 milhões
Merenda,etc.)
Sub-tolal

R$602,0 mlhões

Investimentos Diretos da UNIÃO

R$ 1,5 milhões

Exporlação Lfquida de Recursos "
pamaUnião
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A continuar o quadro descrito, com o Amazonas transferindo recursos lfquidos para a União, associado a quase total inexistência, há anos, de investimentos federais em infra-estrutura econômica e
social no Estado, estar-se-á aumentando o fosso entre as unidades pobres e ricas da Federação, agravando-se as desigualdades regionais e sociais. •
Por mais surpreendente e por mais absurda
que possa parecer, essa descapitalização da Amazônia em favor da União, é uma realidade que, possivelmente, passaria em brancas nuvens, não tom
essa oportunidade fmpar de manifestação ensejada
ao governador do Estado pela CMPOPF no Fórum
das Reuniões Regionais.
Por outro lado, ao acolher essas e outras considerações, a Comissão Mista do Congresso Nacional está acumulando argumentos concretos e convincentes para fazer sentir aos responsáveis pela
elaboração do Orçamento da União a imperiosa necessidade de aprimorar e equanimizar os cmérios de
distribuição dos recursos arrecadados dos contribuintes brasileiros, já que os novos tempos os vão
tomando cada vez mais conscientes e vigilantes.
O contribuinte amazônico, por exemplo, já começa a se concientizar de que o custo da preservação da Roresta Amazônica (intocável em cerca de
98,7".4 de sua área total) e reclamada compulsivamente aqui a alhures, é o empobrecimento de seu
povo.
O mfnimo que os contribuintes regionais esperam da União é que esta reveja seus critérios de orçamentação e invista mais generosamente em ações compensatórias voltadas para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida das populações amazo...
nenses.
É o que penso, Sr. Presidente.
O SR.. PRESIDENTE (Valrnir Campelo) - Sobre a mesa, requerimento que será lido pela Sra.1•
Secretária, em exercfcio, Sra. Emma Fernandes.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N" 943, DE 1996
Senhor Presidente,
Pelo falecimento do Deputado Elias Abrahão
requeremos, nos termos dos arts. 218, 220 e 221 do
Regimento Interno e de acordo com as tradições da
Casa, as seguintes homenagens:
a) inserção em ata de voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à tamilias e
~
ao Estado do Paraná; e
, . c) levaniamento de sessão.
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Sala das Sessões, 18 de setembro de 1996.Valmlr Campelo - Bernardo Cabral - Emília Fernandes - Henrique Loyola - Joel de Hollanda Josaphat Marinho - Odaclr Soares - Edlson L.c>bio- Antonio Carlos Valadares.
ELIAS ABRAHÃO
(Eias Abrahão)
- PMDB- Paraná

Profissão: Professor e Pastor
Nascimento: 28 de maio de 1941, Franca, SP.

Filiação: Abrahão Elias e Abce João Jorge
C6njuge: Magali Salin Abrahão

Filhos: Luciana Paula e Ricardo
LEGISLATURA$ (CD): 1995-1999
MANDATOS ELETIVOS: DepU!aclo Federal,
1995-1999, PR. PMDB.
AUAÇÕES PARTIDÁRIAS: PMDB, 1986
ATIVIDADES PARTIDÁRIAS: Membro elo Diretório Regional elo PMDB, PR, 1986-1990: Membro
elo Diretório Regional elo PMDB, PR, 1990-1994
ATIVIDADES PROASSIONAIS: Professor, Sociedade Educacional Positivo, Cultura, PR, 19731990.
CARGOS PÚBLICOS: Secretário Municipal elo
Meio Ambiente, Curi!Jba, PR, 1986-1986, Coordenador elo Meio Ambiente da Secretaria de Desenvolvi·
mento urbano elo Estado elo Paraná, 1989-1990; Secretário de Educação elo Estado elo Paraná, 19911994.
ESTUDOS E GRAUS UNIVERSITÁRIOS: Teologia, Faculdade de Teologia de Campinas, SP,
1961-1965; Mestrado em Filosofia e Teologia, Pittsburg Theological Seminary, EUA, 1966-1968; Doutorado em Filosofia e Teologia, Pittisburg Theological
Seminary, EUA, 1969-1972.
OUTROS CURSOS: Complementação Filosófica, Univ. de Santa catarina, Aorianópolis, 1973; Psicologia-Bioenergética, NOcleo de Psicologia de Curiliba, PR, 1979.
PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS, CONFER~CIAS, CONGRESSOS: Presidente do I Encontro Nacional de Municfpios e Meio Ambiente, Curitiba, PR, 1988; Presidente elo I Encontro do MERCQSUL, Foz elo lguaçu, PR, 1993; Conferencista do VI
Simpósio Nipo-Brasileiro de Educação, Kobe-Hiogo,
Japão, 1992.
ATIVIDADES
SINDICAIS,
REPRESENTATIVAS DE CLASSE E ASSOCIATIVAS:
Membro, Diretoria da UEE, São Paulo, SP, 1964.

00123

CONDECORAÇÕES: Cidadão Honorário de
Curitiba, 1992. ARo Piquiri, Assis Chateaubriand,
Cornélia Procópio, Cruzeiro elo Oeste, Maria Helena,
Nova Londrina e Wenceslau Braz, 1993. Barbosa
Ferraz. Braslândia do Sul e Tunas elo Paraná, 1994,
respectivas CâmaJas Municipais, PR.
MISSÕES OFICIAIS NO EXTERIOR: Membro
da delegação para estudo da Casa Familiar Rural,
França, Espanha e Portugal, 1993.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campala) - Esse
requerimento depende de votação, em cujo encaminhamenlo poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem. (Pausa.)
Em vo1ação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário desta
Casa.
.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campala) -A
Presidência, tendo em vista a aprovação elo Requerimento n" 943, de 1996, vai encerrar os trabalhos.

Es1á encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16h20min.)
ATA DA 1~ SESSÃO DELIBERAllVA EXTRAORDINÁRIA, REJU IZADA EM 12 DE SEt'EMBRO DE 1996.
(Publicada no DSF, de 13 de setembro de 1996.)

RETIFICAÇÃO

À página n" 16125, 1• coluna, no Anexo ao Parecer n• 524, de 1996, oferecendo a redação final do
Projeto de Lei elo Senado n• 2, de 1996, que dispõe
sobre a criação do "Dia Nacional dos Povos da Aoresta" e dá outras providências,
Onde se lê:
Arl 5" Revogam-se as disposições em contrário.

Leia-se:
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.
ATA DA 149" SESSÃO NÃO DELIBERATIVA,
REALIZADA EM 16 DE SETEMBRO DE 1996
(Publicada no DSF, de 17 de setembro de 1996)

RE77FICAÇÕES
No sumário da Ala, à página n• 16189, 2" coluna, no item 2- RETIRCAÇÕES,
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Onde se lê:

Republicação da Ata da 139A Sessão Deliberativa Ordinária, realizada em 1O de setembro de
1996, por erro de paginação no Diário do Senado
Federal do dia subseqüente.
Leia-se:
Republicação da Ata da 13911 Sessão Deliberativa Extraordinária, realizada em 1O de setembro de
1996, por erro de revisão gráfica no Diário do Senado Federal do dia subseqüente.

....................................................................................
.................................•.........................•....................•...

No cabeçalho da Ata republicada à página n°
16217, 21 coluna,
Onde se lê:
ATA DA 1391 SESSÃO DBJBERAllVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 10 DE SE I EMBRO DE 1996
(Publicada no DSF, de 11 de setembro de 1996)
Leia se:
ATA DA 1391 SESSÃO DEUBERATIVA
EXTRAORDINÁRIA, REAUZADA
EM 10 DE SETEMBRO DE 1996
(Publicada no DSF, de 11 de setembro de 1996)
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Ata da 152ª Sessão Não Deliberativa
em 19 de setembro-de·1996
2ª sessão LegislatMi Ordinaria,:aa: 'SOª"Legislatuta
Presidência da SIª Em17it3 fema!Jdes·e.dó Sr. ValmirCampelo
. .
(Inicia-se a sessão às 14h 30min)
.
A SRA. PRESIDENTE (Emília- Fernandes) . . . O que é· qúe eu entendo, Sr" Presidente? O
. . ' ..

Declaro aberta a sessão.
So!>, a proteção ·de Deus, iniciamos nossos trabalhos; . ·
' ·:
O Sr. 1° Secretáriq em exercício, Senador Valmir Campelo, .procederá à leitura do Expediente.

É lido o .séguinte:

EXPEDIENTE
'

''

;,•

MENSAGEM

. 00 PfiESIDEN:TJi DA REPÚBUCA .
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
N• 223, de 1996 (n" 884/96, na origem), de 17
do corrente referente ao Projeto de Lei n• 4, de
1996-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
' Orçamento Fiscal da União, em "favor da Câmara
dos Deputados, crédito suplementar no valor de oito
milhões de reais, para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei n• 9.306, de 17 de setembro de 1996.
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) - O
expediente lido vai à publicação.
Passa-se à lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral, por 20 minutos, em permuta com o Senador
Valmir Campelo.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Eminente Senadora Presidente desta sessão Sr"
Emília Fernandes, Srs. Senadores, quero inicialmente agradecer ao Senador Valmir Campelo pela gentileza da permuta na relação de oradores.
Entendi hoje de trazer ao debate desta Casa
uma idP.ia que há tempos toma conta no meu raciocínio sobre a chamada floresta tropical, hoje muito
em voga nas discussões e noticiários de jornais em
algumas notícias que primam pelo absurdo. Certamente, essas notas têm autoria de quem nunca lá foi
- refiro-me ao meu Estado - e me lembram aqueles
pianistas que tocam muito bem de ouvido, sem conhecer a técnica da partitura.

que é· que se deve ter em conta: preservar a floresta
tropical ou promover. o desell)lqMrnento econômico
da Amazônia? ESS<i é· a temática e é sobre ela que
quero 11le debruçar, agradecendo, desde logo, a
atenção de V. Ex" e dos eminentes. Senadores que
aqui se encontram, em número qualifiCativo muito
elevado.
VoHo à pergunta, ·Sr' Presidente. O que se
deve ter em conta: preservar a floresta tropical ou promover o desenvolvimento económico da Amazônia?
Articulada estritamente ·nesses termos dicotômicos, a questão ·não tem resposta. Como escolher
entre a conservação da riqueza natural, representada pelo ambiente amazónico, em termos de
patrimônio genético e de complexidade ecológica
por um lado, e a melhoria da vida humana por outro,
representada pelo aumento- trazido pelo progresso
- do emprego e da renda? Como escolher entre a
devastação da floresta e a manutenção dos seus habitantes na miséria? Como escolher, enfim, entre homem e natureza?
Homem e natureza ao mesmo tempo; conservação e desenvoMmento. Eis, evidentemente, a única resposta. Esse é o caminho por que vem optando
o Brasil, desmentindo as frequentes denúncias internacionais de que o desmatamento na região estaria
fora de controle. O cuidado brasileiro com a conservação do ecossistema florestal é demonstrado, por
exemplo, pela aprovação recente de legislação que
limita a 20% a área de exploração agrfcola das propriedades rurais da Amazônia. A preocupação em
levar à região o desenvolvimento capaz de retirar os
amazônidas da secular estagnação económica, por
seu lado, é demonstrado pelos grandes projetas de
geração de energia, de exploração mineral, de diversificação industrial e de implantação de infra-estrutura de transportes, que vêm sendo realizados, em
conjunto, pelo Governo e pela iniciativa privada.
A essa contradição entre consérvacionismo e
desenvolvimentismo, cuja síntese solucionadora,
como os Srs. Senadores sabem, é o desenvolvimento sustentado, sobrepõe-se outra dicotomia muito di. fundida: aquela que contrapõe a integração da re-
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do Amazonas, ·ao interior do Estado. O Chanceler
ção, do outro. Nesse ponto,· é preciso· deixar bem
pensava apenas na primeira visita que ali fez, por aiclara uma coisa: de modo alguiri·nosso:P.aís. abrirá . .. ·. gumas horas, ·e acabou quedando-se durante três
dias, quase que como um hospede anõnimo.
mão de sua soberania, histpriçame11t~. rEicpnhecida,
sobre seu território amazónico.' lntemacibhalizàr, 'rio ' • · • . · Ressaltoo que, em verdade, aquela beleza que
sentido de desnacionalizar, é' projeto que pode ser,- . · existir na Amazônia, em tennos ecológicos, é incondesde já, excluído da agenda de diseussões.
·
. fundível com Oi resto do mundo. Disse S. Ex' na reuHá, porém, um meio de integrar a Amazônia, a
nião- palavras textuais: "ainda bem que o ser huum tempO;· ao Brasil' e ao· mundo,r resolvendo essa
mano tem duas pernas para poder andar e conhecer
segunda'dicotorhia;".frata-se de inserir a regíão·no
•' ·
isso tudo"!
· Quando eu .o saudei, lembrei-me da sua imamercado ·global.· Isso implica;· em primeiro ·lugar,
abertura ·comerciaf dá· região· e dp País como .um
gem quando se referiu às duas pernas para camitodo, ·o que vem ·sendo fetto desde o iriício desta dénhar: Disse-lhe;. então, que, felizmente, nós, seres
cada: Implica também que a região precisa, por um
humanos, também dispúnhamos de dois braços
lado, produzir mercad<:>rias exportáveis e, por outro,
para poder abraçá-lo na nossa floresta amazónica.
Continuando, Sr. Presidente, esses assenta~
amealhar os recursos de que necessita para comprar os bens e serviços· de que. não· disponha intermentos, além de conferirem ao ca.boclo da Amazônamente. Ainda· uma vez, a solução· só pode ser ennia a possibilidade de manter, em sua própria terra,
contrada· no desenvolvimento sustentado, que conciuma atividade económica que o sustente, permitirão
lia, ·nas vantagens comparativas da comercialização
que se desafoguem as cidades do Norte do Brasil,
cujas periferias se favelizam hoje com a migração
de• prQdutos da floresta; as necessidades de conservação e de progresso material.
das fammas extratMstas que vêm abandonando a
-. ·.Tendo em mente as noções fundamentais que
floresta, expulsas pelos conflitos de tenras e pela degradação ambiental de algumas partes da Região.
acabo de delinear, gostaria agora que os Srs. Senadores emprestassem sua atenção para uma apreAliás, nesse particular, devo fazer um registro
sentação sumária, que passo a fazer, de iniciativas
elogioso ao eminente Senador Valmir Campelo. Ainnovas e antigas - mas bem-súcedidas - que vêm
da outro dia, dizia-me que o problema da migração
não apenas afogava as cidades do Norte do Brasil.
sendo .tomadas no sentido do desenvoMmento sustentado da Amazônia.
Brasília, a terra que ele havia adotado como a sua
segunda terra natal, começou a inchar nas perifeUm exemplo auspicioso de projeto que hannorias, e as obras, sobretudo as de saneamento, não
niza preservação ambiental, atividade económica e
pennitiam
que o povo que para cá viesse, em busca
justiça social é o de uma reforma agrária ecológica
de dias melhores, tivesse aquela idéia da época da
que destinará, até o ano 2000, 50 milhões de hectaconstrução da cidade.
res ao assentamento de 100 mil famflias dedicadas
Repetiu-me o Senador Valmir Campelo as paàs atividades extrativistas. Isso representa uma guilavras
de Juscelino Kubitschek, com quem conviveu
nada em relação à tendência de somente se pensar
mais de perto do que eu, de que aqui, neste Planalto
em refonna agrária para assentamento de colónias
Central, os brasileiros seriam mais brasileiros.
agrícolas e, ao mesmo tempo, um forma de se resDe modo que quando me reporto ao problema
peitar a floresta e a cultura de seus habitantes, que
das
cidades
do Norte do Brasil, que começam a se
poderão exercer suas atividades tradicionais, notáafogar nas periferias que se favelizam, traduzo um
veis por seu caráter auto-renovável e não-predador.
problema nacional.
Ocupando em média 500 hectares, cada famflia será
Peço permissão ao eminente Senador Valmir
capaz de se sustentar com a exploração da bonaCampelo
para registrar suas palavras, sem pagar o
cha e da castanha-do-pará e com o corte seletivo da
royalty de oratória que mereceria
madeira, sem causar dano ao meio ambiente.
o Sr. Valmir campelo - Permite-me V. Ex"
Nesse ponto faço uma reflexão. Ainda ontem,
um aparte?
participamos de uma reunião no gabinete da PresiSR. BERNARDO CABRAL - Com muito pradência do Senado, à frente o Deputado Lufs Eduarzer, Senador Valmir Campelo.
do Magalhães, Presidente da Câmara, quando estivemos frente a frente com o Chanceler Helmut Kohl.
O Sr. Valmir Campelo - Agradeço a V. Ex"
S. Ex" lembrava, neste Senado, o turismo ecoser citado em seu pronunciamento. Para mim, isso é
uma honra muito grande.
lógico; a sua visita, já pela segunda vez, ao Estado
gião ao Brasil, de lJ!Tl lado, ·e. ·~1:1~. intem~cionaliza-.
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O SR. BERNARDO CABRAL- V. Ex" merece,
até porque inspirei-me rigorosamente em uma conversa reservada que tivemos há dias.
O Sr. Valmlr Campelo- Fico muito feliz e me
sinto muito orgulhoso de ser citado no pronunciamento de V. Ex". Eu queria parabenizá-lo por mais
uma abordagem de suma importância que V. Ex"
traz ao Plenário do Senado Federai.V. Ex" tem sido
- um defensor da soberania da Amazônia, do Norte
como um todo, do nosso Pais. Hoje, V. Ex" se refere
a uma outra questão: o problema da favelas, o inchaço que provocam nas grandes cidades. Realmente, preocupamo-nos muito com essa migração
desenfreada para os grandes centros. Preocupa-me,
por exemplo, o Projeto de Renda Miníma, apresentado pelo Senador Eduardo Suplicy. Aquele segundo
o qual se a criança estiver estudando, o seu pai receberá um salário minimo. Propus que discutfssemos bem a matéria e que verificássemos se essa
proposta hão seria mais conveniente para as cidades de até um certo número de habitantes, cidades
menores. Caso contrário, teremos uma migração desenfreada para os grandes centros urbanos. Teriamos de dar condições às populações das cidades
menores, não apenas beneficiando com um salário
minimo aquele pai desempregado e que mantém os
seus filhos na escola; o Governo deveria intervir garantindo saúde, educação e segurança, fazendo
com que o cidadão permanecesse no seu Estado de
origem, na sua cidade pequena, na zona rural de
seu Município. Vejo a constante preocupação de V.
Ex" com o seu Estado, principalmente no que diz
respeito ao problema das favelas, da falta de saneamento. Logo mais, vou abordar neste plenário o problema habitacional do nosso Pais. TIVe a oportunidade de apresentar um projeto na semana passada
a esse respeito e, agora, provavelmente o Governo
baixará uma medida provisória. V. Ex", portanto,
está de parabéns mais uma vez Senador Bernardo
Cabral, pela sua inteligência, pela sua competência,
V. Ex" tem sido um defensor firme, corajoso do seu
Estado. Parabéns pelas luzes que V. Ex" traz ao Senado Federal. Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL- Obrigado, Senador Valmir Campelo.
.V. Ex" diz bem ao referir-se à esperança desses migrantes quando vêm para as cidades. Eles
deixam os seus lugares humildes, alguns no interior
dos seus Estados, e vêm forrados de esperanças.
Entretanto, temo, lamento que esse tipo de esperança seja uma espécie de frágil aspiração em
trânsito para o desencanto. As famflias vêm com os
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filhos, ora mocinhas de 12, 13 anos, ora rapazes.
Quando não encontram emprego, nem sequer subemprego, o menino cai na marginalidade, com a alcunha de pivete, e a menina, como prostituta infantil.
· Ainda hoje, pela manhã, um certo cronista, que
teima em diminuir o Poder Legislativo, em apodá-lo,
registrou que não havia ninguém no Senado, que as
pessoas que quisessem falar com algum Senador
deveriam ir ao boteco da esquina, porque lá havia
alguém. Como -se fosse altamente engrandecedor
alguém tecer uma critica dessa natureza, esquecido
de que, no dia em que este Poder Legislativo estiver
fechado, as portas para essas crrticas, que não são
corretas, também não se abrirão. É como aquele
barco que soçobrava ao meio do vendaval: um garoto estava em seu camarote, e o navio, prestes a
afundar. O naufrágio era iminente quando o imediato
viu o garoto, de 13; 14 anos, gargalhando. Disse-lhe,
então: "Mas você não tem o senso da tragédia? O
navio está afundando e você está rindo"! "Estou rindo porque o meu pai está no comando, e o navio
não afundará"!
Quando o Poder Legislativo deixar de estar no
comando, todos afundarão juntos, Sr. Presidente, os
que criticam, sem estarem à altura de fazê-lo, ou,
quando nada, apenas pela idéia de pensar que poderão, à custa da diminuição de uns, crescer. Essa é
a mais virulenta e errônea interPretação que não
está à altura.
Mas agora a minha preocupação é com a minha terra. Desejo falar sobre as atividades produtivas. Sei que, agora, enriquecido pela presença do
Senador Josaphat Marinho, fica a qualidade ainda
mais alta.
Continuo, Sr& Presidente Emília Fernandes, dizendo que no que diz respeito às atividades produtivas de maior porte, gostaria de destacar os três setores que se vêm tomando os mais importantes da
pauta de exportações da Amazônia: a mineração, a
agropecuária e a indústria da Zona Franca dê Manaus.
Devo registrar aqUi, S~ Presidente, que não
faço parte de nenhuma empresa de mineração, não
faço parte de nenhuma empresa que exporta da
Amazônia e muito menos tenho um escritório na
Zona Franca de Manaus. Não sou acionista de banco, também não lhes devo nada. Vivo exclusivamente da minha profissão de advogado. Defendo a Zona
Franca de Manaus, às vezes até em tom repetitivo,
porque sei que ela é responsável por 97"/o da receita
federal do meu Estado e apenas em Manaus. No
momento em que a fecharem, estarão fechando
. COn'IO um todo o Estado. Alguns outros poderão ter
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interesse direto. O meu é apenas o lado social do
povo da minha.terra.
Voltando aos três setores, digo que, cada um
por seu. lado, -esses setores têm contribuído decisivamente para inserir a região no :mercado mundial,
debelando.assim o marasmo em que ela se enoontrava desde o fim do ciclo da borracha, no início deste século•...
Faço aqui um parêntese para lembrar aos eminentes Senadores que o Estado do. Amazonas, no
oomeço do século, contribuía oom 51% do Orçamento desta Nação. FaÇo questão de deixar isso r&gistrado,. para mostrar que um dia também fomos o
carro que puxava o resto dos vagões.
Volto ao segundo ponto, o da mineração:
A mineração na região amazónica é hoje responsável por cerca de ·dois terços do valor das suas
exportações. Para se ter uma medida do relevo que
a mineração tem hoje na economia da região, basta
dizer que, entre 1994 e 1995, as exportações da região cresceram 13%, ·enquanto o aumento das exportações minerais atingia 22"k. Os principais produtos embarcados são o minério de ferro, a bauxita, o
alumínio, o manganês e o caulim.
A atividade agropecuária é o segundo item da
pauta de exportações da AmazÇnia. A exportação
de grãos, especialmente de soja, tem crescido extraordinariamente, com a quebra sucessiva de recordes de produtividade em Mato Grosso e a expansão
da área cultivada ao Maranhão e a Rondônia.
A Zona Franca de Manaus, por último, oonstitui
um exemplo de programa desenvoMmentista bemsucedido. Depois de quase trinta anos de sua instalação, a indústria da Zona Franca é responsável
pela elevação do nível de vida da população de Manaus e do Estado do Amazonas em geral. Tanto isso
é verdade que, no recente relatório das Nações Unidas sobre qualidade de vida, os amazonenses figuraram oom índices muito superiores aos dos outros
Estados da região, sendo superados somente pelos
habitantes do Distrito Federal e das Unidades Federadas mais ricas, das regi5es Sudeste e Sul. É relevante, ainda, destacar o papel da Zona Franca na
arrecadação tributária nos três níveis de Governo,
tendo sido responsável pelo recolhimento, no ano
passado - e aqui destaoo em letras garrafais para o
meu discurso -, de mais de U$2 bilhões em tributos
federais, estaduais e municipais. Isso acaba oom a
balela de alguns tecnocratas - esses dados são fornecidos pela Secretaria da Receita Federal - de que
o Estado recebe mais em incentivos do que deixa à
União. Veja, V. Ex", Sr' Presidente, que Isso é abso-
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lutamente inverídioo. Repito: são mais de U$2 bilhões em tributos federais, estaduais e municipais.
Vou finalizar, Sr" Presidente. Sei que o ideal
seria que eu pudesse fazer. n.esta apresentação uma
projeção do velho sonho amazõnioo e brasileiro penso que isso toca um pouoo o Estado de V. Ex" -:
a integração das. grandes bacias hidrográficas do
suboontinente sul-americano. Nenhuma época seria
mais adequada para a retomada e para a realização
desse sonho do que este momento histórico em que
nossas Nações .estreitam relações na grande zona
de integração económica, da qual o Mercosul representa apenas o começo. Se. interligarmos as bacias
do Prata e do Amazonas, a maior parte da produção
sul-americana poderá ser esooada pelo menos custoso dos meios de transporte; se adicionalmente interligarmos as bacias do Amazonas e do Orinoco,
estaremos disponibilizando um grande oorredor que
ligará Buenos Aires ao Caribe, trazendo. a completa
integração oomercial a todo o povo ibero-americano.
Segundo autoridades técnicas internacionais, a
interligação das bacias do Amazonas e do Prata é o
próximo projeto lógico de desenvoMmento de bacias
fluviais do mundo, não existindo qualquer impedimento insuperável de engenharia para a sua realização. O economista venezuelano Paul Georgescu vai
mais além: diz que mais de 90% dessa gigantesca
malha hídrica poderia tomar-se francamente navegável. Agora, digo eu, importante é ressaltar o fato
de que as obras de interligação dessas enormes ba·
cias hidrológicas podem ser realizadas com menor
impacto ambiental que a construção das rodovias
que têm oonstituído a modalidade principal da matriz
brasileira de transportes.
É que, Sr' Presidente, não tem como comparar
construção de rodovia oom bacia hidrográfica, porque o rio é a estrada natural que comanda a vida naqueles Estados que têm, como o de V. Ex" e o meu,
possibilidades para isso.
Concluo: vencer a estagnação económica ou a
miséria não é um dilema. Pelo contrário: é da pobreza que provém a maior ameaça ao ambiente, porque
ela toma a mera sobrevivência a única moral. Com
um plano oonsistente de desenvolvimento sustentado, poderemos superar os dois problemas, ultrapassando as dicotomias a eles associadas e fazer da
Amazônia o Eldorado imaginado pelos primeiros colonizadores ou para lembrar, já que esteve aqui o
chanceler Helmut Kohl, o que aprendi quando aluno
do então Pedro 11: que um alemão chamado Alexander Freiherr Von Humboldt dizia que o Amazonas é
o celeiro do mundo.
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Espero, Sr" Presidente que não seja mais uma
esperança que nada mais significa do que aquela
frágil aspiração em trânsito para o desencanto. Não
quero sair desencantado.
Era o que eu tinha a dizer Sr". Presidente. Muito obrigado.
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr" Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, o Governo Federal está anunciando, para a próxima semana, o que a imprensa já se
encarregou de chamar de pacote da habitação.
A intenção do Governo é mandar ao Congresso Nacional projeto de lei ou medida provisória aRerando substancialmente as atuais disposições do
Sistema Rnanceiro da Habitação.
De acordo eom o que foi divulgado pela imprensa, as principais alterações são as seguintes:
- Serão prorrogados os prazos de financiamento para os mutuários com prestações muito altas, reduzindo-se, por via de consequência, o valor
das mensalidades;
- os mutuários inadirnplentes poderão valer-se
do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para quitar as prestações atrasadas;
- os mutuários sob o regime do sistema hipotecário, cujas prestações têm reajuste trimestral, poderão mudar para o Sistema Rnanceir'o de Habitação,
se assim o desejarem, passando a ter apenas o reajuste anual das suas mensalidades.
O anunciado "pacote da habitação" prevê, ainda, a securitização da dívida do Fundo de Compensação das Variações Salariais, ou seja, a transformação da dívida do Tesouro com o SFH em lítulos.
Essa medida, segundo os técnicos da Caixa
Económica Federal, possibilitará a quitação antecipada dos contratos firmados até março de 1990,
com descontos variáveis entre 30 e 50%,
Outra novidade é que os chamados "contratos
de gaveta" poderão ser regularizados, desde que o
mutuário pague 2% do saldo devedor atual e aceite
um aumento de 20% nas prestações.
Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, as medidas contidas nesse anunciado 'pacote da habitação', com exceção dessa última, referente aos "contratos de gaveta", que se me afigura extremamente
injusta, parecem representar um avanço significativo
na conturbada questão habitacional em nosso País.
As medidas anunciadas, de um modo geral, visam ao aperieiçoamento do Sistema Rnanceiro de
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Habitação, cujas regras, todos sabemos, de há muito reclamam por modificações capazes de tomar o
sistema. mais ágil e menos injusto.
Mas o pacote, Sr" Presidente, pelo menos no
que foi divulgado pela imprensa, não fala na retomada dos investimentos no setor de habitações.
E nós sabemos que o déficit de habitações em
nosso País é o maior do planeta, atingindo a monumental cifra de 5,6 milhões de habitações.
Isso significa, se levarmos em conta o tamanho
médio das fammas brasileiras, normalmente compostas de quatro pessoas, que o País possui hoje 22
milhões e meio de cidadãos atingidos pela falta de
moradia, algo mais ou menos como uma população
inteira da Espanha sem casa para morar dentro do
Brasil.
Contrastando com esses números preocupantes, pesquisas oriundas do Banco Mundial dão conta
de que o Brasil gasta cada vez menos com habitação, bem-estar social e infra-estrutura urbana.
Segundo aquela respeitada instituição financeira, a participação desses setores na despesa geral
do Governo brasileiro caiu de 32"/o para pouco mais
de24%.
Por outro lado, a tímida política habitacional do
Governo está quase que exclusivamente voltada
para os segmentos de menor renda, deixando a
classe média extremamente penalizada.
O "pacote habitacional", anunciado para a semana que vem, repito, não toca nesSes aspectos estruturais .da questão habitacional brasileira, de acordo com o que foi divulgado pelos jornais.
Outro aspecto obscuro refere-se aos chamados "contratos de gaveta", aquelas saídas desesperadas que os adquirentes de imóvel financiado pela
CEF adotam, para não verem os valores das prestações nas nuvens, quando se dispõem a efetuar a
transferência.
Segundo o que foi divulgado, a CEF se dispõe
a aceitar a regularização mediante o pagamento
imediato de 2% do valor do imóvel e mais 20% de
reajuste no valor da prestação.
Ora, Sr" Presidente, o critério permanece injusto. Exigir o pagamento do percentual de 2% do valor
do imóvel em função de quê? Aumentar 20% sobre
o valor da prestação com base em quê? Isso me parece - perdoem-me a expressão - extorsão, pura e
simples.
A mim me parece que bastaria eliminarmos a
"kafkiana' burocracia que cerca essas transferências
de financiamentos no âmbito do SFH para solucionarmos o problema.
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Há pouco tempo, apresentei, nesta Casa, um
projeto de lei nesse sentido e vou mantê-lo. Se possível, vou alterar a proposta do Governo Federal,
quando da apreciação da matérta neste plenárto.
Sr" Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em linhas gerais, a intenção do Governo é louvável. As
medidas anunciadas tendem a minorar os problemas enfrentados por uma legião de brasileiros preju- dicados por concepções e regras equivocadas do
Sistema Financeiro da Habitação.
Tenho a impressão de que a acolhida dessas
propostas, tanto por parte do Congresso Nacional,
quanto pela sociedade brasileira em geral, será extremamente pos~iva.
Falta, agora, como já disse, uma decisão corajosa no sentido de retomarmos os investimentos no
setor e o estabelecimento de uma política mais
abrangente, que leve em conta as necessidades da
classe média, que tem sido a grande excluída, a
grande sacrificada dos programas governamentais
de moradia.
Era o que tinha a dizer, Sr" Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Emília Fernandes) Concedo a palavra ao Senador Joel de Hollanda,
por 20 minutos. ·
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr' Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, preparamo-nos para, em breve, decidir acerca de reformas constitucionais propostas
pelo Poder Executivo, especialmente as alusivas à
Previdência e à Administração do País.
Conquanto mereçam o nosso apoiamento, é
fato notórto que essas pretensões governamentais
foram alvo de malogradas contestações na Câmara
dos Deputados, onde terminaram prevalecendo disposições que frontalmente agrtdem a Constituição
da República, ao dela ignorarem imperiosa obediência ao princípio do direito adquirido.
Aqui, porém, vários Senadores já se encarregaram de advertir que a aprovação das propostas,
por decisão meramente política daquela Casa, não
importa, necessariamente, na d,isposição de o Senado as referendar, assim convalidando flagrante violência à ordem constitucional, ao Direito e à Justiça.
O Senador Antonio Carlos Valadares, referindo-se às lições dos constitucionalistas Carlos Ayres
Britto e Valmir Pontes Filho, foi conclusivo na definição: "se existe algo que não pode ser alterado por
emenda constitucional é o direito adquirido, previsto
no texto da atual Constituição".
Não se há de pensar, conseguintemente, à luz
do Direito Constitucional, na insubsistente proprieda-
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de de a emenda, acaso recepcionada pelo Co~gres
so Nacional, desconStituir direitos regularmente consolidados, sob o corriqueiro e despiciendo argumento de que não há direito adquirido contra a Constituição, pois o que é de altaneira e pacífica percepção é
a exisiência desse direito contra emendas tendentes
a modificar a já colocada "normatividade jurídica-pos~iva de Estado soberano", referida por Kelsen.
. Portanto, no correto entendimento daqueles
especialistas, "importa preservar a inteireza do princípio da segurança das relações jurídicas, que tem
na intocabilidade do direito adquirido uma das suas
mais expressivas manifestações pontuais".
Mu~o antes, Rui Barbosa já extemara, a esse
propós~o. que "o aposentado, o jubilado, o reformado, o pensionista do Tesouro, são credores da Nação, por títulos definitivos, perenes e irretratáveis".
E que "sob um regime, que afiança os direitos
adquiridos, san!Hica os contratos, submete .ao cânon ·
da sua inviolabilidade o Poder Público, e, em garantia deles, adstringe as leis à norma tutelar da irretroatividade, não há consideração de natureza alguma, juridicamente aceitável, moralmente honesta,
socialmente digna, logicamente sensata, pela qual
se possa autortzar o Estado a não honrar a dívida,
que com esses credores contraiu".
"Na espécie das reformas, jubilações ou aposentadorias, a renda assume a modalidade especial
de um crédito contra a Fazenda, e, por isso mesmo,
a esta não seria dado jamais exonerar-se desse
compromisso essencialmente contratual, mediante
um ato unilateral da sua autoridade."
O sempre reverenciado Senador Josaphat Marinho, em pronunciamento que exoma os Anais do
Parlamento, reportou-se, há pouco, à Súmula 473,
do Supremo Tnbunal Federal - STF, tida pela Administração Pública como autorizativa de atos anulatórios
ou modifk:ativos de direitos dos servidores públicos.
A ortentação da Excelsa Corte, no entanto,
concede simplesmente que "a Administração pode
anular seus próprios atas, quando eivados de vícios
que os tomam ilegais, porque deles não se originaram direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquirtdos e ressalvados, em todos os casos, a aplicação
judicial".
Indaga, então, com veemência, o Senador
baiano: "Como se há de admitir que funcionártos,
que estão percebendo vencimentos há cinco, seis e
mais anos, com fundamento na interpretação que as
autortdades federais deram às normas, possam ter
suas vantagens agora reduzi<!!as, sob o fundamento
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de ilegalidade? Onde está a garantia do direito adquirido, estabelecido na Constituição?"
Não declarasse a Carta, em seu artigo quinto,
que "a lei não pode atingir o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada", qúer-se, por medidas administrativas ou revogação de cláusulas pétreas, alterar ou extinguir vantagens e direitos concedidos a funcionários em atividade e a servidores
aposentados.
Conseqüentemente, o Senador' Josaphat Marinho, com irretocável acerto, leciona que "o poder de
interpretar as leis não envolve o de subvertê-las",
significando que "o poder ·de rever atos administrativos não pode contrariar·o princípio constitucional do
respeito ao direito adquirido".
Não está delegado ao Governo o poder de
rever situações consolidadas no· patrimônio dos
servidores, ativos ou inativos. Mesmo assim, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado vem promovendo a alteração ilimitada de vencimentos e proventos concedidos. Descrê que "a
Constituição quis assegurar aos aposentados todas
as vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade e não cuidar de reduzir direitos,
em face de discussão sobre a situação de funcionários ativos'.
A vaga referência ao "interesSe público", tomado como justificação dos propósitos do Governo,
não é socorro aceitável, pois não se o protege mediante a 'violação de direitos, mas com a supressão
de vícios e irregularidades. No estado de direito, a
que a Constituição expressamente se ·refere, não há
outro modo de decidir com legitimidade".
Decerto, não é esse o procedimento adotado pela Administração, porquanto o mais difícil e
imposto pela ordem jurídica. Tem-se, amiúde, optado pela prática deliberada de ilegalidades e inconstitucionalidades, que a tanto correspondem a
redução e cancelamento de direitos, transferindo
para o Judiciário as procedentes queixas dos prejudicados.
Parece confundir-se o titular de direitos com o
portador de privilégios, quando "saber distinguir essas situa<ões é obrigação jurídica e moral de governante e do legislador", para que seja preservado o
respeito público.
Por derradeiro, o Professor Josaphat Marinho
refere-se à polêmica questão da estabilidade, direito
constitucionalmente assegurado aos servidores nomeados em virtude de concurso público, após dois
anos de efetivo exercicio. Nesse caso, quando muito, seria possivel "restringir o alcance da modifica-
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ção" - que se pretende permissiva de demissões
"por faltas graves ou insuficiência de desempenho"apenas às situações futuras, em nome da 'lógica e
da prudência'.
Ao que é dado observar, o fim da estabilidade
dos servidores públicos, além de desconsiderar o direito adquirido, tem finalidade casuistiea, pois visa
tão-somente às demissões em massa, nos quadros
da União, Estados e Municipios, sob a razão principal de corte das despesas públicas.
Desprezando o funcionalismo concursado, cuida a proposta de ·permitir a contratação de novos
servidores, pela livre escolha dos governantes, método que passa a substituir o sistema de mérito, para
o ingresso na Administração.
Veja-se que, também nesse ponto, configuramse outras inconstitucionalidades, pois está o Poder
Público obrigado, consoante o mandamento do ar!.
37 da Lei Maior, a observar os princípios da impessoalidade e da moralidade, nos critérios da admissão de servidores.
Sujeitando-se aos parâmetros propostos, a admissão do funcionário, de uma só vez, configura ato
administrativo inteiramente pessoal e imoral, porquanto resuttante de escolha arbitrária da autoridade, dispensada de processar a pública avaliação da
competência do novo servidor.
Vamos concluir, Sr. Presidente, esta nossa
breve intervenção, consignando ainda, a respeito
do principio constitucional do direito adquirido, a
advertência do Professor Celso Antonio Bandeira
de Mello, que merece a reflexão de todos os Srs.
Senadores: "Não se pode entender corretamente
uma norma constitucional sem atenção aos princípios consagrados na Constituição e não se pode tolerar l)ma lei que fira um principio adotado na Carta
Magna.
Violar um princípio é muito mais grave que
transgredir uma norma. A desatenção ao princípio
implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio violado, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. •
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE

O SR. JOEL OE HOLLANOA EM SEU DisCURSO:
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hão de assentar em critérios éticos.

DIREITO ADQUIRIDO

·o Cidadão, que a Lei aposentou, jubilou ou ref<?rmou, ,as..
sim como o a que ela conferiu uma pensão, não recebe esse benefício, a paga de serviços que esteja prestando, mas a rebibulção de serviços que já prestou, e cujas contas se nquidaram e en-

-
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ram os vrnculos momentâneos estabelecidos pelos partidos. pois

cerraram com wn saldo a seu favor, saldo reconhecido pelo Estado com a estipulação legal de tle mortizar mediante uma renda vttallda. na Pensão, na Reforma, na Jubilação ou na ApoSentadoria.

A oposição de equillbrio dignifica os poderes e resguarda o
interesse público. É

o

que

retrata o

parecer do representante

baiano. Elaborado de fonna adequada a uma comissão té01ica,
reveste-se de sobriedade e fundamentação. Sujeito

a

controvér~

sia, como toda revelação da inteligência, pede reflexão, e não rispideZ. Divergência possfvel com parte de suas afirmações não
justifica oposição radical ao conjunto de seus termos ponderados.

O Aposentado, o Jubilado, o Reformado, o Pensionista do

Se a comissão em que foi apresentado é de. Constib.Jição e o respeito, a direitos doS~servidores. O interesse público não é protegi~

Tesouro, São credores da Nação, por títulos definitivos, perenes e
lrretratávals.
Sob um regime, que afiança os direitos adquiridos, santifica
os contratos, submeta ao cânon de sua inviolabilidade o Poder
Público, e, em garantia deles. adstrfnge as Leis à Nonna Tutelar
da irretroatividade, não há consideração de natureza alguma. juri-

regularidades. No estado de direito, a que a COnstitUição expressa~
mente sa refere, não há outro modo de decidir com legitimidade.
O procedimento pode não ser o mals fácil, mas é o que exi-

dicamente aceitável, moralmente honesta. socialmente digna, lo-

rio, renunciando a tarefa indeclinável. Câmara e senado estão

gicamente sensata, pela qual se possa autorizar o Estado a não
honrar a dMda, que oom esses credores contraiu, obrigações que
para com eles firmou ••.
A Aposentadoria, a Jubilação, a Reforma, são Bens Patrimoniais, que entraram no ativo dos beneficiados como renda
constilufda e lndestrutfval para toda a sua vida, numa situação ju-rídica semelhante à de outros elementos da propriedade in<frvf..
dual, adquiridos, à maneira de usufruto, com a limitação de pessoas. perpétuas e intransferfveis.
Na espécie das Refonnas, Jubilações ou Aposentadorias,

a renda assume a modalidade especial da um crédito contra a Fa·
zenda, e, por isto mesmo, a esta não seria dado Jamais exonerarse

desSa

compromisso essencialmente contratual, mediante um

ato unilateral da sua autoridade. •

do com violação de direitos. mas com a supressão de vícios e Ir~

ge a ordem jurfdica e democrática. Por isso não se deve transferir

a questão de legalidade e
fundonalmente obrigados

inconstitucionalidade ao Poder Judidá-

a

imprimir regularidade

a seus atas,

e

e dar-thes conteúdo próprio têm comissões es-pecializadas. A deliberação de cada podar é legitima. se obediente à natureza dos respectivos encargos constitucionais. É o eStilo
a que se submeteu o parecer emitido na Câmara para a discussão conveniente.
para

flsca!izá~los

Quando, nesse documento, o deputado sustentou ser

ina~

tingivel a estabilidade já conquistada pelo servidor, não criou direito, interpretou o que advém da Constituição. O texto constitu-

cional Vigente assegura a estabilidade aos dois anos de efetivo
exercício aos servidores nomeados em virtude de concurso público,

na forma da seu art. 41.

E se o art. &, XXXVI, declara que a

lei não prejudicará o direito adquirido, o art. 60, § 4 2 , prolba emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. O sistema da

Rui Barbosa.

COnstituição, portanto, resguarda o direito adquirido, mesmo con-

tra emenda. Logo, reservar o alcance da modificação para as si~
tuaçõas que sobrevierem não é absurdo, mas critério lógico t3 pru~

DIREITO ADQUIRIDO

O Estado de S.Paulo

dente. Ainda assim, impõe~se a revisão da emenda para restringir

Josaphat Marinho

ou delimitar as hipóteses de perda do cargo. Permitir a perda do

É de estranhar a reação de parcela do governo e da imprensa ao parecer do Deputado Prisco Viana à Emenda Constitu-

suficiência de desempenho•, é quase reduzir a garantia da estabi-

cional n2 173, definidora da refonna administrativa. A divergênda

cargo, como quer a emenda, •por qualquer falta grava•, ou por ín~
Hdade à demiSSibilidade ad nutum.

é natural e inerente ao processo democrático. A condenação ás-

Tem-se dito, com desenvoltura. para justificar emendas,

pera à manffestação técnica do partamentar revela espírito de in-

que não há direito contra a Constituição. Sim, se o direito já não

tolerância, incompaUvel com o regime de lndependênda dos po-

estivar nela consagrado, como resguardado se está contra o da

deres. Se a •independência• deve ser exerdda com ânimo de harmonia como prescreve a Constituição, nem por isso há de se corr

estabilidade. E se emenda pode modificar a COnstituição,

verter em submissão.
A relação

é de reciproco respeito entre legislativo e Exepara que um e outro cumpram suas funções

cutiVo, exatamente,

está.

entretanto, sujeita a limites expressos e implfdtos, para não deformar ou negar o sistema em que sa baseia, como recentemente
assinalaram na doutrina Gomes canotilho e lgnácio de Otto, e o
reconheceu o STF no caso do IPMF.

sem constrangimento. Vai por quasa 30 anos, Chandemagor ob-

Assim, as idéias do relator sobre estabilidade, e outras, re--

seJVOu que, no confronto Governo x Parlamento, o diálogo só

sistam à critica irritada porque amparam o regime constitucional e

será fecundo se repousar na igualdade. As mudanças no mundo

direitos que nele sa inserem. Erros a excessos indafensávels.

não enfraqueceram essa verdade, fortaleceram~na. Nem a alta-

apurados na aàninistração, não podem ser corrigidos com prejur-
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zo do que é legítimo. Tanto ~ de Interesse público a eliminação

Enir Severino da Silva

Presidente Cgt (BrasiQ

de abusos quanto o respeito às situações reguJarmente constf.
b.Jfdas. o titular de direitos não deve ser confunõrdo com o portador de privilégios. 5aber distinguir essas sltu~Q6es é obrigação
jurídico-moral do governante e do legislador; para que preser-

Valdir VICellte de Barros

Diretor Relações Internacionais Cgt (brasil)

vem o respeito público.

Kjeld Jakobsen
Josaphat Marinho 6

senador (PFL - BA}.

Durante o discurso do Sr. Joel de Hollanda, a Sra. Emflia Fernandes, suplente de
Secretário, deixa a cadeira ,qa presidência,
que é ocupada pelo Sr. Valmjr Campe/o.

O SR~ PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes.
A SRA. EMIUA FERNANDES {PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, em no~e da Comiss.ão Partamentar
Conjunta do Merct>sul, recebi, na última quinta-feira,
dia 12 de setembro, uma delega.çãq de sindicalistas
de vários paísOO, que vieram trazer ao Congresso
Nacional brasileiro as suas preocupações sobre os
processos de integração económica, particularmente
na América Lati!1a.
A Comissão, liderada pelo Secretário-Geral da
Organização lnteramericana de Trabalhadores, Luiz
Anderson, da Venezuela, contou com a participação
de dirigentes sindicais da Argentina, do Chile, do
canadá, dos Estados Unidos e da Jamaica, além dos
Presidentes das centrais sindicais brasileiras, Luiz Antônio Medeiros, da Força Sindical, Enir Severino da Si~
va, da CGT, e VICente Paulo da Silva, da CUT.
GRUPO DE TRABALHO SOBRE A
INTEGRAÇÃO MISSÃO AO CONE SUL
9-13SET/96

Membros da Missão
Luis Andersen

Secretário Geral Ciosl/orit

Dick Martin

Tesoureiro Clc (Canadá)

Earbara Shalor

Relações lntemacbnais Allcb{Eua)

Stanley Gasek

Relações Internacionais Alicio {Eua)

BruceJay

Representante Afl-cio

Uoyd Goodleigh

Secretário Geral JcbJ (jamaica)

Roberto Alarcón

Presidente Cut {Chile)

Francisco Gutierrez

Secretário Relações Internacionais Cgt {Argentina)

'

·,

! ":·.'

•

~

Vicente de· Paulo da Silva Presidente Cut {Brasil)
Diretor Relações Internacionais Cu! (Brasil)

Li.liz Antonio de M!ideJros Presidente Força Sindical
{brasil) {miSsão A Brasma)
José lbrahim

Ricardo Patah

·.'..

Secretário Relações Internacionais Força ·.Sindical
(Brasil)
Tesoureiro Geral Força
Sindical {missão A Santiago E Buenos Aires)

Os representantes dos trabalhadores, que também mantiveram encontros com Ministros; das 'Relações Exteriores e da área económica, e com o Presidente da República, apresentaram a necessidade da
inclusão de uma cláusula social de proteção mínima
aos trabalhadores, nos terrenos social e trabalhista,
frente à globalização, no âmbito da Organização
Mundial do Comércio e também do Mercosul.
Essa cláusula social é entendida como instrumento para assegurar determinados parâmetros mínimos de proteção ao trabalhador, na ausência dos
quais considera-se que o país exportador desenvolve concorrência desleal, utilizando-se de mão-deobra barata para colocar seus produtos a preços
mais competitivos no mercado internacional.
No documento "Normas de Trabalho lntemacional e Comércio", a Organização lnteramericana
de Trabalhadores adverte:
"Os direitos dos trabalhadores e até
mesmo a democracia são ameaçados por
poderosas forças, dispostes a sacrificar os
trabalhadores na busca do lucro máximo e
acesso aos mercados, enquanto os países e
as empresas competem, forçando a deterioração dos salários e das condições de trabalho, ao invés do aumento geral da produtividade. Um crescimento equilibrado, a longo
prazo, do comércio global, depende do aumento constante do poder aquisitivo dos trabalhadores. Uma corrida descendente diminui o crescimento dos mercados de consumo, cria desigualdades e tensões sociais severas e promove tendências protecionistes,
sobrepujando o objetivo da abertura de novos mercados.·
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Diz, ainda:
'Em um mercado mundial cada vez
mais competitivo, os governos deveriam
concordar com um parâmetro mínimo de
normas trabalhistas, para assegurar a·~
lhoria çlas condições sociais à medida em
que o comércio se expande. Um compromisso global com relação aós direitos básiCos
dos trabalhadores auxiliarâ a distnbuição
mais justa dos benefícios do comércio den.Iro dos e entre os países, permitindo aos
sindicatos trabalhar para garantir que o aumento do comércio e da competição conduza à melhoria das condições de trabalho e
do meio ambiente. •
Entre os pontos reivindicados pelos trabalhadores, destaC&I'Tlos também a exigência da proibição
do trabalho infantil e do trabalho escravo, o que, infelizmente, ainda se registra em vários pontos do
Brasil e da América Latina, comprometendo qualquer avanço económico que venha a se concretizar
com os acordos de comércio atualmente em negociação ou em fase de implantação.
No Brasil, por exemplo, temos cerca de 3,5 milhões de menores de 14 anos que trabalham, sendo
que mais de 70% deles recebendo em tomo de meio
salário mínimo, e outros, na condição de semi-escravos, cumprindo jornadas de até 12 horas, sem receber nada por isso.
Nessa situação, trabalhando em carvoarias, fábricas de calçados, madeireiras, em laranjais ou em
canaviais, em condições de trabalho extremamente
insalubres, eles têm comprometido irreversivelmente
seu corpo - mas, ainda mais grave, se é que se
pode dizer isso, também têm sacrificado a sua infância, o seu direito de ser criança, de brincar, de estudar e de sonhar.
Ainda, dentre os pontos epresentados pelos
trabalhadores, também salientamos a proibição de
todas as formas de discriminação no trabalho, que
têm historicamente prejudicado as mulheres brasileiras, que enfrentam dificuldades de acesso ao mercado em funções mais valorizadas, e também quanto aos salários, praticamente sempre menores do
que os pagos aos homens, mesmo que ocupem as
mesmas funções.
A propósito disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a edição de ontem do jornal Zero Hora, do meu
Estado, o Rio Grande do Sul, traz uma importante
matéria, sob o titulo: 'Mulheres recebem metade do
salário dos homens. • E o subtítulo afirma que "Gaú-
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chas trabalham .mais e ganham menos que as brasileiras•.
Diz a matéria:
'APesar de representarem 44,3% ila.
força do trabalho no Rio Grande do Sul, as
gaúchas ganham menos da metade do salário médio dos homens. Enquanto os trabalhadores homens com mais de 1O anos de
idade têm ·rendimento médio de R$506 no
Estado; ó ganho das mulheres é equivalente
a 49% deste valor (R$248). Os dados constam da última edição da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicmos (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica
(IBGE), realizada em 1995 e divulgada este
mês. A desproporção se acentua no campo,
onde a mão-de-obra feminina ganha, em
média, R$68, 25,6% da masculina,(R$265).
O Rio Grande do Sul emprega mais
mulheres, proporcionalmente, que a média
do País, onde a força de trabalho feminina
representa 40,4%. Mas a média nacional do
salário das trabalhadoras representa 54,6%
da remuneração dos homens. Ou seja, as
gaúchas trabalham mais e recebem menos,
proporcionalmente.
'Esta discriminação permanece mesmo
nas categorias com maioria absoluta de mulheres, como as empregadas domésticas' ,
exemplifica a advogada Denise Dora, da organização feminista Themis. 'As mulheres
são 93% das empregadas e os homens, 7"k,
mas eles ganham mais do que elas', afirma,
citando dados de um estudo do Instituto de
Pesquisa Económicas Aplicadas (lpea)."
Identificando as verdadeiras causas dessa situação e consoante com a realidade que nós, mulheres, vivemos e combatemos no dia-a-dia, a matéria do jornal Zero Hora conclui afirmando que:
'Há uma grande desigualdade e uma
atta exploração", afirma o economista Alejandro Arandia, presidente do Conselho Regional de Economia e técnico da Fundação
de Economia e Estatística. Para Arandia, se
a desigualdade tivesse relação com fatores
como menos qualificação, menos experiência ou menor grau de escolaridade, seria
pura e simplesmente uma regra de mercado. Só que isso não ocorre. É uma questão
de preconceito', resume."

-.
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Sr. Presidente, Srs.• Senadores, o Governo brasileiro tem manifestado receio de que o tema da
cláusula social esteja sendo ufilizado pelos países
industrializados como pretexto para adoção de medidas protecionistas, com surgimento de novas e sofisticadas restrições ao livre comércio, apesar do discurso oficial por parte dos lfderes da economia mundial em favor do liberalismo.
É verdade que, nos últimos anos, têm se multiplicado, nos países centrais, ou ricos, regras unilaterais para restringir o acesso, aos seus mercados, de
produtos que não atentem para as preocupações
ecológicas ou sociais, o que de certa forma poderia
justificar o receio das autoridades brasileiras.
No entanto, ao mesmo tempo,· com aval dos
próprios governos do Continente, também têm se
verificado no âmbito das negociações do Mercosul,
por exemplo, uma clara tendência à desregulamentação em matérias sociais e trabalhistas, o que, na
prática, significa um agravamento das condições de
trabalho, salariais e de organização dos trabalhadores dos pafses da região.
No Brasil, éstamos às voltas com a discussão
sobre a legislação sindical, previdenciária e demais
direitos sociais e trabalhistas que, se levados à prática, como se pretende, sem o debate amplo com todos os interessados, centrais, fedeiações, confederações, sindicatos e sociedade em geral, terminará,
nos termos propostos, por comprometer não apenas
os direitos, mas também a organização unitária dos
trabalhadores e a capacidade de defesa e de luta
das categorias.
Hoje mesmo, os jornais trazem a informação
de que a Argentina pretende alterar a legislação trabalhista para implantar 'salários variáveis', espécie
de adaptação da proposta dos "contratos temporários•, atualmente tramitando em nossa Câmara dos
Deputados, que dá direito às empresas em dificuldades pagar apenas salários básicos, sem os demais
direitos.
Cabe, aqui, também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, destacar a decisão da Comissão Parlamentar do Mercosul por ocasião da sua Vil Reunião
Quadripartite, realizada na cidade de San Luis, na
Argentina, no mês de setembro, que decidiu adotar
uma agenda mínima cobrindo temas de relevância
social, tais como, emprego, educação, diferenças de
gênero e formação de recursos humanos. Procederse-á, também, à avaliação dos efeitos possíveis das
harmonizações de políticas sobre o tecido social da
região, em especial, os impactos sociais provenientes dos ajustes e das reconversões, decorrentes da
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integração. Entre esses impactos, cabe mencionar o
assustador aumento do número de mulheres chefes
de fa.mma, tanto no campo quanto nas áreas urbanas. Inclusive, é importante também comunicar a
realização-de um seminário sob o patrocínio da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul e do Instituto Frederich Naumann, em Florianópolis, em 1•
de novembro vindouro, para tratar da· questão da
criação de empregos no Mercosul.
Srs. Senadores, a questão dos direitos trabalhistas vem sendo objeto de preocupação por parte
das entidades sindicais neste momento em que economia mundial avança na direção da globalização e,
ao mesmo tempo, da formação de blocos económicos, não sendo justo, portanto, que nesse processo,
os trabalhadores sejam privados dos direitos tão penosamente conquistados ao longo de décadas de lutas.
Nesse sentido, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
além do registro da visita dos sindicalistas· à Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, trago aqui
as preocupações dos trabalhadores e o alerta para a
urgência de se acelerar a busca de formas para garantir os direitos sociais e trabalhistas nas negociações e acordos do Mercosul e de outros acordos internacionais de livre comércio.
Muito obrigada
O SR. PRESIDENTE (Valmir Gampelo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Edison Lobão. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, vejo se aproximar a
eleição municipal. E vejo com muita preocupação
essa proximidade
Talvez um dia tenhamos sonhado juntos, nós e
eles, o sonho da dignidade, o sonho do respeito ao
próximo, o sonho de uma sociedade em que a consciência pudesse se manifestar de uma maneira realmente livre, escolhendo aqueles que teriam o múnus
de representá-la nas diversas esferas de governo.
No entanto, parece que agora sonhamos um
sonho solitário, porque aqueles que sonhavam apenas nos enganavam, não eram realmente sonhadores, não eram utópicos, não queriam transformar
nada da sociedade. E prova é que, uma vez alçados
ao poder, ao invés de transformar, repetem e aprofundam os defeitos da nossa sociedade, sem pejo
em continuar mentindo, em um processo de enganação hipócrita, pensando que o povo brasileiro é uma
massa de manobra, que se deixa ilaquear por seus
passes de mágica.
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Sr. Presidente, .Sr"s e Srs. Senadores, a modernidade, que, no seu sentido real e profundo, tem
muito pouco a ver com essa 'modernidade' que nos
está sendo imposta de fora para dentro; trouxe consigo o poder da palavra, concentrou o verbo nos monopólios dos meios de comunicação, transformou
esses meios de comunicação num poderoso centro
de condicionamento, de controle da consciência indlvi- dual. Esta ficou desarmada, inemne, e pode, fingindo
que tem liberdade, apenas falar para auditórios vazios.
~ outros, os que detêm o monopólio da fala,
roubaram-nos num dos nossos predicados essenciais, porque o homem é o produto da linguagem e
do trabalho. Roubaram-nos os instrumentos de trabalho e retiraram-nos a possibilidade de uma fala
efetiva. Falamos para as paredes. Essa liberdade
nos é concedida, a fim de que legitimemos o poder
da mfdia, o poder de falar para oitenta milhões de
brasileiros, de transformar a sua consciência, de injetar, desde a infância, a violência e o culto à violência, a fim de amedrontar a sociedade, preparando-a
para se colocar desarmada e submissa; as guerras
frias, as ameaças de que o Poder se vale para melhor ~ es!nJIIJ@r !) para melhor explorar a humani-- -- ----- ---- -- -dade.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, encaminhei ao Ministro Corregedor dÓ Tribunal Superior
Eleitoral denúncia contra o Sr. Maun1io Ferreira
Uma, que se apoderou da Radiobrás, uma das mais
importantes empresas estatais brasileiras. E esse
senhor, que um dia parecia sonhar o nosso sonho,
agora quer transformar os meios de comunicação
brasileiros num verdadeiro pesadelo. E o faz com a
máxima desenvoltura, esquecido de qualquer resqufcio ético.

É realmente de estarrecer o que acontece, a
partir da Radiobrás, de forma declarada, aberta e
escancarada, e de outras estações de televisão e rádio, de forma mais disfarçada, tendo por objetivo
conseguir as finalidades que o Governo, envergonhado, pretende alcançar.

n•

Em entrevista à revista lstoÉ, edição
1.374,
de 31 de janeiro de 1996, diz, entre outras coisas,
entre outros absurdos, o dono da Radiobrás - porque ele assim se considera, senão não poderia dizer: "Só aceitei o convite para a Radiobrás porque
acreditava nele - no Presidente Fernando Henrique
Cardoso - e no seu projeto político. Minha missão
na Radiobrás é essencialmente política. Entendo comunicação como algo político. O projeto simbolizado
pelo Presidente vai mudar o Brasil; por isso entrei na
guerrilha da informação'.
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Guerrilha da informação! Para o Presidente da
Radiobrás, a poderosa organização não está à disposição da implementação da cultura; não está à
disposição de um processo que democratize o acesso dos brasileiros aos meios de comunicação monopolizados; não está a serviço da crítica das nossas instituições; não está a favor de propostas que
possam ajudar a superar as angústias da sociedade;
mas, sim, única e exclusivamente, é esse poderoso
instrumento de comunicação em massa um instrumento de guerrilha; e ele, o Sr. Maun1io Ferreira
Uma, que transformou o seu sonho em pesadelo
para nós, utiliza nesse palanque moderno, que tem
até 80 milhões de brasileiros disputando - esse é o
verdadeiro palanque ao qual o poder não deveria
comparecer; não são os palanquezinhos de madeira, em cidades pequenas, movidos por milhares ou
apenas centenas de ouvintes e de correligionários;
mas esse é o palanque moderno, o palanque perigoso, capaz de desequilibrar as balanças dos Partidos
políticos na sua disputa pelo poder.
O Sr. Maurmo Ferreira Lima, que considera ter
sido nomeado para a •guerrilha da informação', é inquirido pelo repórter Mino Pedrosa: •A Radiobrás
está a serviço da reeleição do Presidente Fernando
Henrique?' E ele responde: 'Na Radiobrás, só não
faço roubar nem deixar que roubem. • Sequer matar,
sequer os outros pecados capitais, sequer os outros
crimes que a Humanidade condena em seus códigos fundamentais são respeitados pelo Presidente
da Radiobrás. O limite de seu comportamento ético
à frente da Radiobrás é apenas este: •Apenas só
não faço roubar nem deixar que roubem; o resto
faço e assumo. • Como se ele não estivesse roubando, malversando os recursos públicos que foram colocados nessa empresa; como se não estivesse- roubando aquilo que há de mais fundamental para o homem: a consciência; como se não estivesse defraudando a verdade em nome da necessária reeleição
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que expunge todos os crimes e pecados.
Diz o Sr. Maurmo Ferreira Lima, outrora democrata, hoje pendurado, não como papagaio, mas
como tucano, no muro agora ativo e parcial de seu
partido, e no ninho tucano da Radiobrás: 'Quem está
pensando em ser candidato a sucessor do Presidente
Fernando Henrique será candidato contra ele.'
Não se é candidato pretendendo fazer cumprir
um programa de governo, uma meta de ação, mas
de acordo com o homem do bacamarte televisivo e
da guerrilha das telecomunicações, quando se impunham os instrumentos dessa luta desigual. Para de-
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frontar o adversário corno o inimigo, 'quem está pen·
sando em ser candidato a sucessor do Presidente
Fernando Henrique será candidato contra ele; tem
que topar essa parada. Se não topá-la, que saia da
raia, porque o candidato à Presidência da República,
em 1998, é Fernando Henrique Cardoso - disse o
democrata moderno, o democrata de hoje em dia.
Portanto, é de estarrecer que · esse homem,
- posto lá pelo democrata FHC, ainda continue imbuído de todos os poderes para realizar a sua guerrilha,
que, infelizmente, não é uma guerrilha pessoal: ele
tem, na sua trincheira, envergonhados companhei·
rosde luta.
Mas não pára aí o disparate do Sr. Maun1io
Ferreira Uma. Ele pretende não apenas utilizar toda
a Rede Radiobrás e colocá-la na luta - na qual, ·de
acordo com ele, só não vale roubar: o resto vale
tudo - que levaria o Senhor Presidente Fernando
Henrique Cardoso a mudar a Constituição de 1988
para conseguir a sua recandidatura. Interessante é
que, quando Lula ameaçava ganhar as eleições, reduziram o mandato não apenas de seis para cinco
anos, mas depois para quatro anos, para que Lula
só governasse quatro anos sem possibilidade de
reeleição.
Todavia, essas forças estranhas e ocultas mudaram os dados, esses dados mentirosos que também servem para enganar, para perturbar a orientação, para desorientar, para enganar os eleitores. De
início, essas pesquisas. Encaminhei, também, um
projeto neste sentido: para regulamentar o uso da
mentira sistemática, da mentira elaborada por institutos de mentira, de venda de enganação, de números enganados e enganosos.
Esses institutos de pesquisa, a que os partidos
pequenos não têm acesso - não querem comprar
por questão de consciência e não podem comprar
por falta de dinheiro - esses institutos só estão a
serviço da continuidade, dos grandes Partidos, para
a permanência dessa estrutura devassa e perversa.
Portanto, o que acontece? Os truques são muito conhecidos. Eu mesmo participei de três eleições
em Brasília e fui vítima desses institutos. Não apenas eu, mas todos aqueles que participaram, tentaram participar como candidatos minoritários num
processo totalmente desigual; todos nós sabemos o
que acontece com esses institutos.
As primeiras pesquisas colocam os candidatos
da Oposição, aqueles que não pagaram pesquisas,
aqueles que não têm dinheiro e não têm vontade de
comprar esses resultados, lá no alto, nos píncaros
das preferências populares, para depois fazê-los

00137

precipitar; e aí, na queda daquela preferência inicial,
também mentirosa, é que se elevam os candidatos
do dinheiro, os candidatos a que essas empresas,
em nome da democracia, da liberdade de comunicação, da transmissão do conhecimento e da palavra,
em nome dessa liberdade, eles passam a constituir
uma verdadeira indústria da mentira, do engano e do
engodo.
Então, com a queda dos candidatos que já foram predeterminados para perder as eleições, sobem os candidatos do dinheiro, os candidatos do poder, os candidatos dos monopólios. Isso se repete a
cada dia.
A novidade, agora, é que uma rádio oficial ou
semi-oficial, um conjunto de estações que formam a
Radiobrás, empresa pública, passa a colaborar da
forma mais despudorada no sentido de desencaminhar o bom curso do processo eleitoral.
Diz ainda o ilustre Presidente da Radiobrá'sagora me desculpem porque repetirei o caçanje, o
português chulo utilizado pelo sensível e culto Presi·
dente da Radiobrás: 'Sinto-me profundamente sacaneado porque votei a diminuição do mandato de cinco para quatro anos, porque o art. 2" do projeto promovia a reeleição. Aí, houve um tumulto no plenário•.. •

É esse o nível de erudição, de cultura, de capacidade verbal e de sensibilidade política e democrática que se instalou com o seu bacamarte no centro da Radiobrás- bacamarte eletrônico, como completa o nobre Colega Bernardo Cabral.
Creio que não seria necessário, então, que os
políticos, pessoalmente, comparecessem a inaugurações ou reinaugurações de obras fantásticas, de
pedras fundamentais, de boas intenções; não precisaria que isso acontecesse. Bastaria, obviamente, a
eficiência dessa Radiobrás, que não pretende alcançar apenas os eleitores residentes no Brasil. Recorda-se o seu Presidente dos 2 milhões - 1,5 milhão,
diz ele- de brasileiros que estão morando nos Estados Unidos, brasileiros que, pelo desemprego, pelo
baixo salário, pelas precárias condições de vida, não
puderam· continuar conosoo - •Ame-o ou deixe-o" ·,
foram obrigados a deixar-nos.
Assim, lembrando-se de que no Chile, de Pinochet, deu mu~o certo uma campanha dirigida aos
caminhoneiros, que, segundo ele, ouvem o rádio e
saem repetindo as notícias que ouviram, constituindo-se, assim, em ouvintes privilegiados, ele quer
que programas da Radiobrás sejam dirigidos especificamente aos exilados ou emigrados brasileiros, os
2 milhões, que têm o direito de ser cidadãos, têm o
direito de escutar a palavra ·de Sua Excelência o
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· PresidP.,te da República, têm o direito de se infor·mar das promessas do Partido que o colocou no
centro dessa potente rej:le de emissoras.
Diz ele que sabe que não é apenas através
dessas mensagens radiofónicas que se fazem os cidadãos, que se cxnrserva- Já fora a cidadania brasileira, motivo pelo qual propôs também a aposentadoria
para os emigrados. E nós aqui, Sr" Presidente, pa- decendo do assaHo à nossa aposentadoria. Os nossos contra-cheques foram assaHados. Depois que
pague! minha aposentadoria durante 38 anos, verifico que levaram 12% dela. Contra a Constituição,
erga omnes, contra todos, assaltaram meu contracheque de aposentado. Ele quer os benefícios da
aposentadoria para aqueles que estão trabalhando
lá fora. Mais do que isso, ele quer a contnbuição deles
-aí, sim-. para que tenham direito à aposentadoria
Assim, de despautério a despropósito vai o Sr.
Presidente, o Sr. Diretor da Radiobrás, Maurmo Ferreira Uma, tecendo o seu programa, que vai nos ajudar a realizar uma eleição livre neste País.
Mas não é só a Radiobrás. Se prestarmos
atenção, veremos que existem outras potentes emissoras de TV que criam figuras simpáticas, inocentes,
ingénuas. como aquele tal de "Senador Caxias", que
pende entre a idiotia e a completa ausência de consciência dos problemas brasileiros.
Escolheu um problema, grave problema, sério
problema, mas um samba de uma nota só: só fala
em reforma agrária, porque agora falar em reforma
agrária, sem executá-la, passou a ser moda, a moda
dos chiques, a moda das maiorias, das minorias, a
moda dos milionários. Agora, é de bom tom declarar-se a favor de uma reforma agrária que não chega
nunca; mas, quando ela ameaça concretizar-se, cai
a máscara, silencia-se a boca e tudo volta atrás:
"Vamos expulsar os invasores, os bademeiros", dizem eles.
O Senhor Presidente da República não teve
pejo em comparecer à cidade cenográfica dessa
emissora a fim de cumprimentar pessoalmente o senador basbaque, o senador parvo, papalvo, lorpa.
Esse senador simpático que fica para lá e para cá
desmoralizando seus colegas senadores e falando
para um auditório vazio as suas .reivindicações tolas
e vazias. Foi lá o Senhor Fernando Henrique Cardoso cumprimentar o simpático artista que faz esse papel e recebeu dele a declaração, também divulgada
para milhões de telespectadores, de que era a favor
da reeleição.
Interessante! Que coincidência! O que tem a
ver uma coisa com a outra? Por que essa conversa,
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em que o ator declara que é, tal como o dono da Radiobrás, a favor da reeleição do Presidente da República? Então, não andou à toa o Senhor Presidente
na sua ida à longínqua cidade cenográfica
Interessante como a fantasia se mistura à realidade, age sobre a realidade, e como a fantasia, o
mito, a mitologia é capaz de influenciar no comportamento real dos homens.
Assim, de uma pernada só, quantos milhões de
brasileiros passam a ser também simpatizantes da
tese do "Senador Caxias", homem sério, imagem séria, imagem escorreita, imagem preocupada com os
interesses nacionais? Mas imagem produzida pelas
indústrias de produção da imagem; imagem produzida pela indústria que vende imagens, que fabrica
imagens de estadistas, de políticos, de artistas. Essas imagens, uma vez fabricadas, passam a dominar as pessoas, até a determinar o seu comportamento. Então, quando os narcisos, que fêm essas
imagens fabricadas, envelhecem, engordam ou se
deformam, costumam se refugiar no vício, na morte
e no suicídio. Quantos artistas não fizeram isso?
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Nobre Senador Lauro Campos, perdoe-me, mas o Regimento me impõe que eu lembre a V. Ex" que o seu
tempo já se esgotou há 13 minutos. Peço-lhe que
conclua o seu pronunciamento.
O SR. LAURO CAMPOS - Eu que peço desculpas por ter uHrapassado tanto o tempo que me
era reservado.
Então, encaminhei o documento, na esperança
de que o Sr. Corregedor-Geral do Tribunal Superior
Eleitoral pudesse tomar providências a fim de pelo
menos dirimir essa desigualdade, essa postura injusta, antidemocrática, partidariamente sectária, que
ainda hoje, infelizmente, preside o processo de manifestação e apuração da consciência de nossils
eleitores.
Assim, vejo agora que os números começam a
se ajustar de novo.
·

Em São Paulo, hoje, os jornais noticiam que
Pitta, cujo prestígio havia sido empinado por essas
empresas de pesquisa, caiu sete pontos.
A Erundina, coitada, que nunca teve condições, nem consciência para comprar resuHados de
pesquisa, começa a se aproximar do primeiro lugar.
Certamente, agora já se tem que admitir que ela disputará o segundo turno.
Isso aconteceu inúmeras vezes.
Eu, quando disputei uma vaga para o Senado
Federal, na primeira eleição de Brasília, com mais
67 candidatos, não lui incluído, 15 dias antes da
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eleição, entre os 20 ma.is votados no Distrito Federal. Vinte dias depois, abertas as umas, fui o segundo mais votado entre os 67.
Cansamos de ver essa estratégia que dirige o
processo eleitoral somando-se a outras, a fim de
preservar o oligopólio do poder, a fim de preservar os
direitos, que não passam, muitas vezes, de capas que
institucionalizam o comportamento divergente, o com-.
- portamento anti-social, o comportamento criminoso.
O crime, muitas vezes, transforma-se em algo
perfeitamente legal. Quem sabe se descriminarmos
o homicfdio, o Brasil não poderá apresentar uma
taxa muito baixa de criminalidade? Se descriminarmos o tráfico, também o PIB brasileiro poderá sofrer
uma grande elevação, incorporando esse componente na produção dessa terrível riqueza capitalista:
o ópio, os barbitúricos.
Mas ainda sobreviverá uma consciência que
sabe desmascarar· o comportamento anti-social, ainda que não apenado e não configurado como crime
pelos códigos, mas que ofende a vida coletiva e elesrespeita a sociedade.
·
Portanto, espero - ainda espero! - que o Sr.
Maurilio Ferreira Uma possa um dia responder pelas
suas declarações; espero também que um dia exista
uma televisão realmente democrática, meios de comunicação realmente livres, meios ·de comunicação
a serviço do desenvolvimento da consciência humana e da capacidade critica dos povos.
Continuo, Sr. Maun1io Ferreira Uma, que debandou da nossa utopia, que fugiu da nossa utopia
para nos impor esses pesadelos que representam a
sua fala de hoje, continuo a acreditar!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senador Odacir Soares enviou discurso à Mesa para
ser publicado na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno da Casa.
S. Ex' será atendido.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-RO)- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quem imagina que
as ações de reforma agrária ou as iniciativas de promover assentamentos de fammas, promovidas pelos
governos brasileiros nas últimas décadas modificaram a estrutura fundiária do Pais está incorrendo em
terrível engano.
A perversa concentração de terras no Brasil é
nos dias de hoje igual ao quadro existente nos idos
de 1940, ou seja, na questão agrária o Brasil acumula 56 anos de atraso, de medidas inócuas.
Essa constatação é uma das principais conclusões a que chegamos ao consultar o Atlas Fundiário

00139

Brasileiro, editado e lançado pelo Instituto Nac1ona1
de Colonização e Reforma Agrária-INCRA. A distribuição de terras pelas diversas classes, com o número de· imóveis, área ocupada pelos imóveis de
cada classe é profundamente preocupante.
O Pafs em suas grandes propriedades ou latifúndios, concentra 56,7% de todas as terras cadastradas, dosdmóveis rurais (187.762.627 hectares),
apesar de ·representarem apenas 2,8% do total de
imóveis.
. ·· <' ,
· A média propriedade expressa 19,9% da área
ocupada e em termos de· número de imóveis, concentra 8,0%.
Sr. Presidente, a grande propriedade e a média
propriedade, somadas, concentravam uma área ocupada de 253.725.812 hectares, o que correspondia a
76,6% de toda a área ocupada no Brasil que alcançava 331.364.012 hectares.
Os minifúndios e pequenas propriedades somavam 77.638.198 hectares, o que corresponde a
23,4% da área ocupada. Os minifúndios, muito embora totalizem 1.938A41 imóveis rurais, o que expressa . 62,2% do total dos imóveis, concentram
26.164.660 hectares, o que significa 7,9% da área
ocupada.
O Ministro Raul Jungmann diz que •o Mas
Fundiário Brasileiro é um poderoso instrumento para
subsidiar o .programa de reforma agrária e mostra
que ela é necessária e urgente.
Diz mais o Ministro dà Reforma Agrária: 'Ela
mostra que o Brasil continua com uma das mais altas e vergonhosas taxas de concentração de terras
do mundo'.
Para fazer, cientificamente, a comparação das
taxas de concentração de terras, é usualmente usado o chamado 'Índice de Gini', um indicador usado
internacionalmente para tal medição.
No Brasil, desde 1940, esse índice mantém-se
um pouco acima de 0,8 - numa escala de 0,0 a 1,0.
o indicador estatfstíco internacional, (Índice de Gini),
serve para medir a concentração da propriedade da
terra. Quanto mais próximo de zero, menor é a concentração; quanto mais próximo de UM, mais terras
estão nas mãos de menos pessoas.
Nos Estados Unidos e Canadá, o índice de
Gini chega a 0,4. Na América Latina e em países vizinhos como a Argentina e ChHe, esse índice não
passa de 0,5. No Brasil ele supera a Índia e o Paquistão, onde o ínõre, considerado muito forte, é de 0,7.

É importante conhecer as discrepâncias medidas pelo Índice de Gini entre as regiões brasileiras.
A região Norte é aquela com o Índice de' Gini mais
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alto; alcança um valor de 0,849 e supera os valores
das regiões·Centro-Oeste com 0,804 e o Nordeste
que·possui um fndice de 0,791 • .
As regiões• Sudeste, com valor de 0,742 e Sul,
com 0,607, são as que possuem fndices mais acei,
táveis (muito. embora sejam o dobro dos valores
apresentados para· a Bélgica e Holanda e muito próximo dos valores i:!a"fndia e do Paquistão).
O Atlas· Fundiário Brasileiro, Sr. ·Presidente, informa ainda as disparidades regionais do Pafs,
quando· aponta que na região Norte 45% dos imóveis.são improdutivos e 78% da área é improdutiva
A região Centro-Oeste tem um percentual de 38% dos
imóveis improdutivos e 63% da área improdutiva.
A região Nordeste tem 20"/o dos imóveis improdutivos e 70% da área improdutiva. Na reQião Sudeste, 27?/o dos imóveis são Improdutivos e 50% da área é
improdutiva Finalmente, a região Sul conta com 20%
dos imóveis improdutivos, e 63% da área improdutiva
·. É muito interessante confroniar esses dados
com os dados de área de lavoura: quanto maior o
estabelecimento, maior a proporção improdutiva de
sua terra. Assim os pequenos agricuHores lavram
65% dos seus estabelecimentos; os de 1O a 1.000
hectares lavram 25%; os de 100 a 1.000 hectares lavram 13%; os de mais de 1.000 hectares lavram
apenas 6,7%. Os proprietários-com áreas maiores
do que 1O mil hectares lavram apenas 2,3% de suas
propriedades. O IBGE traz ainda uma situação de 61
estabelecimentos de mais de 100 mil hectares que
utilizam para lavoura apenas 0,14% do total.
Sr. Presidente, no conjunto, esta é a realidade:
a maior parte das terras agrfcolas do Pais é utilizada
como reserva de valor por grandes proprietários,
que preferem imobilizar grandes áreas e esperar
que estas se valorizem, em decorrência de investi·
mentos públicos e privados de terceiros, a desenvolver atividades produtivas.
Essa situação é, em geral, mal disfarçada por
aquilo que se tem chamado, pudicamente, de "p~
cuária extensiva".
O Ministro Raul Jungmann assumiu o compromisso junto à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricuitura- CONTAG, de criar um fundo
nacional para a reforma agrária. Entre as fontes de
recursos, Jungmann espera contar com o Imposto
Territorial Rural - ITR, cuja proposta de aHeração
chegará ao Palácio do PlanaRa nos próximos dias.
O Ministro estima, ainda, que seja necessário
assentar pelo menos dois milhões de tammas de
•sem-terra• num prazo de 1O a 15 anos, a um custo
que pode variar entre R$35 e R$37 bilhões.
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O custo médio por famOia assentada no Brasil,
de R$16.100,00. Na região Norte é de
R$14.366,00; no Centro-Oeste, R$11.890,00 e no
Nordeste, R$. 19.890,00. As regiões Sudeste, com
R$24.444,00 e,Sul, com R$28.789,00, são as r~
giões de mais altos custos de assentamento por
tamma.
·. ,,, .. ·
Nunca é demais trazer à lembrança a contribuição do Deputado Nestor Duarte, Constituinte de
1946, que escreveu:

é

•uma reforma agrária nàs àtuais condi-

ções da economia'agrfc:Oia do Brasil, terá

a:

visar

a dois fins:· aumentar produção
que
nacional de alimentos para um povo, que todos os nutrologistas afirmam não ter o que
comer, nem saber como deve comer, e assegurar terras, dentro de novos termos de
divisão do solo e de estabilidade econômica,
para uma sempre maior populaçãÓ campesina, até agora sem teto, sem terra e sem instrumento de trabalho próprio•.
Muito obrigado
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta,se a sessáo às 16h10min)
ATADA1~SESSÃODEUBERATIVA
EXTRAORDINÁRIA, REAUZADA
EM 11 DE SETEMBRO DE 1996
(Publicado no DSF, de 12 de setembro de 1996)

RETIFICAÇÕES
No sumário da Ata, à página 15748, 1• coluna,
no item 2.3.1,

Onde se lê:
2.3.1 -Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 15 horas e 45 minutos, com Ordem
do Dia que designa.

Leia-se:
2.3.1 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

No texto da Ata, em falas da Presidência, à página n• 15856, ao final da 2" coluna,

Onde se lê:
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Sobre
a mesa, atterações propostas pelo relator, que serão
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lidas pelo Sr. 1g Secretário em exercfcio, Senador
Ney Suassuna.
. .. ,
São lidas as seguint~~
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Votação em globo do resü=J.l}te_.das pro~tas apresentadas pelo Sr. Relator.
·
·
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram
permanecer- sentados; {Pausa.)
i ··
Aprovados.
.
A Presidência convoca sessãó extraordinária
do Senado Federal a realizar-se, hoje, às 15 horas e
45 minutos,'..
com a. seguinte:
•
.., ...
'

Leia-se
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - Votação em globo do restante'·das propo~>tas apresentaI
das pelo Sr. Relc,ttor.
Os Srs. Senadores 'que as aprovam queiram
·permanecer sentados. (Pausa.)
'
Aprovadas.
·
O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) - A ITlê:ltéria vai à Comissão Temporária para redação final.
· · ' O SR. PRESIDENTE (Odacir Soares) -A Presidência designa para a. sessão·ordináiia de hoje, às
14h30min, a seguinte

· ORDEM DO DIA
ATA DA 1451SESSÃO DÊÚBERATIVA

.

··~EM~~~~!~:~~~~f996 ·

(Pub.!i.gac!S!.r~ DSF, de 12.d~ J>E:!tE!mbro de 1996)
·•· · ·• ' . -··~
RETlF/CAÇÃO· · · ·. ·
Tomar sem efeito as ratificações feitas no sumário do Diário do senado Fedeial, de 181'9/96, no
item 3 - Ratificação, página n11 16251, 2ll coluna; e à
página n11 16266, 2ll coluna, referente à Ata da 1451
Sessão Deliberativa Ordinária, realizada em 11 ele
setembro de 1996, e publicado no Diário do Senado
Federal do dia subseqüente. · ·
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Ata da 153!!! Sessão Não Deliberativa
em 20 de setembro de 1996
2ª Sessão Legislativà Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência do Sr. Valmir Campelo e João França
(Inicia-se a sessão às 9 horas) ·
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, Expediente que pãsso a ler.

o

É lido seguinte:
EXPEDIENTE
AVISOS
DO.MINISTRO DE ESTADO DA
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
N• 484/96, de 16 de setembro de 1996, referente ao Requerimento n"747, de 1996, de informações, do Senador Emandes Amorim.
N• 485/96, de ·16 de setembro de 1996, referente ao Requerimento n"715, de 1996, de informações, do Senador Lúcio Alcântara, em resposta aos
quesitos 1 a 5, e parcialmente ao quesito 6. No tocante à Relação dos Maiores Devedores, o Ministro
transmite manifestação da Procuradoria-Geral do
INSS esclarecendo a impossibilidade de prestar as
informações por tratar-se de matéria protegida pelo
sigilo fiscal.

As infonnações foram remetidas, em
cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O requerimento lido será votado oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Valrnir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.506-4, adotada
em .17 de setembro de 1996 e publicada no dia 18
do mesmo mês e ano, que 'altera a legislaÇão do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro'.
Oe acordo com as indicações das lideranÇas, e
nos tennos dos §§ 4° e 5" do arl 2" da Resolução
1/89-CN, fica assirn consti!Ufda à Comissão Mista in- ·
cumbida de emitir parecer Sabre à· matéria:

n•

SENADORES'

PMDB
JáderBarbalho
Nabor Júnior

REQUERIMENTO N• 944, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro, nos tennos regimentais, que a sessão especial prevista para o dia 26 do corrente, nos
tennos do Requerimento n• 849, de 1996, destinada
à comemoração da Semana Nacional do Jovem e
homenagear o Instituto lntemacional da Juventude
para o Desenvolvimento, seja transferida para data a
ser oportunamente marcada.
Sala das Sessões, 20 de setembro de 1996. Valmir Campelo- Bernardo Cabral - João França Jospahat Marinho- Lauro Campos- Joel de Hollanda.

(3erson Camata
Carlos Bezerra·
·PFL
Odacir Soares
JoséBianco

João Rocha
José Alves
PSDB
Carlos Wilson

José lgnácio Ferreira
PPB

Epitácio Cafeteira

Lucfdio Portella
PSL

RomeuTuma

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.

É lido o seguinte:

Suplentes

TitUlares

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
Bloco (PAJPTB)
Osório Adriano
Jair Soares
Eliseu Resende
Mussa Demes
Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)
Hennes Parcianello
Edinho Bez ·
Bloco (PPBIPL)
Hugo Biehl
·
Wigberto Tarluce
PSDB
Roberto Brant
Rnno de Castro
PT
Nilmário Miranda
Sandra Starling
PDT
Malheus Schmidt
Fernando Lopes
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De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-GN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-9-96- designação da Comissão Mista
Dia 23-9-96- instalação da Comissão Mista
Até 23-9-96 - prazo para recebimento de
emendas e pera a Comissão Mista emitir o perecer
sobre a admissibilidade
Até 2-10-96 -prazo final da Comissão Mista
Até 17-10-96 - prazo no Congresso Nacional

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-9-96- designação da Comissão Mista
Dia 23-9-96 - instalação da Comissão Mista
Até 23-9-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até 2-10-96 - prazo final da Comissão Mista
Até 17-10-96- prazo no Congresso Nacional

o· SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.507-11, adotada em .17 de setembro de 1996 e publicada no dia
18 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre medi<;fas de fortalecimento do Sistema Rnanceiro Nacional e dá outras providências•.
De acoido ·com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e s• do art. 2" da Resolução n"
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.508-9, adotada
em 17 de setembro de 1996 e publicada no dia 18
do mesmo mês e ano, que •concede isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI na aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, dispõe sobre perfodo de apuração e pra-·
zo de recolhimento do referido imposto pera as microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na safda de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a granel, dos estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos
equiparadOs a industrial".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 2" da Resolução n•
1189-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PFL

Bello Parga
Francelino Pereira

Freitas Neto
RomeroJucá
PSDB

BeniVeras

Jefferson Peres
PDT

Júnia Marise

Sebastião Rocha
PT

Eduardo Suplicy

Lauro Campos

Suplentes

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PFL

João Rocha
Júlio Campos

Edison Lobão
Jonas Pinheiro
PSDB

DEPUTADOS
Titulares

SENADORES
Titulares

Suplentes

Bloco (PRJPTB)
Manoel Castro
Raimundo Santos
Ciro Nogueira
Luciano Pizzatto
Bloco (PMDB/PSD/PSLIPSC)
Gonzaga Mota
Edinho Bez
Bloco (PPB/PL)
.Odelmo Leão
Basfiio Villani
PSDB
Yeda Crusius
SOvio Torres
PSB
Sérgio Guerra
JoãoColaço
PCdoB
Sérgio Miranda
AldoRebelo

Jefferson Peres

Coutinho Jorge
PlB

Valmir Campelo
Ademir Andrade

Emília Fernandes
PSB
Antônio Carlos Valadares
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes

Bloco (PFL/PlB)
Murilo Pinheiro
Júlio César
Luiz Braga
Osório Adriano
Bloco (PMDB/PSD/PSLIPSC)
Dilso SperafiCO
Marcelo Teixeira
Bloco (PPB/PL)
João Ribeiro
Severino Cavalcanti

00144

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Setembro de 1996

PSDB
Welson Gasparini

PSDB
Antônio Balhmann

Nelson'Marchezan

PPS
Sérgio Arouca

Augusto Carvalho

Bosco França

PT

PV
Fernando Gabeira
-~

Luciano Castro
PMN

Sandra Starling

Nilmário Miranda

De acordo com a Resolução n•1, de 1989-CN,
. fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-9-96- designação da Comissão Mista
Dia 23-9-96- instalação da Comissão Mista
Até 23-9-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade~
Até 2-10-96- prazo final da Comissão Mista
Até 17-10-96- prazo no Congresso Nacional

De acordo com a Resol~o n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-9-.96 -designação da Comissão Mista
Dia 23-9-96 - instalação da Comissão Mista
Até 23-9-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o pareoer
sobre a admissibilidade
Até 2-10-96- prazo final da Comissão Mista
Até 17-10-96-prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Valrrir Campelo) -;- O Senhor Presidente ·da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n" 1.509-8, adotada em
17 de setembro de 1996 e publicada no da 18 do mesmo mês e ano, que riSenta do Imposto de lmpo!laçáo e
do Imposto sobre Produtos lndustriafrzados bens de informática adquiridos pelo Tnbunal Superior Êlei!oral".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e
do arl 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Sobre a mesa, ofício que passo a ler.

s•

SENADORES
Titulares

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra
PFL
João Rocha
José Agripino

JoséBianco
Vilson Kleinübing
PSDB

José Roberto Arruda

Coutinho Jorge
PPB
Lucídio Portella

Epitácio Cafeteira
PSL
RomeuTuma

DEPUTADOS
TitUlares

Sr. Presidente do Congresso Nacional
Dirijo-me a Vossa Excelência para, nos termos
regimentais e em substituição a designação anterior
desta Uderança. indicar os Senadores do PSDB que
comporão a Comissão Especial Mista destinada a
apreciar a seguinte Medida Provisória
MP N2 1477-27
Publicação DOU: 30-8-96

Suplenles

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

É lido o seguinte:

Suplentes
Bloco (PFUPTB)
Murilo Pinheiro
Mendonça Filho
Uma Netto
Zila Bezerra
Bloco (PMDBIPSD/PSLJPSC)
Pedro Novais
Roberto Valadão
Bloco (PPBIPL)
Jorge Tadeu Mudalen
Augusto Farias

Assunto: Dispõe sobre o valor total anual das
mensalidades escolares e dá outras providências.
Titular: Coutinho Jorge
Suplente: Artur da Távora
Brasllia, 19 de setembro de 1996. - Senador
Sérgio Machado, Líder do PSDB. ·
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Será
feita a substituição solicitada

O Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. João
França.
O SR. PRESIDENTE (João França) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir
Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, a primavera está chegando e, com ela,
chegam também as chuvas, que trazem satisfação
aos agricultores e pesadelo para os usuários das
nossas rodovias.
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São conhecidas as conseqüências das chuvas ·
scbre a nossa maltratada malha rodoviária, toda ela
praticamente em estado de calamidade pública.
E o mais grave de tudo isso é que, todos os
ancs, lfderes e representantes do Governo Federal
têm anunciado projetes, planos e operações para recuperar a malha rodoviária brasileira. E nada acon-

tece.

·

Milhões de reais são perdidos por conta de buracos que dificultam o trânsito de caminhões, ônibus
e carros de passeio. Algumas estradas, literalmente,
acabaram.
Não há como escoar a safra, não há como exportar a nossa produção agrfcola Os preços dos fretes aumentam de maneira desproporcional, e os acidentes de trânsito resultam em uma multidão de
mortos e feridos.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Brasil é um
pafs continen1al, que, nos anos 60, decidiu dar toda
prioridade ao transporte rodoviário. Acabou com ferrovias deficitárias, parou de investir no setor e decidiu-se por construir estradas.
Esse projeto durou enquanto houve dinheiro
para abrir novas fronteiras. O sonho acabou em
1982, no momento em que os banqueiros internacionais decidiram que o Brasil pJe<;isava parar de se
endividar e iniciar o pagamento dos empréstimos.
A partir de então, o Governo Federal viu-se na
contingência de não dispor de recursos para abrir
novos caminhos, nem para manter as suas rodovias
em funcionamento.
Alguns exemplos são demonstrativos dessa situação absurda A ligação entre São Paulo e Paraná, por intermédio da BR-116, a chamada "estrada
da morte", é responsável por uma quantidade inacreditável de mortos e feridos, além de redundar em
ineficiência para o transporte de cargas. A duplicação dessa rodovia arrasta-se por um tempo interminável.
· Não há uma estrada ligando Rio e São Paulo
a Buenos Aires, assim como não há uma boa estrada ligando o Centro-Oeste ao litoral. Toda a
produção agrfcola dos Estados de Mato Grosso e
Rondônia é escoada pelo porto de Santos e trafega
na BR-164, que não ·oferece as condições ideais de
tráfego.

Essa situação prejudica enormemente o Brasil
e dificulta seu desenvolvimento. Buracos, as1alto
ruim, falta de policiamento, enfim, esse conjunto de
ineficiências que indicam má conservação conspiram contra o sucesso da agricultura e prejudicam a
economia.

00145

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, milhares
de brasileiros morrem, por ano, em acidentes nas rodovias. Isso é resultado, em grande parte, de falta
de manutenção das estradas, da falta de sinalização
e da inexistência de policiamento. Estamos falando
aqui da omissão do Estado.
Aqui perto, na rodovia BR-070, que liga Brasflia
a Cuiabá, o Departamento de Estradas de Rodagem
registrou 340 acidentes de trânsito no ano passado,
praticamente um por dia. Naquele perfodo, 111 pessoas morreram, quatro vitimadas por atropelamentos
e 107 em conseqüência de desastres.
A história do desmazelo com as rodovias federais começa em algum momento no final do anos setenta, com o chamado segundo choque do petróleo.
Naquele momento, iniciou-se um processo de
debilitação do Fundo Rodoviário Nacional, através
de polftic:aS fiscais do Governo da União que resultaram na redução das alfquotas de Imposto "Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Lfquidos e Gasosos. Este imposto terminou sendo exlinto pela Constituição de 1988.
A conseqüência dessa decisão é visfvel a todos: a degradação da malha rodoviária federal, que
hoje está numa situação lamentável. Somente 45%
das rodovias federais pavimentadas, segundo dados
do Geipot, se encontram em boas condições operacionais.
Na malha rodoviária nacional circulam 95% dos
passageiros e mais de 60% da carga do País. A deficiência das estradas ocasiona custos operacionais
adicionais da ordem de 4,2 bilhões de dólares. Vou
repetir, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores: 4,2 bilhões de dólares.
Os dados, tomo a dizer, são Citados em estudo
realizado pela Empresa Brasileira de Planejamento
de Transportes, o Geipot.
Para que V. Ex's tenham uma idéia do que
está ocorrendo, o Governo investe hoje, em pavimentação, restauração e manutenção de estradas, a
quarta parte do que fazia na década de 70.
Naquela ocasião a frota brasileira era de dois
milhões de verculos, hoje é de 13 milhões. Aumentou o número de veículos, elevaram-se as tonelagens de carga, cresceu o número de passageiros, e
os investimentos nas rodovias foram reduzidos. Viajar, por rodovias nos dias de hoje, no Brasil, é uma
aventura perigosa.
A experiência internacional demonstra. que os
programas de recuperação de rodovias dependem
de um mecanismo financeiro eficiente, firme, confiável e estável para garantir os recursos condizentes
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com a nl3ceSSidade do sistema. Para reverter o quadro de deterioração das rodovias nacionais é necessário investir, por ano, cinco bilhões de dólares.
Nos países desenvolvidos, os recursos destinados à construção· e recuperação de estradas têm
origem em impostos sobre combustíveis, pneus e
vendas a varejo de caminhões.
Há, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quem pense em privatização de rodovias e pode até
ser que funcione. Mas isso demanda tempo.
·
A verdade é que o assunto precisa ser discutido, analisado e deliberado. É importante e urgente
encontrar uma solução. Os 160 mil quilômetros de
rodovias pavimentadas brasileiras estão se acabando por má conservação. Além do prejuízo em si, estradas mal conservadas significam maiores custos e
um número expressivo de acidentes.
Os brasileirqs estão morrendo nas estradas e é
a hora de reverter esse quadro desolador e encontrar uma solução definitiva, objetiva e duradoura.
Peço ao Ministro dos Transportes que pense
nisso, nesse momento em que os profilenias tendem a
·se agravar, em conseqüência da chegada das chuvas.
Peço, também, aos que estão erri>enhados na
elaboração do Orçamento para o próximo ano que não
descuidem dessa questão de enorme interesse nacional, cuja indiferença tem nos causaâo enormes prejuízos e nós 1esado em.aiQil que não pode ser restituído: ·
vidas, muitas vidas, milhares de vidas perdidas nas estradas esburacadas deste País de Juscelino Kubitschek
O SR. PRESIDENTE (João França) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 9h 17min.)
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Ata da 154ª Sessão Não Deliberativa
em 23 de Setembro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Osmar Dias e Laura Campos
(Inicia-se a sessão às 14h30min)
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Declaro
aberta a sessão.
Sob· a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, Expediente .que será lido pelo
Sr. 12 Secretário, em exercício, Senador Lauro Campos.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
OFÍCIO
DE MINISTRO DE ESTADO

N• 94/96, de 17 de setembro de 1996, do Ministro da Educação e do Desporto, referente ao Requerimento n• 738, de 1996, de informações, do
Senador Ademir Andrade.
As fnformações foram remetidas, em
cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
N2

374196, de 17 de setembro de 1996, do Ministro dos Transportes, em aditamento ao Aviso n•
260/GMIMT, de 18 de julho último, com a complementação das informações relativas aos recursos
destinados ao Ministério dos Transportes, por meio
da Lei n• 9.121, de 30 de outubro de 1995, do Decreto de ·1• de novembro de 1995, referente ao Requerimento n• 466, de 1996, de informações, do Se-_
nador Ademir Andrade.
As informações complementares foram
remetidas, em cópia, ao requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
N• 819196, de 17 de setembro de 1996, do Mi:
nistro da Fazenda, em aditamento ao Aviso n•
741/MF, de 2().8.96, com as informações complementares aos itens 1, 2, 3, 4, 8 e 1O, do Requerimento n• 664, de 1996, de informações, do Senador
Eduardo Suplicy.

As informações complementares encontram-se à disposição do requerente na
Secretaria-Geral da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - A Presidência recebeu manifestações do Banco Central do
Brasil nos termos da Resolução n• 69, de 1995, do
Senado Federal, referente aos seguintes Ofícios:
- n• S/85, de 1996 (n• 2.837/96 na origem), de
19 do corrente, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, solicitando concessão de garantia a ser
prestada à União na forma do protocolo de intenções firmado com o Banco do Brasil S.A., objetivando
a aplicação de recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador- FAT, mediante repasses no valor de
quatro milhões e quinhentos mil reais, ao Banco do
Estado do Rio Grande do Sul para financiamento de
programas de geração de emprego e renda no segmento informal da economia; e
- n• S/86, de 1996 (n• 2.838/96 na origem), de
19 do corrente, do Governo do Estado de Pernambuco, solicitando elevação tem(Jorária do limite previsto do art 4", 11, da Resolução n• 69, 1995, de forma a permitir que aquele Estado possa realizar operação de crédito junto à Financiadora de Estudos e
Projetes no valor de duzentos e cinqüenta mil, cento
e seis reais e oitenta e quatro centavos, cujos recursos setão destinados ao desenvolvimento do Projeto
Construção das Ortofotocartas dos Municípios Utotãneos de Pernambuco.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Valmir Cempelo. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Lauro campos.
V. Ex" dispõe de 20 minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (PT- DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, Joseph Aleis
Schumpeter, um dos maiores economistas deste sé-
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culo, não era apenas economista. Ele foi também
um grande advogado, e tinha um conhecimento praticamente enciclopédico, como prova em um dos
seus livros em três volumes, História da Análise

Econômica.
Então, dizia, com razão, que economista que é
apenas economista é um mau economista. E o Brasil anda cheio, repleto, de economistas que são ape- nas economistas e, portanto, que sucedem com muito mais inconsciência e com muno mais limite em
sua Weltanschauung, em sua visão do mundo, do
que aqueles velhos bacharéis que dominaram a nossa história. Economista, depois de muitos anos percebi, não passam de bacharéis, aos quais~ se somam a perigosa Matemática e a esperta Estatística.
Temos, pois, a cada dia, medidas tornadas por
equipes que, devido à irresponsabRidade do coletivo,
vão compondo esse quadro em que o genocídio da
sociedade brasileira e de grande parte do mundo periférico constitui um triste resultado.
Agora, com toda a sua ignorância, o Diretor do
Banco Central, Sr. Gustavo Franco, continua a mostrar que é apenas economista. o quE> S. s•. declara,
em entrevista à Revista Veja desta semana, a respeito da abertura é realmente um atestado da mais
profunda ignorância em matéria de história econômica. Para S. s•., os males do Brasil advêm dos últimos 50 anos, quando o Brasil se fechou.
Pois bem, em 1808 o Brasil abriu seus portos
para as nações amigas, reduzindo as alíquotas de
importação. Portugal, que ainda dominava o Brasil
com mais clareza do que veio a fazer depois da lndependência, estabeleceu um imposto para suas próprias mercadorias, 1% acima do imposto que pagavam
as mercadorias inglesas para entrar no Brasil.
Todo mundo sabe, desde o primário, que foi levada a efeito a abertura do Brasil naquela ocasião.
Não sei se foi Brizola, se foi o PT, se foram os comunistas, que um dia fecharam este País, escancarado a qualquer dominação externa Sempre foi e
sempre esteve. Nos anos 50, quando o capital cêntrico penetrou no Brasil, criaram-se tantos estfmulos,
tantos incentivos, tantos benefícios ao capital estrangeiro que, como dizia eu naquela ocasião, esse capnal já estava com a passagem comprada. Não somos nós que vamos atraí-lo, reduzindo salários,
criando Câmbio favorecedor ao capital estrangeiro,
doando terrenos e criando isenções tributárias,
como se repete hoje e sempre se repetiu em nossa
História dominada.
De modo que, como sempre ocorreu no Brasil,
o capital estrangeiro nos domina, nos explora, nos
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subjuga, como diz o Presidente Fernando Henrique
Gardoso, e cria aqui o antiestado nacional dentro da
Nação. O antiestado nacional ao qual pertencem os
economistas que são apenas economistas, que não
têm uma perspectiva histórica, que não têm lenuras
a respeno de outros ramos das ciências sociais.
que o
Entre outros despautérios, afirma S.
Japão e os tigres asiáticas sempre foram abertos
aos capnais externos e a isso devem sua grande
prosperidade. Completo equívoco. Pelas ameaças
que os Estados Unidos fizeram sobre o Japão e a
dominação inglesa, com as duas Guerras do Ópio
que dissolveram a China, perceberam os japoneses
que contra veneno de cobra só veneno de cobra.
Em 1865, o Comodoro Mallhew Perry, num dia
santificado no Japão, chegou com sua esquadra
americana e, em nome da democracia, do liberalismo e do 'Tio Sam', da amizade internacional e da
proteção à democracia, despejou seus canhões sobre o Japão. Então, cinco senhores feudais, cinco
daimios, se reuniram e fizeram - foram os senhores
feudais que fiZeram - a reforma agrâria no Japão.
Enquanto os nossos senhores de terra aqui têm verdadeiro pavor da reforma agrâria, armam-se, criam
jagunços numa época e criam as suas polícias particulares, como aconteceu no início dos anos 60 e
agora se repete.
Enquanto isso, passa a ser chique falar em reforma agrária. Mas quando chega a hora do 'pega
prá capar' acontece como aconteceu no Brasil em
1963: a 'Marcha do Terço', em que as mulheres,
empunhando o terço, fizeram a marcha reacionária
contra a reforma agrária e contra qualquer modificação em nossa estrutura.
No Japão foram os donos da terra que iniciaram a reforma agrária. E, hoje, naquele país, o módulo fundiário tem em média 8.000 m2 apenas. E lá
a última reforma agrária foi tens pelos Estados Unidos, em 1946. O Comando dos Aliados, norte-americanos principalmente, que dominou o Japão, fez a
última reforma agrária japonesa, não para distribuir
terra, porque já estava muito bem distribuída, mas
para reduzir os 25% de trabalhadores assalariados
que havia na agricultura. Para o modelo, a tradição e
a cultura norte-americanos, 25% de assalariados na
agricultura é demais, porque nos Estados Unidos ela
é baseada, essencialmente, no trabalho familiar.
Pois bem, então sabemos muito bem que o Japão se fechou. A sua reforma bancária de 1874 fez
com que algumas relações antigas pudessem ser
quebradas. Entre outras coisas, os samurais, que recebiam a sua renda dos daimios, passaram a rece-
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ber do Governo, do Estado, restaurado naquela ocasião. E, com a inflação que veio em seguida, as ações do Governo se desvalorizaram e os samurais tiveram que trabalhar, não puderam mais viver às
custas do rendimento dessas ações do Governo.
Diz o Presidente da Radiobrás que o Presidente Fernando Henrique Cardoso é um meiji, um iluminado, e que ele vai tomar disponível todo o aparato
- da Radiobrás para a reeleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 'É a luz que vem dele -diz
o Presidente da Radiobrás- que deve me guiar.•
Lá; no Japão, foi o Imperador Meijl, o iluminado, que serviu de centro, de eixo para as reformas,
quando quiseram constituir o capitalismo japonês.
Pois bem, para encurtar essa conversa, vamos
passar diretamente para um fato muito interessante.
Sabemos muito bem que o carro é um produto nascido na França. Mas ao imigrar para os Estados Unidos a produção de carro recebeu um impulso fantástico. E como o carro sempre teve e hoje tem dez mil
peças, aproximadamente, e tinha muitas peças desde sua origem, ele era o objeto ideal para a linha de
montagem.
Henry Ford não inventou a linha de montagem,
ao contrário do que se pensa Ford diz que foi ele o
inventor da linha de montagem, ao observar na fazenda de sua tia - aquela que deu a ele US$3.000
para começar sua indústria - como eram desmanchados os porcos pendurados a um cabo. Os porcos
eram destrinchados passando de um destrinchador
para outro até que, ao fim, nada mais restava do animal. Ele, então, pensou no movimento oposto, nas
partes do porco sendo remontadas até compor um
porco, o produto final, daí, então, teria surgido a linha de montagem.
A história da técnica é muito mais sutil do que
parece. Henry Ford pode ter pensado que inventou a
linha de montagem, quando, na verdade, ela é um
processo histórico secular de formação. No século
passado, antes do Sr. Henry Ford visitar sua tia, alguns observadores e estudiosos já haviam conseguido descrever a linha de montagem.
Marx chamou a grande indústria de autómato
gigante. Ele via a máquina total da grande indústria
como um autómato. A palavra robô não existia, mas
existia autómato, e essa foi a palavra que ele empregou. Robô é uma palavra checa que só começou a
circular em 1920, robota, trabalho.
Marx viu o processo de transformaÇão, de junção do artesanato à manufatura e a transformação
da manufatura em uma grande indústria, em que a
linha de transmissão era acionada e distribuía o mo-
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vimento pelas diversas partes, pelas diversas seções, que eram artesanatos modificados, e tudo gravitando em tomo do grande autómato.
E Ford, com seu centralismo, com seu despotismo, com seu autoritarismo característico de alguns capilães de indústria, principalmente norteamericanos, tinha como seus assessores principais,
de acordo com Kenneth Galbraith, um ex-presidiário
e um ex-pugilista. Ele centralizou o comando da sua
indústria e dMdiu o trabalho em partes cada vez
mais limitadas, criando trabalhadores homogéneos,
que só faziam poucos movimentos. Não era preciso
mais treinamento e adestramento de grande parte
dos trabalhadores. O comando partia de cima, e os
gerentes e supervisores constituíam uma classe distinta, bem remunerada, muito diferenciada da classe
dos 'homens do macacão~.
A máquina é cultural, histórica. Essa linha de
montagem norte-americana objetiva o espírito de
Henry Ford: o despotismo da sociedade norte-americana, a diferença entre a elite e o resto.
Logo depois da Segunda Guerra Muridial, o Sr.
Tayoda - Tayoda significa arrozal grande e fértil - e
o Sr. Taiichi Ohno visitaram por cinco vezes a indústria Ford nos Estados Unidos. A indústria Toyota
constituiu o resultado dessas visitas, que emprestaram uma nova concepção à grande. indústria. No
momento em que a indústria Toyoda, logo em seguida Toyota, passava por uma crise muito grande,
Taiichi Ohno imprimiu uma outra organização à linha
de montagem.
A linha de montagem da T oyota tem profundas
dnerenças em relação à da Ford americana. Nela
não há direção, comando, gerenciamento ou fiscalização, nem há inspetores; todos se autocomandam.
Ao contrário da equipe capitalista, centralizada, lá há
um trabalhador coletivo, com espírito completamente
diferente daquele que animava os trabalhadores parciais, limitados. emburrecidos - como já dizia Adam
Smith- pela máquina do Sr. Ford.
Pois bem, o que fez Taiichi Ohno? A primeira
coisa foi aposentar o velho toyoda.
A indústria encontrava-se em crise. Então, em
1946, o governo japonês, pressionado pelos norteamericanos, fortaleceu os direitos dos sindicatos,
abrangendo inclusive a administração das empresas, impondo a seguir severas restrições ao poder
dos donos das empresas de demitir trabalhadores,
que passaram a ser vitalícios, ao contrário dos nossos funcionários públicos que perdem a vitaliciedade
nesta falsa modernidade, que é a inversão das coisas, um absurdo total. Pegaram a expressão •enxu-
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gamento', que tem um significado totalmente diferente na cultura e no contexto japoneses, para virem
aqui lazer essa devastação, esse genocfdio.
Ao invés dos blg shots, dos grandes chefes,
Taiichi Ohno disse: 'Quem agrega valor são os trabalhadores que estão lá na máquina. Eles é que
agregam o valor". Portanto, eles passaram a participar da direção, da gestão e do lucro da Toyota. A
partir daf, entre outras coisas, verificou-se que todos
os trabalhadores-sócios, acionistas da Toyota, participanéo dos lucros e das ações, passaram a ter um
outro interesse, não precisando mais de fiscais, de
engenheiros de produção; eles tinham interesse em
produzir mais e cada vez melhor.
Lá, no comando do Sr. Ford, só o gerente podia parar a linha de montagem. Então, se houvesse
um defeito em uma parte do automóvel, esse não
era detectado, porque nenhum trabalhador tinha outro interesse senão o de lazer a sua parte, ou seja,
em colocar a sua pecinha, em apertar o seu parafuso. O resto não era com ele. Então, nesse caso, cerca de 25% da área da indústria estava dedicada a
consertos dos carros que saíam com defeitos, os
quais se repetiam em milhares de carros até serem
detectados, quando eram detectados.
Agora mesmo, por exemplo, a diretoria de uma
fábrica está anunciando que irá trocar os carros já
vendidos, que saíram com defeito de seus pátios - e
já são milhares os carros que estão por aí rodando
com defeito.
A partir do sistema Ohno isso praticamente não
ocorreu. Qualquer trabalhador podia parar a linha de
montagem na hora em que percebesse um defeito.
No princípio, a todo momento, parava-se a linha de
montagem porque o trabalhador havia detectado um
erro qualquer- não dele, mas um erro anterior. Todos os trabalhadores iam para Já com o objetivo de
conhecer aquele defeito e encontrar a sua causa
para corrigi-lo. Depois de um certo tempo, já não havia praticamente paralisação, os defeitos haviam
sido corrigidos, e o sistema passou a funcionar muito melhor do que o sistema do Sr. Ford.
O Toyoda, que foi arquivado, declarou-se responsável pela crise da empresa e foi substituído por
esse trabalhador coletlvo. Essa nova fórmula mostra
que a técnica não é neutra: a mesma linha de montagem, nos Estados Unidos, tem um significado, e,
no Japão, passou a ter outro, graças à inteligência, à
penetração do Taiichi Ohno.
Para resumirmos: quando a linha de montagem
penetra no Brasil, ela mostra toda a sua prepotência,
todo o seu caráter discricionário e autoritário num

Setembro de 1996

país que praticamente não tinha experiência industrial, nem sindicato e cujos trabalhadores não tiveram poder para se proteger contra a invasão desse
capital mecânico, explorador e desalmado.
O que aconteceu no Japão - essa proteção,
essas conquistas dos trabalhadores - era impossível
no Brasil, na Argentina ou no México. Aqui, ao contrário de Já, os salários foram rebaixados, como propõe, ainda hoje, o Diretor do Banco Central, esta cabeça empenachada, ousada, atrevida, como soem
ser os pouco ou mal alfabetizados.
A ignorância é empenachada, atrevida, e é por
isso que Nietzsche dizia que, até no máximo 30
anos, inventamos e descobrimos coisas porque não
temos aquela formação e o respeito que a cultura e
o conhecimento nos dão, isto é, de que as coisas já
existem ou que existem de forma diferente. A cultura
é inibidora.
Dizia Nietzsche que os partidos políticos costumam atrelar na frente dos seus corcéis um burrico
célebre. Apanham um burrico, fantesiam-no de gênio e entregam o país a esses despropósitos feitos por
cabeça malforrnada e muito pouco informada
O Japão sempre foi protecionista. Sempre. E
continua sendo. O que permite a um país industrial
desenvolver a sua tecnologia, receber inovações
tecnológicas e a lutar por elas. Não é o baixo salário,
não é o salário aviHado. Se se paga R$112,00 a um
ser humano, por que vou comprar uma máquina carfssima, importar uma tecnologia nova para reduzir
em R$112,00 a minha folha de pagamento? Ou se
forem 50 trabalhadores, teremos 50 vezes
R$112,00, uma ninharia qualquer, e eu vou ter que
gastar milhões para comprar a nova tecnologia e tornar a minha máquina obsoleta antes do tempo, sucateando-se um setor industrial que passou a ser
obsoleto, tendo em vista uma nova atividade tecnológica. Como, no Japão, o processo de afirmação
dos sindicatos e suas reivindicações não foram obstados pela presença dos norte-americanos, houve
um interesse muito grande nas inovações tecnológicas sucessivas em inventar máquinas mais eficientes para dispensar o trabalhador caro. O processo
de inovação tecnológica desencadeia-se aumentando-se o salário, não o reduzindo.
Sr. Gustavo Franco, isso não ocorre nem aqui
nem no Nordeste. Esse negócio de justificar o baixo
salário nesta região como forma de atração de capital não é moderno. Está escrito na página 47 do livro
Perspectivas do Desenvolvimento Económico, de
Celso Furtado, edição de 1957. Logo Celso Furtado,
que acham que é socialista, comunista, propôs a re-
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dução dos salários, que ele chama de •monelários",
dos trabalhadores nordestinos, para atrair capital
para aquela região. Essa atitude não é modema.
Pior ainda, é tão antiga quanto errada e absurda,
como o Japão e outros pafses inteligentes provaram
em sua história.
No Brasil, os empresários deitaram no travesseiro e mamaram nas tetas do Governo durante mui- to tempo, de um lado, e, de outro, tiraram sangue
dos trabalhadores, pagando muito pouco. Os capitalistas brasileiros não tinham por que trabalhar, não
tinham pór que inovar, não tinham por que arriscar,
introduzindo novas técnicas. Então, é evidente que,
dentro desse contexto, não houve por que fazer-se
grandes inovações tecnológicas, e dormiu-se, durante muito tempo, na santa paz do nada.
O Sr. Gustavo Franco, queria, lutou por isso e
toma a repetir hoje que R$0,30 valessem US$1; depois ele esperneou para que R$0,50 fossem equivalentes a US$1; quando foi obrigado a aceitar R$0,89
por cada dólar. Se não me falha a memória, ele disse que aquno era perturbador do Plano. Ele queria
R$0,30, para importarmos tudo a preço de banana
e, disse na sua entrevista, que isso provoca a distribuição de renda. Ora, isso é o maior absurdo! Quem
importa carro, televisão em cores, computador?
Quem usa perfume francês e gravatas Hennes?
Quem consome chocolates? São os trabalhadores
que compram isso barato? Eles nunca passaram
nem perto di~. São como esses economistas que
nunca foram a uma indústria.
Em 1776, Adam Smith visitou uma indilstria de
alfinetes, e todos os economistas se referem à indústria de alfinetes que o economista Adam Smith
visitou. Parece que foi o primeiro e último economista a entrar numa indllstria. Eles ficam nos gabinetes
com ar refrigerado, distantes do suor.
Temos essa abertura fantástica, e agora vem o
Sr. Antonio Kandir para retirar também o imposto de
importação sobre máquinas e equipamentos. Isso é
a modernização; temos de importar barato máquinas
e equipamentos. E o parque industrial brasileiro?
Entre junho e julho, houve uma queda de 15% nesse
setor de base, que produz máquinas no BrasiL Agora, com essa abertura, é óbvio que haverá um aprofundamento do sucateamento, porque também essas indústrias que produzem máquinas não poderão
concorrer com as máquinas importadas.
Diante dessa invasão de mercadorias subsidiadas, os empresários brasileiros acordaram - quase
todos acordaram para falir; acordaram assustados e
faliram em seguida; entraram no vermelho, na ina-
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dimplência e na falência: 1.350 falências em um
mês, s6 no ABC neste ano. Em um mês!
Diz ele que os trabalhadores dispensados num
setor estão-se engajando noutro setor. Não é verdade que isso esteja acontecendo. Talvez seja uma
verdade estatrstica. No Japão, que é um pafs sério,
diz Jeremy Rifkin, no seu livro O Fim dos Empregos,
que a diferença entre o desemprego real e o desemprego estatfstico é de 300o/o. Por exemplo: se nas
estatfsticas do Japão se constata uma taxa de desemprego de 5%, na realidade o desemprego real é
de15%.
De modo que, nessa irrealidade estatística,
nessas mentiras do IBGE, nesses truques, o que
medimos não é a realidade, mas conceitos. Então,
pode-se arranjar que esses conceitos sejam medidos como se quiser. Pode-se resolver, por exemplo,
que a taxa de mortalidade corresponde apenas às
crianças que, nascidas vivas, morrem no primeiro
mês, ao invés de ser no primeiro ano. Nesse caso, é
evidente que a taxa de mortalidade diminuiria bastante, mas as pessoas continuam a morrer como
morriam antes.
Quando essa máquina, essa linha de montagem fordista, taylorista, fayolista entrou no Brasil, tivemos que reduzir o salário, acabar com os direitos
sindicais em 1964, aumentar as nossas relações de
exClusão, retirar recursos da sailde, da educação,
das penitenciárias, do social, para a formação de um
mercado que pudesse comprar esses carros e produtos caros transplantados para o Brasil.
No Japão, não houve esse massacre, porque
os 20% mais pobres ganham apenas quatro vezes
menos do que os 20% mais ricos. No Brasil, entretanto, os mais ricos são 38 vezes mais vez aquinhoados do que os 20% mais pobres.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Senador
Lauro Campos, V. Ex" ultrapassou em 23 minutos o
seu tempo.
Estou ouvindo com atenção, mas quero ouvir
uma parte do seu pronunciamento amanhã, uma vez
que V. Ex" está inscrito.
Peço a sua conclusão.
O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço muito a
generosidade de V. Ex", Sr. Presidente. Estava na
tranqüilidade desta segunda-feira, talvez me reencarnado na figura de professor que fui quando falava
três horas seguidas na sala de aula.
Para a felicidade dos Srs. Senadores sou limitado a dez minutos do nosso horário e algumas vezes aos vinte minutos' Hoje- V. Ex" teve a gentileza
de me conoeder o tempo quase que de uma hora.
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Para concluir: a máquina começa por ser antropomórfica. A máquina tem mão, tem memória, tem
uma linha de transmissão, tem um motor como se
fosse um coração. A máquina é antropomórfica, ou
seja, tem a forma do homem. É por isso que pode
expulsar os homens e substitui-los, pois tem a forma
do homem em metal. Mas ela também é sociomórfi·

ca.
A sociedade japonesa produz uma máquina
em uma linha de montagem diferente da sociedade
americana. No Brasil também houve mudanças para
pior. Á máquina se tomou mais perversa do que era
nos Estados Unidos, mais despótica, mais autoritá:ria, com maior capacidade de exclusão dos trabalhadores.
A Ford dobrou os salários em 1914; no Brasil,
o ano de pico do salário mfnimo foi em 1959. A partir
dai, queda permanente. E os trabalhadores, com
seus salálios reduzidos, foram exclufdos do acesso
ao produto nacional, a fim de que uma classe média
se constitufsse para ·comprar os produtos voltados
para a eltte: os carros e toda essa modernidade.
Mas são 50 milhões de carros produzidos no
mundo hoje. Os Estados Unidos só têm petróleo
para ser consumido nos próximos quatro anos, se
não tomarem conta do Iraque, do Irã ou de outros
pafses produtores de petróleo. ·
Cinqüenta milhões de carros por ano jamais
irão satisfazer a humanidade, somos seis bnhões de
seres humanos. Se o carro não envelhecesse, precisaríamos de 120 anos de produção. Mas, obviamente, os carros envelhecem e não há a menor possibilidade de que, por exemplo, a China venha a ter uma
relação razoável carrolhabitante.
Diz Paul Kennedy, em seu último livro sobre o
Século XXI, que estudos fettos sobre as geladeiras
na China demonstram que se cada casa chinesa tivesse uma geladeira, a camada de ozónio selia arrombada e tomalia a vida humana impossível.
De modo que para aqueles que não respeitam
os limites da sociedade a esses produtos elitistas,
nobres, produtos nobres para uma nobreza, numa
sociedade realmente socialista, não se pode produzir produtos nobres, produtos elitistas, produtos individualistas, para uma sociedade que ultrapassa, que
quer ultrapassar o egofsrno e o indMdualismo.
Portanto, quando para o conteXto da antiga
União Soviética foram transplantados esses produtos capitalistas, esse mercado capitalista, o socialismo acabou. É impossível uma sociedade ser homogénea ou tender para isto e os produtos serem
equanimemente distribufdos, a renda nacional ser
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bem distribufda, e esta sociedade produzir os produtos elitistas, excludentes, incompatíveis com a organização e a vida, numa sociedade realmente socialista. De modo que mais uma vez se vê como a tecnologia é sociomórfica, assume a forma da sociedade e influi sobre essa forma, impedindo muitas vezes o seu avanço.
Acho que, infelizmente, a tecnologia bélica, a
tecnologia espacial, a tecnologia voltada para a elite
realmente são altamente lucrativas e por isso se desenvolvem muito. O capitalismo acendeu o fósforo
do lucro nessa pólvora dessas mercadorias explosivas. Então, é óbvio que estamos aí nesta situação
em que 830 milhões de seres humanos foram desempregados por esta tecnologia capitalista, e não
há possibilidade de uma solução.
O péssimo capitafismo keynesiano reabsorvia
mão-de-obra desempregada e sempre te,z Isso. E
Keynes dizia que só a guerra resolve. Falou seis vezes isso: "Só a guerra resolve; só a guerra permite
que o Governo faça os grandes gastos e abra as
oportunidades de emprego que eram necessárias
para reabsorver a mão-de-obra desempregada".
Hitler viu isso na Alemanha, e Roosevelt disse:
que estou fazendo aqui é a mesma coisa que Hitler está fazendo na Alemanha". Hitler perdeu a
guerra, mas não perdeu a paz. As estruturas, de
acordo com Roosevelt, parecem muito uma com a
outra: a despótica, a autoritária.
Pois bem, agora, a solução keynesiana, o Governo empregador faliu. Então, os capitalistas têm
que retirar o lucro apenas dos trabalhadores, porque
não há mais a teta do Governo, por isso tem que intensificar. E ar mudam os conceitos das palavras.
Pegam essas palavras modernas, "enxugamento•,
que no Japão significa isso que acabei de falar, e
vêm aqui usar a palavra "enxugamento" como demissão em massa de trabalhadores. downsizing
reengenharia, o inventor da reengenharia já pediu
desculpas pelo mal que ele sabe que produziu ao
mundo.
De modo que eu gostaria que nossa ~nsciên
cia fosse capaz de entender o significado do significado das palavras e dos conceitos, a fim de que o
Brasil não continuasse a comer gato por lebre e aplicar aqui sobre nós o conteúdo mais maléfico, os aspectos mais negativos das modernas e limitadas soluções.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) - Senador
Laura Campos, peço a V. Ex' que assuma a Presidência, porque vou usar da palavra
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O Sr. Osmar Dias deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Laura
Campos.

O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) .:. Continua a lista de oradores inscritos.
Concedo a palavra, por 20 minutos, ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PR. Pronuncia o seguin·
te discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Sr"s Senadores, o Senador Lauro Campos
dialogou com o Diretor do Banco Central, Gustavo
Franco. Serei um pouco mais ousado e dialogarei
com o Presidente da República. .
.,.
Como não tenho tido a oportunidade. ultima·
mente, de conversar pessoalmente com o Presidente da República, talvez pelo fato de eu não estar filiado a nenhum Partido, embora isso não justifique
porque represento um Estado importante do Pais, o
Paraná, e tendo em vista que os direitos de todos os
Senadores devem ser respeitados como direitos.
iguais nesta Casa - não há aqui ninguém que seja
mais Senador do que outro ·, gostaria de falar com o
Presidente da República desta tribuna.
Interrompi, Sr. Presidente, a campanha eleitoral, da qual todos os Senadores estão participando,
por um dever de consciência. Nos contatos e nas
reuniões de ql.le participei no interior do Paraná e no
Mato Grosso do_ Sul, onde estive nesse final de semana, fiquei perplexo com a situação dos trabalhadores, empresários e agricuftores.
Não entendi por que cooperativas que outrora
foram sustentáculos do desenvolvimento económico
e social do Estado, gerando renda, gerando empregos para milhares de trabalhadores e suportando o
crescimento da agricultura do Estado do Paraná e
de tantos Estados brasileiros, hoje se encontram em
crise profunda de endividamento, de insolvência em
alguns casos, de desalento, de desesperança. Encontrei agricultores tão desanimados, embora os
preços de alguns produtos estejam acima da média
dos últimos dez anos, e por que as coisas estão tão
difíceis para aqueles trabalhadores volantes, os chamados bóias-frias, que no Paraná servem aos proprietários de grandes fazendas, de grandes usinas de açúcar, não estão encontrando agora emprego e, portanto, não estão tendo um meio ·de sobreviVência.
·
Lemos nos jornais e assistimos pela televisão
ao Governo dizendo que a situação do Pais melhorou e melhorou muito, e o Ministro Malan, numa ·referência aos agricultores brasileiros, se não me engano na Gazeta Mercantil de uma semana atrás,
afirmou: •o que mais os agricultores brasileiros que::.
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rem? Já fiZemos tudo por eles. Já securitizamos
suas dívidas e já lhes demos crédito para plantar. O
que mais eles querem? Inclusive, já desoneramos
as exportações•. ·
Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, sei que a preocupação de Vossa Excelência está
voltada para o quadro eleitoral, para os seus companheiros que estão em campanha, em especial no
Estado de São Paulo. Mas, Sr. Presidente, Vossa
Excelência poderia se preocupar um pouco menos
com a. emenda da reeleição, com a disputa de seus
companheiros e olhar para o quadro que está se formando e que pode se transformar numa situação irreversível, caso o Governo não tenha uma visão sistêmica sobre o setor produtivo.
Não adianta falarmos que as ações sociais
ocorrem com o .fim da i!lflação e com a estabindade
da moeda. É certo que o maior imposto que se coloca sobre as cabeças dos trabalhadores e· empresários é a inflação. mas. de que isso adianta se o trabalhàdor. não tiver emprego, e se o agricultor não tiver
dinheiro e crédito para plantar? Sr. Presidente, isso
de nada adianta.
.... Lembrei-me de alguns pronunciamentos que. fiZ
nesta Casa e de alguns relatórios importantes de órgãos que estudam as tendências de mercado, a geração de empregos e a evolução de países no setor
primário, no setor da indústria e no setor de serviços
e de geração de empregos. Eles também estão
preocupados .com o Brasil, diferentemente dos Mi·
nistros que estão saindo de Brasflia só agora, durante a campanha eleitoral, e, por isso mesmo, não têm
tido tempo de verificar o que está acontecendo com
a pequena e a média empresa, com a pequena e a
média propriedade, com as cooperativas e com o
setor produtivo nacional que, revoltado, assiste à injeção de somas e mais somas de recursos no sistema financeiro, sob o pretexto de que, se os bancos
quebrarem, teremos o caos no Plano de Estabilização da moeda.
Não vou discutir se fazem mais mal à estabili·
zação da moeda os R$13 bilhões que já foram injetados ou os R$22 billhões que, com certeza, serão
colocados para salvar bancos. Não vou discutir se
eles fazem mais mar à estabilidade da moeda do ·
que
esses bancos quebrarem. Tenho minha convicção e respeito a do Senhor Presidente da República e a dos seus Ministros.
Entretanto, é impossfvel não chegarmos a uma
só conclusão: de que os bancos estão quebrando,
porque, antes de quebrarem, quebraram-se os seus
. . , d_E!!lOSitantes. Não ocorreu de um banco quebrar, e

se
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os seus depositantes continuarem com o seu patrilento da agricultura, estavam ali sentados, aguarmónio intacto. Não. Primeiro quebraram os seus dedando uma oportunidade que não sei se virá. Vi,
pos~antes, depois, os bancos. Isso é claro.
como já disse, lojas fechadas, e seus proprietários
sem dinheiro para repor estoques.
Pois se há essa disposição, essa verdadeira
En1ão, os valores não es1ão sendo invertidos?
vocação para se salvarem os banqueiros ou os banNão está a população, de certa forma, sendo burlacos, por que não se desloca essa mesma vocação,
da nas suas expectativas?
·
essa mesma determinação, essa mesma garra e
essa mesma pressa para se criar, neste País, um
Há uma intensa mfdia, produzida por determiprograma de apoio ao emprego, por intermédio· do
nados Governos estaduais- e o meu é exemplo disapoio à agricultura e à agroindústria, que são nossas
so, sendo campeão em publicidade, pois nunca se
gastou tanto nessa área como alualmente, no EstavocaçõJ3s? Não podemos ficar apenas sonhando
do do Paraná -, para informar uma transformação
com atrair indústrias de automóveis ·para nosso
que não se vê. A única transformação que pOde ser
Pafs.
Senador Lauro Campos, v. Ex" demonstrou
vista no Estado do Paraná é a do desemprego, do
aqui, em seu pronunciamento, e em suas aulas cerdesalento e dos valores invertidos.
lamente, que entende muito mais do que eu sobre
Quando se prega que a fábrica de automóveis
essa inversão de valores que está ocorrendo. Lá no
gerará 2 mil empregos, praticamente a 15 quilómetros
Paraná, fizeram festa, tomaram champanhe trancede dislância dali, encontramos uma empresa de tratores
sa e soltaram rojão porque a Renault anunciou a
-vocação do Estado do Paraná - que eslá arriscada a
instalação de uma fábrica em São José dos Pinhais,
fechar as suas portas por falta de mercado.
perto de Curitiba, tendo o Governo, no momer)l"'o"e"'mn----- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na média hisque prega a privatização dos serviços públicos e das
tórica, o Brasil comercializa de 30 a 40 mil tratares
empresas estatais, colocado US$500 milhões para
agrfcolas e 4 mil colheitadeiras todos os anos. No
atrair essa empresa, tirando o dinheiro, com certeza,
entanto, até este mês de setembro, foram vendidos
dos setores produtivos do Paraná, para gerar - lá,
para o setor da agricultura 6 mil e 500 tratores e 450
talvez sim, porque a automatização estará presente
colheitadeiras. Isso significa que uma indústria que
-cerca de dois mil empregos. No Paraná, isso virou
emprega 40 mil trabalhadores no País está ociosa,
motivo para propaganda na televisão durante meses
porque um setor está descapitalizado e impossibilitae mais meses; aplicaram dinheiro público para fazer
do de comprar. Não são somente os 40 mil empreessa propaganda, inclusive, no mesmo instante, em
gos dessas indústrias, porque, além deles, há a reque a indústria de tratores que atraímos no tempo
venda de peças, enfim, há a diversificação de aliviem que era Secretário da Indústria do Paraná, que
dades a partir da fabricação dos tratores da agricultinha três mil empregos na Ford-New Holland, detura.
mitia, nos llltimos dois anos, em plena vigência do
Se entendermos que a agricultura é a fonte
Plano Real, dois mil trabalhadores. Não vi o Governão apenas de renda, mas de empregos neste País,
no tomar nenhuma iniciativa, adotar nenhuma atituporque, no chamado agrobusiness, temos 60% dos
de para impedir que aqueles trabalhadores deixasempregos ativos em nosso País e 60% do orçamensem a indústria de tratores. Sé eles estavam sendo
to que compõe o próprio Orçamento da União, verifidemitidos, é porque a indústria não estava vendencaremos que o enloque dado para o desenvolvimendo; e, se a indústria não estava vendendo, é porque
to e a modernização deste País, pelo menos sob o
os agricultores não tinham dinheiro para comprar; e,
meu ponto de vista, está equivocado.
se os agricultores não têm dinheiro para comprar,
O Brasil não se está integrando, de forma comSr. Presidente, aí a história fica triste.
petitiva, no mercado internacional; ao contrário,
Pequenos municípios inteiros pelos quais pasabre, escancara as suas fronteiras para importações
sem critérios, estabelecendo a moite e a condenasei durante esses dias - e n!jo viajo de avião nem
de helicóptero; não porque não goste, mas porque
ção de setores fundamentais para a economia brasinão posso -, viajando de carro, vi lojas do comércio
feira.
fechadas à tarde, trabalhadores sentados na calçaAmanhã, Sr. Presidente, haverá uma reunião
da, na rua, aguardando não sei o quê. Trata-se, Sr.
no Ministério da Indústria e Comércio. Séi que o MiPresidente, de trabalhadores e mais trabalhadores
nistro da Indústria e Comércio tem-se preocupado
desempregados. Aqueles que, antes, tinham o seu
bastante com os automóveis, as peças, o setor autoemprego garantido na agricultura, agora, pelo desamotivo, os brinquedos. Mas, Sr. Presidente, o ali-
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mento, o setor primário, aquflo que gera emprego
não é objeto de preocupação do Sr. Minis!rO da Indústria e Comércio?
VoHo a falar ao Senhor Presidente da República: o Paraná plantava, quando eu era Secretário,
SOO mil hectares de algodão, e não há outra cuHura,
neste Pafs, que gere, anualmente, mais empregos
que o algodão. Este ano, o Parará plantará 120 mil
- hectares, porque ficou bonito falar em importação.
O sinõnimo da modernização virou, sim, Senador Lauro Campos, abertura sem critérios. Modernizar significa abrir, escancarar, arregaçar, para que o
algodão entre aqui sem alfquota de proteção, desmantelando-se um setor que levou décadas para se
estruturar.
Dessa forma, encontra-se a explicação para a
crise sem precedentes das cooperativas: ao invés
de·. se apoiar a produção, apóia-se a importação.
Não importa que os .empregos sejam gerados nos
pafses de origem, já que o produto é IT)ais barato. É
mais barato para quem? É mais barato para uma indústria que importa o algodão para transformá-lo em
tecido e que vai colocar esse tecido ao mesmo preço se estivesse consumindo o algodão, a matériaprima nacional, para os consumidores. Ora, numa
calça jeans ou na camisa de algodão do Senador
João França, há apenas 4,8% de matéria-prima no
custo. O resto são custos industriais, impostos,
transporte, intermediação, tudo o que se imagina.
Dizer que vamos importar algodão para beneficiar consumidores, quando o custo da matéria-prima
não chega a 5%, para mim, é conversa mole.
O algodão é uma questão que se debate neste
Pafs há seis anos, desde os tempos infelizes do Presidente Collor, quando S. Ex" também pensava nessa abertura sem crilérios. Foi um atropelo a importação do algodão e, hoje, a produção nacional caiu
tanto que, ao invés dos grandes exportadores de
seis anos atrás, somos grandes importadores.
Observem o que está acontecendo com o trigo.
O Governo entrou com um discurso de que o trigo
que está entrando no Brasil custa US$300/tonelada;
portanto, devemos plantar, dobrar a área e produzir
porque, este ano, o trigo vai ter um preço bom. O
Governo garante.
A culpa não é só do Governo, mas, pelo menos, é sua responsabilidade essa falta de controle ·
dos lobbles dos moinhos de trigo. Além dessa responsabilidade, precisa o Governo olhar para os Ministérios onde funcionários do segundo escalão ganham viagens para o exterior, finan~iados por esse
esquema que tem condenado a cuHura do trigo em
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nosso Pafs. E pensar que nós já produzimos para
nossa auto-suficiência!
Em 1988, colhemos 6,5 milhões de toneladas
para um consumo de 6,4 milhões. Hoje o consumo
está em tomo de 8 milhões e, mesmo com todo o
discurso de que os preços seriam remuneradores,
vamos produzir 2,8 milhões de toneladas, importando o restante. Sabem o que estão fazendo com o trigo nacional? Os moinhos não o compram e acabam
por promover a derrubada de preços, que chegou a
US$220 a tonelada. Hoje, este mesmo trigo está
sendo comercializado a US$180, sem sequer ter
compradores. Para quê? Para pression:;~.r ainda mais
os preços, para que os donos dos moinhos possam
comprar mais barato, sem mesmo pensar a médio e
longo prazos, acabando por destruir e desestruturar
o setor de trigo que, na verdade, há décadas fora
estruturado pelas pesquisas da Emprapa e instiMos
privados paranaenses, como os da Ocepar e lapar,
possuidores de grande estrutura para a venda de
máquinas, adubos e agrotóxicos, que geram para a
economia milhares e milhares de dólares indiretamente.
Essa posição, esse comportamento imediatista
vai colocar-nos nas mãos dos grandes produtores
mundiais, que, ar sim, vão cobrar os preços que quiserem, a partir do momento em que extinguirmos de
vez a cuHura de trigo, que é decai:lénte em nosso
Pafs.
O Governo, aparentemente, está com tapa nos
olhos ou uma venda nos olhos, porque o tapa ainda
pennitiria que ele visse alguma coisa; tapa é aquilo
que se coloca no burro para que ele olhe apenas
para a frente. Parece que o Governo está impedido
de enxergar o que vai acontecendo à sua frente,
porque não é possfvel não ver, neste momento, que
vamos perder a soberania com o trigo e, com isso,
pagar US$300 a tonelada. Evidentemente, não serão os donos dos moinhos que serão sacrificados;
serão os consumidores do pão, do macarrão, da bolacha, enfim, dos derivados do trigo; eles vão pagar
caro por essa inconseqüência que se vive neste momento.
O caso do trigo precisa ser visto pelo Governo.
Os produtores têm um custo de R$12 por saca e estão vendendo a R$1 O; quem vai plantar trigo, no ano
que vem, com todos os riscos da cultura? Desse jeito, ninguém.
Estamos assistindo ao mundo inteiro se mobilizar. Haverá, inclusive, uma conferência de cúpula
em _Roma em novembro próximo, da qual gostaria
de partiCipar, porque será tratado um assunto muito
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sério: a questão do abastecimento, da segurança alimentar. Talvez poucos saibam que hoje os estoques
de alimentos são tão baixos em todo o mundo que,
se ocorresse um grande conflito mundial, daria para
abastecer o mundo por apenas 50 dias. Nunca foi
tão baixo o estoque de alimentos!
O que isso enseja? Enseja que os países que
têm potencial de produção inaproveitado façam um
- planejamento e aproveitem esse potencial. O Brasil,
ao invés de caminhar para frente, está crescendo
como um rabo de cavalo. A produção, que já foi de
80 milhões de toneladas, baixou para 70 milhões de
toneladas.
O Ministro Arlindo Porto, que é um Senador
companheiro nosso, grande amigo nosso, diz que
vai promover um aumento da produção substancial.
Como, Ministro Al1indo Porto? Como, Presidente
Fernando Henrique Cardoso? Como essa produção
vai crescer? Estamos vendo aqui na Gazeta Mercantil - está certo que é de uma semana atrás, mas
é uma noticia ..., que "Tesouro e Banco do Brasil chegam a um acordo sobre crédito rural".
Não sei se é do conhecimento do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, mas estavam discutindo qual seria o spread que o Banco do Brasil receberia com o repasse do crédito rural. E o dinheiro
parado, sem ser repassado aos ágricultores, que estão preparando o solo para a safra de verão. Sem
recursos eles não podem comprar o insumo e sem a
confiança no Banco do Brasil não podem empenhar
compromissos nas cooperativas, que já não podem
atender o produtor, porque também estão sem condições financeiras. Então, o caos se prenuncia.
Quando se anunciou R$5,2 bilhões, eu fui um
dos que disse: "Vai aumentar. Está bom, é um passo
adiante." Foi um passo atrás, Sr. Presidente, porque
não há R$5,2 bilhões; há 3 bilhões, o resto é dinheiro externo, em dólar. E produtor pode ser humilde,
mas não é burro. Produtor não vai se aventurar com
aquele seu interlocutor conduzindo a política de
câmbio a tomar dinheiro em dólar. Ele quer o dinheiro nacional. Se nós acreditamos na nossa moeda, é
com ela que temos que financiar a agricultura, e não
com a moeda americana. E para isso os produtores
contam com mais dinheiro para o crédito; mas também não adianta ter 3, 5, 1O bilhões se o dinheiro
não está .sendo liberado.
Conversei sábado com o Senador Lúdio Coelho, que se senta ali. Ele me disse: "Senador, sou
cliente do Banco do Brasil desde quando eu era rapazinho; e faz tempo, quase 50 anos" - mais de 50
anos deve fazer. E ele me dizia: "Fui ao Banco do
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Bresil já quatro vezes e o gerente me disse que infelizmente não pode atender-me: E" eu já apliquei calcário no solo para corrigi-lo".
No entanto, como é que o Ministro da Fazenda
vai saber que o calcário tem que ser aplicado três
meses antes? O calcário tem que reagir quimicamente para neutralizar a acidez do solo, para que,
quando a semente for colocada na terra, esta já esteja em condições de acidez propícias para a semeadura.
Tem que semear antes. E para isso tem que
haver o dinheiro para comprar o calcário. E, sem calcário, principalmente nas regiões novas do CentroOeste, não se planta. Por isso talvez se explique o
fato de que estamos desde 1980 plantando a mesma área no Brasil. Vamos a 38 milhões de hectares,
vamos a 42 milhões, voltamos a 38 milhões, e no
ano passado semeamos 39 milhões de hectares, retroagindo na área, na produção e até na produtividade porque, sem o crédito, não dá para aplicar o calcário, e sem o calcário não dá para corrigir o solo, e
o solo que não é corrigido vai produzir menos. ·
Então, Sr. Presidente, parece-me que os valores estão invertidos: comemora-se muito com coisas
que atingem tão pouco a vida do cidadão brasileiro e
não se pensa nos caminhos que poderiam resolver
milhares de dramas familiares, principalmente o do
trabalhador desempregado. Não deve existir um drama maior do que estar desempregado ou do que ver
o filho desempregado. Assiste-se à comemoração,
com rojões e champanhe, da possibilidade de se
criarem dois mil empregos no Estado, pela instalação de uma fábrica, que talvez se instale, com o dinheiro que talvez o Governo do Estado tenha para
pagar. Esse governo já vem empenhando, por sete
anos, segundo notícias que tenho, os royalties que
deveriam ser aplicados na preservação do meio ambiente e dos recursos naturais, no apoio à agricultura, que teve 360 mil hectares de áreas alagadas somente no Paraná.
Enfim, Sr. Presidente, deveria o Governo olhar
para o caos existente. Por exemplo, importar-se-ão
13 milhões de toneladas, que vão custar quase
US$5 bilhões ao País. Quanto emprego poderia ser
criado se fosse apoiada a produção e não a importação? Quantas divisas esses empregados com trabalho assegurado poderiam gerar para os comerciantes. dos pequenos municípios brasileiros, que fecham as suas portas e que colocam Prefeitos em fila
em Brasma, para chorar que as finanças públicas
estão quebradas? Antes das finanças públicas quebrarem, quebraram os cidadãos brasileiros; antes de
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quebrarem os bancos, quebraram os seus depositantes.
Por isso, Sr. Presidente, estou um pouco desanimado. Penso que o crédito que está emperrado,
precisa ser colocado à disposição, porque ao produtore ao consumidor não interessa essa briga interna
do Banco do Brasil com o Tesouro; aos consumidores muito menos, pois são eles que vão 'pagar o
- ·· pato' depois. A visão é muito urbana
Vou voltar a esta tribuna em outra ocasião, Sr.
Presidente, para falar com V. Ex" e com os demais
Senadores a respeito de minha proposta sobre o
modelo de desenvolvimento que devemos adotar
para o meio rural. Pena que tenhamos hoje um plenário vazio, pois este seria o momento para iniciarmos a seguinte discussão: quando falamos em reforma agrária, queremos um programa social ou um
programa de desenvolvimento? Quero um programa
de desenvolvimento, não apenas social. Essa visão
do Governo de promover um programa social com a
reforma agrária está equivocada. . .
O Governo não pode ver na reforma agrária
uma ação social e sim uma ação de desenvolvimento. Se é verdade que em alguns Estados são poucos
os latifúndios improdutivos, é verdade também que
em outros há latifúndios improdutivos que deveriam
estar sendo aproveitados e que não o são, pois não
se coloca dinheiro ali. Fazer reforma agrária com saliva, nenhum pafs do mundo fez, Sr. Presidente.
Também não se vai lazer reforma agrária derramando sangue. Já
alguém dizer que não existe reform<Cl agrária sem o derramamento de sangue. Existe, sim:-Conheço experiências que deram certo em
muitos pafses. do mundo. Se aqui não deu certo, é
porque a visão urbana está atrapalhando.
Quero apresentar um modelo de desenvolvimento rural que compatibilize.essa situação, esse dilema, essa discussão que sà,coloca. Temos que
manter o homem no campo produzi~J9o, mas temos,
dedaradamenteinviáveis;de5,2miihõesdei)elluenas propriedades, porque estão totalmeÍ'rte fora do
crédito, da tecnologia, da assistência técnica, do
mercado, 1,7 milhão pequenas propriedades.
Que bela reforma agrária poderíamos fazer int-·
ciando pela viabilização das 5,2 milhões pequenas
propriedades, das quais só 600 mil podem ser consideradas pequenas empresas rurais! Que bela reforma agrária !arfamos, Sr. Presidente, se definissemos, de uma vez por todas; que o dinheiro do Banco
do Brasil não seria mais utilizado para grandás empreendimentos de pessoas que apenas usam o
nome de agricuHores para se beneficiarem de so-
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mas abusivas e que, depois, até mancham o nome
do agricultor, deixando essas dfvidas para o Tesouro
pagar! E quem paga é toda a população!
Da fista dos maiores devedores do Banco do
Brasil, Senhór Presidente Fernando Henrique, 24
perfazem R$4,5 bilhões. Se o Tesouro colocou R$8
bDhões dentro do Banco do Brasil, poderia ter colocado R$3,5 bilhões apenas, poderia ter socorrido o
Banco. É que·R$4,5 bHhões, de grandes devedores
que não pagam, são df\lidas garantidas com bens,
com patrimônios, que também são intocáveis, porque se escondem atrás de seu próprio poder de fi~
nanciarem campanhas eleitorais e se escondem
atrás do poder de polfticos que, dependentes desses
financiamentos, Sr. Presidente, ficam com o chamado 'rabo preso', impossibilitados depois de não defenderem as. causas desses grandes devedores.
Nós temos carência de dinheiro n!l agricultura
e temos ·carência de um plano de desenvolvimento.
Apresentei proposta, Sr. Presidente - e V. Ex' é
economista -, ·no sentido de serem colocados imediatamente R$10 bilhões para irrigar a agricultura:
R$8 bilhões para custeio de safra e R$2 bilhões
para investimentos; para modernizar, mas modernizar sob a visão do agricultor, que quer um melhor
equipamento, que quer uma melhor estrutura de produção; não modernizar com a visão sobre a qual V.
Ex" acabou de discursar aqui, em que se abrem as
fronteiras e não se protege o produto nacional.
E, de vez em quando, cometem-se besteiras
como a que foi cometida pelo Ministério da Agricultura, que baixou portaria proibindo o trânsito de animais vivos do Paraná para Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, sem nenhuma justilicativa técnica,
apenas comercial. Mas creio que o Secretário de
Santa Catarina foi competente, conseguiu que o preço do sufno em Santa Catarina na mesma semana
subisse R$0,20 o quilo. O preço do suíno no Paraná
caiu R$0, 1O o quilo. Pena que nós não temos um
secretárkH:<>rnpetente no. Paraná, senão po.deríamos estabelecer pelo menos uma igualdade de condições. Mas o Brasil é uma República Federativa e
eu acredito no bom senso do Ministro Artindo Porto.
E quero dirigir-me mais uma vez ao Presidente.
Que Sua Excelência observe melhor, pois o modelo
de desenvolvimento que está sendo aplicado no
campo pode destruir o que temos de mais precioso,
de mais caro: o modelo da pequena propriedade. No
dia em que isso acontecer, no dia em que o modelo
da pequena propriedade em nosso País for destruído, no dia em que se destruir a organização dos produtores, como são as cooperativas que levaram dé-
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cadas para se estruturarem; no dia em que terminarmos de matar culturas empregadoras de mão-deobra, como o algodão, que é plantado em pequena
propriedade intensamenta- não é só o Sr. Olacyr
que planta, não - como o café, que é cultura de pequena propriedade; no dia em que destruirmos essas culturas e as culturas dependentes das commo- dHies agrícolas, que estão subindo não porque existe uma ação interna de governo, mas em função da
dinâmica do mercado internacional, estaremos condenados não apenas a aumentar a nossa importação, mas a ver as filas de prefeitos choramingando a
miséria dos seus municípios. Essa miséria tem uma
causa e está na morte de um número enorme de pe:.
quenas propriedades que já estão sendo exterminadas no nosso País.
·
Ou se define um modelo de desenvoMmento
rural para o Brasil, ou vamos chorar, vendo a fila
de prefeitos sendo acompanhada como se fosse
um enterro, com todos os pequenos produtores
que deixaram o campo brigando pela reforma
agrária. Aí vamos ficar naquela conversa mole: vamos assentar 60 mil. Assentam-se 30 mil e, no
mesmo ano, "desasser:ttam-se• 200 mil pequenos
proprietários.
É preciso olhar com mais realismo para a situação em que se encontra o setor produtivo, tanto a
agricultura corno a agroindústria; Sr. Presidente.
Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - O Senador Valmir Campelo enviou discurso à Mesa para
ser publicado, na forma do disposto no art. 203 do
·
·
Regimento Interno.
S. Ex" será atendido.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF)- Sr.
Presidente, Srts e Srs. Senadores, uma sugestão da
maior relevância foi apresentada pelo Ministro da
Agricultura, Senador Arlindo Porto, ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso, na semana passada.
Trata-se da proposta de isenção do Imposto
sobre Operações Financeiras (IOF) na comercialização de produtos agrícolas.
Pelas regras em vigor, as pessoas jurídicas estão obrigadas a pagar uma taxa de 1,4% de IOF na
comercialização de produtos agrfcolas e as pessoas
físicas recolhem 4,3%.
A intenção do Ministério da Agr.: ,ultura é reduzir o •custo Brasil", dando maior competitividade à
agricultura brasileira.
Não resta dúvidas de que a isenção da cobrança de lOF nas operações envolvendo a :produção

agrícola resultará numa redução significativa do chamado "Custo Brasil".
Os bancos, de um modo geral, recolhem o IOF
em desconto de titulos provenientes de vendas para
recebimentos futuros, fazendo incidir à alíquota especifica multiplicada pelo venciménto do título. O resultado atinge o valor de face do título e o Imposto
sobre Operações Financeiras é recolhido quando da
libeiração dos recursos.
A proposta de eliminar a cobrança do IOF das
operações de desconto em banco na comercialização de produtos agrícolas foi amadurecida depois da
mudança no processo de compra de estoque da safra 1996/1997.
No mês passado, o Conselho Monetário Nacional aprovou a extinção dos chamados Empréstimos
do Governo Federal com Opção de Venda.
Na prática isso significa que os produtores
agrícolas terão que vender no mercado, vez que o
Governo· deverá comprar apenaS o necessário para
manter seus estoques reguladores, cerca de 1 O% da
safra.
Prevendo um aumento substancial das operações de desconto· em banco; já a partir da safra de
trigo deste ano, o· Ministro Arlindo Porto propôs ao
Presidente Fernando Henrique a edição de um decreto isentando a comercialização de produtos agrícolas de IOF.
Conforme já tive a oportunidade de falar aqui,
nesta tribuna, o Ministério da Agricultura está empenhado, também, na viabilização de investimentos da
ordem de ·s,s bilhões de reais, destinados à expansão da área plantada, à aquisição de máquinas agrfcolas e ao financiamento da safra.
Desse montante, aproximadamente 1 bilhão de
reais serão aplicados no PRONAF, Programa de
Apoio à Famflia Rurai, que concede, em média, empréstimos de 4 mil reais a cada famflia fixada no
campo, com juros de 9% ao ano, visando consolidar
o plantio em pequenas propriedades.
Cerca de 300 milhões de reais destinam-se à
compra de máquinas e os 5,2 bilhões restantes estarão disponíveis para o financiamento direto da
salra.
O objetivo do Ministério da Agricultura é incentivar a produtividade, até atingir o patamar de 100
milhões de toneladas de grãos, dentro dos próximos
três anos, segundo deciarações do próprio titular da
Pasta.
Nesse período, segundo avaliações dos técnicos, será preciso modernizar a estrutura d.e armaze-
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nagem e distribuição, com investimentos em silos e
meios de transportes.

As ações do âmbito do Ministério da Agricultura que acabo de enumerar são de suma impoJ1ância
para o País.
:

'

Todos sabemos que as nações que hoje integram o circulo dos países desenvolvidos tiveram
que, primeiro, se afirmarem como POtências agrfcolas.
Por isso mesmo, quero emprestar o meu irrestrito apoio à proposta de isenção de IOF sobre transações financeiras envolvendo produtos agrícolas.
Providências como esta, tenho a certeza, vão
determinàr o crescimento da produção de alimentos,
ampliar a oferta e baixar os custos; póssibilitando o
acesso de mais e mais brasileiros aos produtos da
Cesta básica.
O Governo Fernando Henrique Cardoso, que
vem colhendo frutos preciosos no controle da inflação e nos esforços de estabilização da moeda, deve
agora concentrar-Se no sentido de alavancar de vez
o desenvolvimento do País. A agricultura, com toda
a certeza, é· um investimento que vale a pena, pois
além de representar divisas económicas, representa
também a eliminação de um dos grandes problemas
nacionais: o fantasma da fome.
Era o que tinha a dizer Sr. Presidente.
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Onde se lê:
•A Emenda n• 105 será apreciada em globo, no
grupo de emendas de parecer contrário; a Emenda
n• 11 continua destacada em decorrência do Requerimento n• 800/96, do Senador Romero Jucá, de
destaque, também aprovado anteriormente.
Votação, em globo, das emendas de parecer
contrário, ressalvadas as de n"s 8, 11, 20, 29, 38,

39, 49, 62,63, 64, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95,132,
1~1~1~1~1~1~1n1~1~1~

181,183,185,189, destacadas."

Leia-se:
• A Emenda n• 145 será apreciada em globo, no
grupo de emendas de parecer contrário.
Votação, em globo, das emendas de parecer
contrário, ressalvadas as de n•s 8, 11, 20, 29, 38,

39, 49, 62, 63, 64, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 105,
1~1~1~1~1~1~1n1~1~1~

181 , 183, 185, 189, destacadas."
No final da página 15820, exclua-se, por publicação indevida, a seguinte emenda da redação de
emendas de parecer contrário, apreciadas em globo
e rejeitadas:

EMENDA N• 105
O SR. PRESIDENTE (L.auro Campos) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16h06min.)

ATA DA 1441 SESSÃO DELIBERATlVA
EXTRAORDINÁRIA, REAUZADA EM
11 DE SETEMBRO DE 1996
(Publicada no DSF, de 12 de setembro de 1996)
RETIFICAÇÕES

Na página 15809, segunda coluna, na apreciação do Requerimento n• 917, de 1996:

Dê-se ao § 32 do art. 111 do substitutivo a
guinte redação:

se-

. Ar!. 111. ......................;........- · -.......
§ 32 Os vefculos de transporte coletivo
de passageiros, obedecidas as exigências
estabelecidas pelo poder competente para
autorizar, permitir ou conceder a exploração
de serviço, poderão conter, na parte traseira, envidraçada ou não, e nas laterais, painéis publicitários, desde que não contenham
conotação pohlica e que contribua para a redução tarifária
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Ata da 155!! Sess~o- 1Não. [)eliberativa
em 24 dé setembro· de 1996
2ª. Sessão Legislativa Ordinária; da· 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Júlio Campos, Ney Suassuna e Joel de Hol/anda
· ·
_·
(Inicia-se a ~~~são àS 14ti3ómíri) · ·
...
O SR. PRESIDENTE (Ney SuaSsúna) :.. Decl'á-·.:
roabertaasessão.··--·
·•
······
Sob a proteção de:-Deus, iniciâmos noSsos' tiá:;:
•· _·-_-·- - .. · ,.,
balhos.· '-··- ·Encerrou-se Óhteiri o p~o para apres~niá~
ção de emendas ao Projeto de Lei do Senado .n• ·
89, de 1996, de airtõiia •Çç_ -ª~nªi!or R'omerõ Ju:CS,:
que aufOilza o_ P~E!( _Executivo: a 'êriar à _:E~Ij(
Agrotécnica · Federal de Caracaraf, ·no Estado -de '
· . " '_:
'--_·
.... _. ·•
Roraimà
. --A.ó projeto-riãõ
ofereCidÍ!s
A matéria será•iriélilida em Oidimrdo Diá

fómm

emendaS. ··. -

oPór:
o SR. PRESIDENTE (Ney suáSSuna) :.:.·o se:.

tunan1ente.· · · · .·

···~··

· ···.

· · · · ~ · ···

nhor Presidente da República e~u ao Congresso·
Nacional a Medida Provisórià ri• 1'.511-2, 'ádOtádá ·
em 19 de setembro de 1996 e publicada niHiilf20'
do mesmo mês e ano, que "dá nova redação ao art.
44 da Lei n• 4.771; dé 15 de Sêtefnbro de 1965;-e•
dispõe sobre a proibiÇão do incremento da· convéf- ·
são de áreas florestais ·em áreas agrfcolas' ·na Re-:
gião Norte e na parte ·norte da Região Centr'o'-oeste,
e dá outras providências•.
··
-----De acordo_com.
indicaeõe'S'"tias •Lideran-·
ças, e nos termos dos §§ 4" e só do art:-2--daR&:'
solução n" 1/89-CN, -fica assim ·constiturda a Comissão Mista incumbida de emitir pare<:Elr sobfe a·
matéria:

as

SENADORES.
Tftulares

Suplentes
PMDB

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PFL

Bernardo cabral
Odacir Soares

.'.'.· .. '

PSDB

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,

rrCá. 'estábeiEÍcido o seguinte calendário para a trami-

taÇão' da rriatéiia:

·
· · ..
Dia 24-9-96- designação da Comissão Mista;
Dia' 25-:9-96- instalaÇão da Comissão Mista;
Até 25'9-96 - prazo ·para recebimento de
éniendas é para· a Comissão· Mista emitir o parecer
sóbié a 'adrilíssibilidade;- Até 4-10-96- prazo final da Comissão Mista;
Até 19-10-96 -prazo no Congresso Nacional.
. . .. . ... ''....
.O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida. Provisória n• 1.518, adotada em
19 de setembro de 1996 e publicada no dia 20 do
mesmo mês e ano, que "altera a legislação que rege
o salário-educação, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das Lideranças,
e nos tennos dos §§ 42 e 5" do art. 2" da Resolução
n• 1/89-CN., fica assim constitufda a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Jefferson Peres
PDT

Darcy Ribeiro

Suplentes
PMDB

Sebastião Rocha

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Benedita da Silva

Waldeck Omelas

PT
Marina Silva

DEPUTADOS

Titulares
Suplentes
.
· ' ' ' ·.. Bloco (PFLIPTB)
Rogério Silva
··· · · ·· '· · Munlo Pinheiro
Osrilir Uma
Maria Valadão
. . ·alOco (PMDBIPSD/PSUPSC)
Elton Rohuelt· ··· · · · ··' · ··-' · Oscar Andrade
' . BÍoco (PPBIPL)
Gerson Peres
Silvemani Santos · ' ·
PSDB
Celso Russomanno
Luiz Femàndo
PDT
Mátheus Schll]idt
SfivioAbreu
PSB
Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

RomeroJucá
Jonas Pinheiro

Lúdio Coelho

..

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PFL
José8ianco
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entrevlsÍa . ampiamente _diwlgada pela imprensa,

Romeri>Jucá

teafirmaa bumce ·c~e·.nOssa.s elites.

PSDB

.
Nossas elites são butrasl E o preclaro Ministro,
PTB
.. ~11scie_nte e conhecedor da sociedade em que nas· Regina ~mpção; · .. i:eu e viveu, revela a nitideZ, a clarividência de suas
Emitia Fernandes
PSB
" .. ·
· • · · l:;piniõeS. Trata-se quase de uma sentença do SuAdemir Andrade
Antonio Carlos Valadare5
premo Tnbunal as palavras proferidas pelo eminente
Minis!rci,
até há pouco, Presidente do l?t-Jpremo TriDEPUTADOS"
butial Federal. Mas S. Ex" não é original. Eugênio
"ntulares
. Suplentes
Gúdiri, ·Jior eitemplo, tio de Mário Henrique ·simon.
· Bloco {Í"FUPTB)
~· que desde a década de 40, apesar de engeOsvaldo Coelho
Wemer Wanderer·
nheiro, foi um influente economista no Brasil, comPaes Larldim ··
.Marilu Guimarães .
bàtia:_ o· eià:esso de eslfmukís, de incentivOs, comba· .• .. ; .BI9CO (i>MÓBIPSDlPSI.JPSC) .
. ..
~ a _abertura_ escancarada de. JusceDno Kubitschek.
Michei Temer
· ·
· Geddel Vieira Uma ·
para .o capital estrangeiro; Eugênio Gudin, que este--~
BlOco (PPBIPL)
Ve ligaao à Light durante toda a 5ua Yidli
Gerson Peres ·
Odelmoleão
~mP~ estrangeiras,. critiçava Juscelino. Kubits·. , ....
•" PSDB
Chei<:
Ele escreveu um artigo. na Revista Brasileira
... Alexandre Santos
Ubiratan Aguiar
i!à
·eooriómia," ein que rnoStr.i 'que o Bràsn iomi!Pia
PCdoB
.
um dólar seu para cada dólar que entrava no Pafs•
Sérgio Miranda
AldoRebelo
Eugênio. Gudin suportou e apoiou, com exceção
' . · ... ,, ·
PPS
. . .
.. '·
déSSé ~ do Governo Kí.Jbitschek, os governos
Augusto Carvalho
Sérgro Arouca
•
• •i;ubsáQõentes. ·
Artur da Távola

'

~nho_.Jorge

'•'

.

ea·outras

,.

.

.A.;

.·, . De api>~ com a R~lução n• 1, de 1989-CN;
· .·
atingir a j,iovecta idade de 92 anos, o ProfiCa estabelecido o seguinte calendáriO,pa,r!i a trariJi: ,., · teSSàr~e Ministro Eilgêllio Gudin, a respeito do grupo
... , . . .
.
~ comandava a economia brasileira e o Poder no
tação da matéria: _,
Dia ~4:9-9~;..: designaçâ9 da ComiSsão JK!sta; '
Biàsi~ afirmou: "Eles são burros e loucos• - referiuDia 25-?-96- i~lação da Comissão MISta; ··
~ inclusive ao seu ilustre sobrinho Mário Henrique
. Até, 25-9-96. ,- . prazo para recebimento de
Simonsen. Portanto, não somos nós da Oposição
emendas e para a Comissão ~i~,l31llitir· o ~
· que pretenqelnosadjetivar o Governo, adjetivar essa
..
burocracia, essa "burrocracia" nacional, em resposta
sobre a admissibilidade; .
Até.+10:.96 - prazo final da Comissão Mista; · ·
às acusações feitas por FHC e, há poucos dias, pelo
Até 19-10-96 -prazo no Congresso Nacional. :
Diretor Gustavo Franco do Banco Central, chaman0 S!L PRESIDENTE (Ney S!JassÚ1a)
fe~
do ambos as esquerdas brasUeiras de esquerdas
burras.
a devida comunicação à Cêmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) -A PreFernando Henrique cardoso demonstrou que,
sidência recebeu expediente do V!ce-Presidente da
dentro das suas prioridades éticas, a esquerda inteliComissão Permanente de Relações InternacionaiS
gente em aquela que havia mudado de cabeça, muda Assembléia Nacional da República de Cuba, sol!-:: . ,. dado de face, colocado a máscara do FMI, passado
a defender interesses externos, a sucatear a econocitando a indicação de parlamentares para participa·
rem de reuniões de comissões permanentes daqu~
mia brasileira, a desempregar trabalhadores, a demita Assembléia, a realizarem-se nos dias 18 e 19 de
tir funcionários públicos, a retirar os direUos e as gaoutubro próximo. (Diversos n" 82, de 1996).
rantias constitucionais adquiridas pelo povo sofrido,
não gastar, senão 19%, com a infância, como deA matéria vai à Comissão de Relações Exteri~
res e Defesa Nacional.
monstrou o Tribunal de Contas da União, a pennilir
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) - Hã
que fosse cada vez mais marginalizada a teroaira
oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre SeIdade no Brasil. Diante ãiSSO, Sua Excelência, que
nador Lauro campos.
galgou poder com essas fonnas e por esses méto0 SR. LAURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
dos, escadas e caminhos, que trilhou o caminho da
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr;
servidão ao capital e aos interesses do FMI, investe
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Ministro Sepúl110 Brasil R$1,4 bRhão, e pressurosamente telefona
veda Pertence, do Supremo Tribunal Federal, em
do Chile para o Presidente Clinton avisando que ha-

"-seiá.
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via criado cóm aquelê · empréstirrfc:i, toffiecicfo pelo
Eximbank, 20 mil empregos nos Estados Unidos.
Governamos, no Brasil, os interesses externos
e agora que os Estados Unidos precisam reduzir a
sua dÍVida pública, que atingiu o pfricaro de US$5 trilhões, ·passamos a importar, a comprar da Raytheon
e de outras· fornecedoras do Governo Norte-Amêricano, de outras empreileiras daquele País, a fim ae
que essas empreiteiras retirem os ·gastos dO Governo americano, reduzindo-os de US$300 bilhões para
US$1 06,8 bilhões, o déficit orçamentário norte-americano, em três anOS: ·
·
Reduziram o déficit, reduziram os gastos, e nós
gastamos, importamos e temos déficit comercial
para ajudar o Governo norte-án\eiicano a manter lucrativas essas empreiteiras; essas fornecedoras do
Governo, tal como aconteceu com a RaytheOn; a famosa Raytheon; cujaS ·pegadaS foram deteCiailas
pelos arapongas situados no Palácio do Planalto,
cujos interesses espiJriOs foram protegidós aprovados por esta

casa. " · ·

·· ·

e

· ··
Um bilhão e cilÍatroeentO$ milhões dé .clólaies

fornecidos pelo Eximbank com endereço carimbado:
dinheiro só serve para comprar da Raytheon.
Então é obvio que a nossa conCorrência pam escolher a nossa fornecedora foi
farsa, pÓrqiie a
Raytheon havia sido escolhida em um contia:to de
empréstimo feito pelo Eximbank. Foi um contrato carimbado, um contrato que só valeria e só fÓmeceria
crédito se fossem dirigidos à Empresa RàYthoon,
para comprar os equipamentos do''Siv'ãitr. ·
..
Pois bem, esse Governo tão dinamlzadOr da
economia norte-americana não é tão burro assim,
como pretendem o Ministro do Supremo Tribunal Federal e o Professor Eugênio Gudin. Mas Rubens Ricupero, enquanto Ministro responsável pela aplicação e pela implementação do Plano Real, disse o
seguinte: "Não é, Monfort? Você sabe! Eles são todos bandidos! Eles são lodos bandidos!" Palavras
de Ricupero. Não são palavras de PT, não; são palavras de Rubens Ricupero - Embaixador, Ministro
no final do Governo Itamar Franco e agora Embaixador em Roma. Um dos Ministros, taivez o mais liJcido que tenha passado por esses dois últimos governos, pelo menos. E Amato, quando Presidente da
Febraban, disse: "Somos lodos sonegadores! Nós
todos somos sonegadores!"

esse

uma

Sonegadores contesses, pelo Presidente da
Febraban; burros, declarados em quase sentença do
Supremo Tribunal pelo Ministro Sepúlveda Pertence;
burros e loucos, de acordo com Eugênio Gudin; e
bandidos, de acordo com Rubens Ricupero.
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Essa nossa elite escolhe bem as pessoas que
· coloca nos altos cargos, cargos que só servem aos
interesses da elite dominante.
GuStavo Franco, ignorância empenachada, Gustavo Franco, com- a arrogância que a inexperiência,
que o narcisismo, que a falta de amadurecimento, própria da sua juventude, de conhecimento histórico, vem
tesi!Y, na cobaia em que se transformou para ele a sociedade brasileira, esses planos que já estão mostran. do o que são por ar afora - a Argentina que o diga; o
· MéxicO que fale; a Venezuela que nos informe.
. Na Argentina, depois de seis anos de Plano
Cavallo, depois de seis anos de imposto ao povo ar-gentino esse modelo de desenvolvimento às avessas, de destruição e de sucatearnento periféricos,
agora, o Governo neoliberal do Sr. Menem acaba de
demitir mais 30 mil funcionários públicos. O nosso
· Bresser Pereira não sabe a quantas andará o pro. cesso de demissão, de enxugamento - como eles
dizem - da economia brasileira e da Administração
Pública no Brasil. Alguns dizem que agora ele só
.quer demitir 40 mil. Talvez aqueles outros 40 mil a
·que ele se referiu seriam alvo das chamadas demi~
sões voluntárias.
Pois bem, do alto do comando do Banco Cen. ·tial, Gustavo Franco ..: entre outras inverdades, algumas delas apontadas até mesmo por Delfim Netto afirma que, no tocante ao Proer, que também é social, que faz parte do tudo pelo social, a preocupação do comando do Banco Central em apenas proteger os depositantes. E não protegem os pequenos
e médios empresários brasileiros levados à falência
através dessas taxas cambiais absurdas, desses juros elevadfssimos e do empobrecimento do povo,
que não pôde mais constituir uma demanda adequada para os nossos empresários.
Com isto ele não se preocupa! Preocupa-se
apenas, agora, com os depositantes. Mas é mentira!
Obviamente mentira, porque ele não pode ter tido
um ataque de humanidade, de humanismo. Eles,
que comandam o economicfdio brasileiro, o crime
contra a coletividade, de repente, será que teriam
tido uma crise de socialismo, de preocupação com o
social? Absolutamente, não. O que houve?
Por exemplo, os depósitos do Banco Nacional
eram de R$2,2 bilhões. O Banco Nacional levou, da
primeira mãozada, R$4 bilhões e 900 milhões e,
agora, chegou-se '!. R$7 bilhões e 800 milhões. E dizem que isSo é barato, que poderia ficar muito mais
caro se o efeito dominó tomasse conta e fizesse cair,
uma por uma, as instituições bancárias, agiotárias,
deste Pais.
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Não é verdade. Primeiro, não vai ~;e ficar apenas em US$13 bilhões, o que já seria um. absurdo. E
nesses US$13 bilhões não estão computados, por
exemplo, aqueles recursos que terão de ir para o
Banespa Por que o Governador Mário. Covas não
ace~ou os US$7 bilhões que esta
aprovou
para que o Estado de São Paulo pagasse a sua d(vida ao Banespa? S. Ex" não ace~ou porque, obviamente, espera receber do Proer não mrseros US$7
bilhões, mas US$19 bilhões, que serão suficientes
para sànar aquela situação. E, se isso acontecer US$19 bilhões mais US$13 bilhões -, já serão
US$32 bilhões. E o Banerj? E o Bamerindus? E outros que estão ar, às vésperas de necess~r dessa
transfusão de recursos que a população exangue,
sem sangue, fornece aos adiposos banqueiros brasileiros?
Assim, portanto, continuam à ,frente de nosso
comando, nas alav;;~ncas principais que dominam e
governam a economia brasileira, com um poder que
nem os mil~ tinham. Geisel fez uma confiSSão,
em entrevista concedida· ao· Jõ Soares há mu~s
anos, talvez quase uma década, que a Revista Veja
publica no seu último número. Ele sabia que era preciso retirar os militares da frente do desastre, porque, senão, o Exército iria se desmoralizar como
Instituição. Geisel salvou o Exército Nacional ao trocara administração militar por mil~res à paisana ou
por civis ditos democráticos.

casa

-

O Sr. José Eduardo Outra - Permite-me V.
Ex" um aparte, Senador Lauro Campos?
O SR. LAURO CAMPOS'-"'OUÇO V. Ex" com
muito prazer.
O Sr. José Eduardo Outra - Nobre Senador
Lauro Campos, V. Ex", como sempre, faz um diagnóstico e uma análise ainplae precisa do momento
que estamos vivendo. Quero fazer um aparte apenas em relação a um dos tópicos levantados por V.
Ex", particularmente no que diz respeito às deClarações geralmente recheadas de empáfia e arrogância
do Dr. Gustavo Franco. Quero registrar que esse
tipo de comportamento tem sido uma marca muito
clara do Governo Fernando Henrique Cardoso. É a
tentativa de desqualificação dos opositores, através
das adjetivações. O próprio Presidente deu o sinal
para o inrcio desse comportamento quando classificou a esquen:la comi> burra. Dar, sucederam-se as
declarações do Governador do Ceará, Tasso Jereissati, classificando como retrógrados alguns setores
da politica e, depois, a classificação de pobres de
esprrito àqueles que eram contra o processo de privatização como está sendo feito. Agora, o Presiden-
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te volta a dizer que não existe -oposição. E, de adjetivação em adjetivação, continua o Governo Fernando
Henrique Gan:loso. Talvez esse carma tenha sido
impregnado no Governo quando o Presidente Fernando Henrique Can:loso citou Caetano Veloso, não
sei se no discurso de posse ou no de despedida do
Senado. A meu ver, Caetano Veloso contribui para
classificar, de maneira defin~. o atual Governo,
quando diz, em uma de suas músicas, •que Naroiso
acha feio o que não é espelho". Esse tem sido o
comportamento do Governo Fernando Henrique
Gan:loso em relação a todos aqueles que não rezam
pela sua cartilha. Mu~ obrigado.
. O SR. LAURO CAMPOS - Agradeço o aparte
de V. Ex" e concon:lo em gênero, número e grau
com as suas colocações.
Ontem, por longo tempo, ocupei esta tribuna
Se o Senhor Fernando Henrique Cardoso queria sugestões, ontem dei-lhe essas sugestões. ·
:. . . F'alei, durante 50 minutos, essencialmente sobre o enxugamento japonês feito por Taiichi Ohno,
na Toyota, completamente diferente do que foi feito
ao voltarem, de novo, para o Ocidente essas novas
técnicas de administração, que deram no que deram, transformando-se nesse monstro que af está.
Ontem, referi-me ao processo de democratiz;::Ção da administração, da gestão, de respe~o aos
trabalhadores, de aumento de salários, de participação no lucro das empresas, tudo isso formando a
grande base de desenvolvimento real da economia
japonesa.
Por que não ·fazemos isso? Por que nossos
sindicatos também não adquirem aquela capacidade
de reivindicação que os sindicatos no Japão obtiveram depois da Segunda Guerra Mundial, que permitiu esse novo modelo de administração e de cooperação, mesmo na linlia de montagem?

Se não fossem donos da ven:lade, se soubessem um pouquinho mais de História Econômica e de
História do Desenvolvimento Econômico Comparado, não precisarfamos estar agora dizendo aquilo
que o pai do Cruzado I disse: •Agora aprendemos
bastante; vamos errar menos•.
Aprendemos bastante a partir de fevereiro de
1986, quando nos foi imposta a experiência que nos
transformou em cobaias, sobre as quais cinco planos de estabilização e de combate à inflação, todos
derrotados, todos frustrados, se fizeram suceder.
Continuam transformando os brasileiros em cobaias e aplicando essas medidas que são completamente incompatfveis com o cap~ismo que, aparentemente, defendem. Duvido! Não eXiste possibilida-
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Gover.
de de se demonstrar que uma inflação zero, ou próFedeml inicia nos próximos dias uma nova ofensiv,
xima de zero, ou um momento de deflação, não corno combate ao défiCit público.
respondeu à crise da economia capitalista, em todos
os hemisférios, em todos os parses, em qualquer
Não haverá progresso neste Pars enquanto o
momento da história, a partir de 1815, quando a cridéficit público existir. Não se pode gastar mais do
se na Inglaterra também foi acompanhada de deflaque se ganha, e o Governo está buscando esse
ção, de queda de preço.
equilibrio.
· Para concluir, Bresciane Turoni, que escreveu
. Em busca do indispensável equilibrio das con- o mais importante livro sobre a inflação da Alematas será anunciada oficialmente a extinção e/ou vennha na década de 20. Disse: "Estabilização é crise',
da de 23 empresas públicas,. cujos históricos funciosendo inêlusive esse o titulo de um dos capflulos do
nais remontam à época da ditadura e que não cumreferido livro.
prem hoje, numa economia de mercado em expanO Governo pega os sintomas da crise, que ele
são, objetivos estmtégicos, o que as habilita ao desnão consegue superar - o desemprego, as falênmonte. Tais empresas foram criadas na época em
cias, os altos juros, a insolvência, o sucateamento
que o Estado pensava que podia tudo e, hoje, não
industrial - e os transforma em programa, em ação
existe razão de continuarem sendo públicas.
de Governo. E tudo isso apenas para não confessar
A leitura dos nomes que integmm a cesta de
que a crise é superior ao Governo, que a crise imopção
oferece uma clara percepção da abrangência
põe o desemprego, as falências, a queda da taxa de
da
atuação
estatal no domfnio económico e explica,
lucro, a quebra do sistema bancário, a completa falta
a partir dela, o descalabro do desvirtuamento do pade legitimação dos governos em crise.
pel do Estado, incompatível com as exigências de·
Infelizmente, hoje não posso dispor do tempo
correntes de uma economia onde as demandas so·que a Presidência me concedeu ontem, que extrapociais insatisfeitas não permitem a dispersão de eslou o previsto no Regimento, mas me permitiu desforços nem aventums económicas extravagantes.
frutar e me benefiCiar desse descuido regimental.
A relação apresentada é a seguinte:
Hoje também já ultrapassei o meu tempo e agmdeço
1) Alumrnio da Amazônia;
à Mesa pela tolerância·
2)
Colr4>anhia de Desenvolvimento de Barcarena;
Deixo apenas este alerta: o que realmente faJ..
3) Companhia Brasileira de Participação
!ou foi aldos e dlke. Quando a Grécia se encontmva
Agroindustrial;
em uma situação de caos e crise, Zeus mandou Her4) Centml de Abastecimento da Amazônia;
mes, seu mensageiro, pam salvá-la. E o que Her5)
Cobra Computadores;
mes levou à Grécia em crise, em decadência? Le6) Companhia do Vale do São Fmnciséo;
vou aldos e dlke - vergonha e respeito. Vergonha,
7) Companhia de Colonização do Nordeste;
quando se ofendia os interesses coletivos sem se
8)Conab;
avermelhar; e respeito para com o próximo, não
9) Companhia Nordestina de Sondagens e Per·
pensando que todos nós somos burros e que não
fumções;
entendemos aquilo que estão lançando sobre nós,
1O) Datamec S.A;
um verdadeiro e inédito "economicfdio".
11) Dataprev;
Muito obrigado, Sr. Presidente.
12) Empresa de Navegação da Amazônia S.A.
Durante o discurso do Sr. Lauro Cam(Enasa);
pos, o Sr. Ney Suassuna, suplente de Se13) Finep;
cretário, deixa a cadeira da presidência, que
14) Companhia de Navegação do São Francisco;
é ocupada pelo Sr. Júlio Campos, 2" Vice15) Grupo Hospitalar Conceição;
Presidente.
16) Hospital de Clfnicas de Porto Alegre;
17) Nuclebrás;
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Conce18) Empresa Bmsileira de Comunicação;
do a palavra ao nobre Senador Osmar Dias. (Pausa)
19) Companhia Siderúrgica da Amazônia;
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
20) Telecomunicações Aeronáuticas S.A.;
Suassuna.
21) Valec;
V. Ex" dispõe de 20 minutos pam o seu pro22) Trensurb;
nunciamento.
23) Companhia de Navegação da Bacia do
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. PronunPrata, etc.
cia o seguinte discurso. Sem revisão do omdor.) -
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Todavia, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a experiência recente, no que diz respeito à primeira etapa da privatização já realizada, recomenda alguns
cuidados de modo a evitar que os recursos arrecadados e que a economia decorrente da desoneração
das contas púbicas, pela transferência dos encargos, acabem se convertendo em mais capital para
alimentar o insaciâvel monstro da gastança.
O Programa de Privatização e/ou Extinção de
Estatais deve estar inserido numa proposta de polftica macroeconômica bem definida, alijando as tentações de ações isoladas casulsticas ou pontuais, sob
pena de malogro. E a esse filme nós já assistimos: é
de horror e nós morremos no final.
A existência de cadáveres insepultos de extinções recentes tende- a- desacreditar--mesmo as pro-postas mais lúcidas da retomada do Programa
(Uoyd Brasileiro, Codevasf, Norte-Su~ Siderúrgica
da Amazônia, IBC, IAA, BNCC, um total de 70 empresas). Onde foram parar os recursos oriundos das
extinções realizadas? Ou qual o impacto da economia resultante da desobrigação do Estado com as
mesmas? Pôde a sociedade sentir qualquer alivio ou
folga orçamentária a partir da cessação de suas atividades? Muito pouco. Por quê? Por que nós acabamos com as empresas, mas os cadáveres não foram
sepultados. Até hoje nós temos milhares de funcionários dessas empresas colocados em lugares estranhos, alguns até sem função, como é o caso da
Companhia do Desenvolvimento do Vale do São
Francisco, que tem ainda mil e poucos funcionários
em Brasília; da Norte-Sul, que tem mais de 70 engenheiros no Rio de Janeiro; do Uoyd Brasileiro, que já
foi extinto, foi posto na bacia para ser leiloado, mas
os funcionários ganharam e o Governo não teve dinheiro para pagar, tendo que tomá-lo de volta e ainda investir alguns milhões.
Então, nós estamos de acordo com o Presidente da República. Entendemos que essa poda tem
que ser feita, tem que haver um equil!brio, a República não pode gastar mais do que ganha. Mas nós
querlamos que o Presidente tivesse mão férrea,
principalmente sepultando os cadáveres anteriores,
o que será uma medida impopular para uns poucos.
Hoje ouvi uma frase de Sua Excelência com a
qual concordo: "Tem que se fazer, mas tem que se
estancar essas pequenas hemorragias que vêm de
longa data e que, somadas, geram uma grande hemorragia aos cofres desta Repúbfica".
Não podemos, de forma alguma, .pennitir que
se repitam resultados enganosos como os ilustrados, sob pena de se repetir a história como farsa
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Nesse contexto, é importante que o Governo
Federal proceda ao atrelamento fonnal dessas meãidas a outras com o mesmo objetivo. Que se faça
não só essa depena, tirando tudo que não é papel
do Estado, mas que se busque também dar aos Estados oxigênio através da renegociação das dividas,
o que, por sinal, já está ocorrendo. Já aconteceu
com Minas, vai acontecer agora com o Rio de Janeiro e espero que cheguemos a ter a renegociação total, com um prazo maior- até do meu Estado, a Paralba -,porque sempre se começa pelo Sul e pelos
Estados maiores.
Em entrevista ao Caderno de Politica do jornal
O Estado de SPaulo, de hoje, o Secretário-Execulivo do Ministério da Fazenda, economista Pedro Parente, é-t!ll<.alivo 11uando diz:_"A1:Qndiçã9 -~-ca- é
que o Estado queira se ajudar. Governador que não
estiver desestatizando e procilrando resolver o problema da divida de fonna estrutural não precisa nem
procurar o Governo Federal".
Considero esse ponto realmente importante.
Vão-se negociar as dividas, mas vai-se obrigar
os Estados a também fazerem um regime que atenda aos preceitos constitucionais, dando ao povo,
prioritariamente, saúde, educação e segurança e, só
depois, na gradação, as outras necessidades. Mas
que não se metam a fazer o que estão fazendo hoje,
como, por exemplo, explorar algumas atividades que
não são de interesse do governo, e que, em um
mundo mais organizado e globalizado, não há razão
em continuarem na mão do governo.
Na mesma-entrevista, o Secretário traça um
paralelo entre o que foi o Plano Brady para a divida
externa brasileira e a renegociação da divida dos
Estados, ressaltando o componente de natureza fiscal {que é premissa básica da negociação que se
faz no Governo FHC), com a principal diferença. Ou
seja, alguns Governadores querem que h$ um
desconto e o Governo diz que o desconto será o
prazo e o juro menor, mas não a diminuição.
Então, diz o economista Pedro Parente: "Nos
acordos da divida externa, os bancos tinham uma
preocupação com a solvência dos palses devedores, mas não se negociou nenhuma regra de natureza fiscal, como fazemos agora com os Estados.
Estamos fazendo uma abordagem para resolver
mais um dos esqueletos que ficaram do tempo da
inflação alta. Toda a renegociação é feita de modo
a atingir três objetivos: reduzir o subsidio do Governo Federal, ser um indutor para a· desestatização a nfvel estadual e um instrumento de ajuste
fiscal".
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OUtro ponto vilal para o saneamento das contas públicas é que a questão da reestruturação e fortalecimento do sistema financeiro nacional seja tra-

-

tada simultaneamente, em uma abordagem complementar. Não se pode conferir tratamento discricionário, diferenciado ao setor, que reconhecemos fundamental para a estabilidade econômiGa do Pais, sem
que se proceda a um monitoramento permanente do
mesmo. Até porque foram bilhões ·de reais sangrados ao uso colelivo de cunho social para evitar a catástrofe dessa área financeira.
Neste ponto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
até faço um parêntese. Deste final de semana até
terça-feira próxima, o Brasil estará participando de
um encontro com o Fundo Monetário Internacional, o
Banco Mundial e o BIRD. Entre os temas a serem
discutidos figurará - e com toda a certeza será benéfico para o Brasil - a habilidade que tivemos na
área financeira com o Proer. O Proer, já disse desta
tribuna várias vezes, é um mal necessário. E, para a
nossa alegria, no caso específiCO do 'Brasil, embora
sejam muitos milhões em um Pais que necessita de
recursos, o Proer consumiu menos de 2"k do nosso
PIB; ao contrário de outros países, onde chegou a
até 19o/o do PIB, como foi o caso do Chile, e 17%, na
Venezuela. Isso é um ponto a favor do Brasil.
O Sr. José Eduardo Outra -. Permfte,me V.
Ex" um aparte?
O SR•. NEY SUASSUNA - Ouço V. Ex", com
prazer.
O Sr. José Eduardo Outra -Serei breve, não
abrirei polémica sobre o Proer. Quero apenas lembrar, pelo fato de V. Ex" ter sido o principal promotor
da bem-humorada, mas muito séria, •comemoração"
nesta casa do 36" aniversário de uma medida provisória, que a MP relativa ao Proer completará um ano
e até hoje não foi votada pelo Congresso Nacional.
Muito obrigado.
O SR. NEY SUASSUNA- V. Ex" está coberto
de razão. E digo, como disse naquela ocasião, Senador José Eduardo Outra, que a culpa é nossa. Temos deixado de votar medidas provisórias e, mais
ainda, deixado de regulamentar o seu uso. V. Ex&,
assim como eu, concorda que a culpa é do Congresso, que está deixando de cumprir a sua obrigação.
Já tenhamos que ter regulamentado isso e vamos ter
que fazê-lo, mais cedo ou mais tarde, sob pena de
não estarmos cumprindo com o nosso dever.
Mas eu dizia, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que o Proer foi um mal necessário e isso vai ser
mostrado nesse encontro, em que estarão, além dos
Ministros de Fazenda dos mais de 180 paises que
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participam, os Ministros de Planejamento e os principais banqueiros do mundo. Mostraremos que nós,
apesar de termos passado por um episódio desagradável - sabemos que é desagradável pois seria muito melhor que estivéssemos cuidando de outras coisas -. salvamos, gastando muito pouco.
Hoje mesmo ouvi do Banco Central que, com a
liquidação do Banco Econômico, da parte que ficou,
caiu para R$8 bilhões o total, o que toma menor que
2"k do PIB o evento Proer.
Estoú exaltando o fato de o Presidente estar
extinguindo empresas. Estou lembrando ao Presidente que, no entanto, devemos ter mão férrea, porque outras foram extintas, mas os cadáveres até
hoje não foram sepultados e continuam gerando
despesas e sangramento, e citei exemplos. Mas estou lembrando ao Presidente e à equipe econômica
que temos o outro lado também: que o Governo é
um mau cobrador e que tem hoje R$310 bilhões
para receber. É preciso se agilizar isso.
Ainda esta semana conversava com dois Governadores e dizia-se que a maioria dos Estados
têm como dívida ativa uma fortuna. E mostrava-se o
exemplo do Estado do Rio de Janeiro, que hoje
aplaudia estar recebendo R$150 milhões para o porto, enquanto tem R$27 bilhões a receber de dívida
A Nação tem R$31 O bilhões para receber; só o
Ministério da Fazenda tem R$60 bilhões. Se, por um
lado, gastamos mais do que arrecadamos; por outro,
arrecadamos mal. Temos que regulamentar, temos
que regularizar, temos que disciplinar. E estou vendo o Presidente se movimentando para fazê-lo. Mas
estou, daqui da tribuna, aplaudindo e alertando que
outras ações já ocorreram mas não foram concluidas e que, se queremos fazê-lo, temos que pagar,
temos que ter força de vor.tade, porque são ações
que, como dissemos, não são simpáticas, mas que
precisam ser feitas.
Nesta manhã, Sr. Presidente, ouvi, até com
muita alegria, um discurso ao vivo do Senhor Presidente da República, que contestava possfveis interpretações oportunistas das medidas de implementação para esse equillbrio orçamentário. Sua Excelência foi categórico, atribuindo o principal sucesso à
estabilidade da moeda. E usou até urna frase muito
interessante: "Eu seria um beócio se não admitisse
que a estabilidade da moeda é um fator básico de
sustentação polftica". Portanto, vamos segurar com
toda certeza essa estabilidade da moeda. Dizia ain·
da: ·Assumi um compromisso público com a estabilidade e, para tal, temos que reduzir o custo Brasil.•."
- e ·dizia isso quando repassava ao Rio de Janeiro
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R$150 milhões para o Porto de Sepetiba, com o objetivo exatamente de baixar o custo dos portos, con·
siderado hoje, no Brasil, um descalabro- ••••buscando aumentar a poupança, saneando as contas públicas. A burocracia foi feita para andar devagar, para
beneficiar poucos e cabe-nos fazê-la andar rápido,
com o objetivo de beneficiar a maioria".
Gostei dessa declaração do Presidente e estou
- nesta tribuna para dizê-lo, embora tenha que lazer
um alerta no sentido de que precisamos realizar
ações C!>Oclusas e lembrar que há algumas em curso ainda não conclufdas. Penso que o Presidente
está procurando acertar.
Acredito que todos estamos de acordo com a
análise do Presidente, mas não podemos descuidar
de colocar as coisas numa perspectiva histórica. Afinal, a economia é uma moeda com muitas faces, e
os operadores políticos da economia são humanos e
falfveis. Por isso temos que ter permanente atenção.
Aliás, a esse propósito gostaria de ler um artigo
do Sr. João Sayad que, com fina ironia, boa dose de
humor e realidade inconteste, mostra os desvãos da
alma humana à hora de operar com a enganosa
Ciência, e, ao mesmo tempo, solicitar a sua transcrição nos Anais desta Casa como parte integrante do
meu discurso.
O titulo do artigo é:
"Receitas Básicas":
lnfiação menor do que 1%, déficit comercial aceitável, o desemprego é mudança
na natureza do emprego. Chegou a primavera com uma florada de boas noticias.
Quanto tempo dura um tempo tão bom?
Economistas diferentes dizem coisas
diferentes.
Alguns dizem que a manutenção das
boas noticias depende da redução do déficit
púbtico e, portanto, da reforma do Estado,
da reforma da Previdência Social, da privatização e da reforma da CLT.
Outros, que as boas notfcias permanecerão se o défiCit em transações correntes
for reduzido e para isso é necessário mudar
a taxa de câmbio e reformar a CLT e a Previdência.
Finalmente, outros dizem que tudo depende da redução do "custo Brasil.·
Economia é uma arte, como a culinária. O segredo da culinária é o capricho. Um
misto quente feito com capricho é mais saboroso e delicado do que um bife à Bourguignone de cadeia de fast food.
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A arte de dar palestras dos macroeconomistas, além de capricho, depende de
uma receita básica: divide a .economia em
setores: governo, setor privado e o resto do
mundo. Ou em classes: trabalhadoras e capitalk.tas.
Deoois, lembre que cada setor ou cada
classe produz um determinado volume e
consome um volume ãlferente, maior ou menor do que o que produziu. A diferença se
chama poupança.
Quem produziu mais do que consumiu
e, portanto, poupou, precisa ser recompensado por quem fez o contrário, isto é, daspoupou.
A partir dessa receita básica, pode-se
preparar o discurso mais conveniente, ou a
recomendação mais agradável para a pia·
téia ou o tempo em que estiver vivendo.
1) Platéia neoliberal de oposição.
O governo consome mais do que produz, tem déficit público. Quem consome menos do que produz para compensar a diferença? O resto do mundo. Por isso, temos
déficit em transações correntes, ou seja, por
isso precisamos que os estrangeiros mandem mais produtos para o Brasil (nossas importações) do que o volume que mandamos
para eles (nossas exportações). O déficit público é culpado pelo déficit de transações
correntes. Recomendação: demissão de fun..
cionários e reformas da Constituição para diminuir o délicil Culpado de tudo: o governo.
2) Discurso de autoridade do Governo.
O Plano Real redistribuiu renda por
causa do fim do imposto inflacionário. Tradução: os brasileiros agora podem consumir
mais do que produzem, ou seja, despoupar,
porque o ambiente favorável atrai poupança
do resto do mundo para compensar o consumo maior dos brasileiros.
3) Seminário do MDB sobre distribuição de renda, em 1983.
AãiCione a hipótese de que os trabalhadores gastam tudo o que ganham e os
capitalistas ganham o que gastam, isto é, os
lucros são iguais a tudo que foi produzido e
não consumido.
Os megasuperávits comerciais da época são produção nacional que não é consumida e, portanto, são lucros. Conclusão: a
distribuição de renda se agrava (os lucros

00168

ANAIS DO SENADO FEDERAL

crescem em detrimento dos salários) porque
exportamos mais do que importamos, e a diferença, o superávit comercial, pertence aos
eslrangeiros donos da dfvida externa ou aos
capitalistas que produziram o excesso de
dólares que não foi pago em saiários.
4) Discurso para o pessoal da saúde e
da educação.
Reduzir o déficit público à custa dos
gastos sociais é inaceitável. Precisamos diminuir as despesas com juros (e, portanto,
contar menos com a poupança dos estrangeiros) e aumentar os impostos (e, portanto,
tirar uma parte da produção privada e trans. ferir para os gastos na área social).
S. Ex" dá mais dois exemplos para os quais
peço a transcrição. Neles, mostra que, dependendo
da platéia, podemos fazer o discurso que queremos,
mas em economia e administração pode gerar brincadeira; todavia, o milagre não existe.
A verdade é que, quem gasta mais do que ganha vai tenninar tendo uma conta a pagar. Quem importa mais do que exporta vai tenninar com déficit
em contas a pagar no exterior.
Acredito que o Governo quando tenta açambarcar Iodas as atividades tennina não tendo dinheiro para o principal. E é exatarnente o que o Presidente está fazendo; está tentando arrumar esse dinheiro para o principal, ou seja, está saindo das atividades que não são da sua alçada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, aplaudo o Presidente, mas peço a Sua Excelência que tenha o
cuidado para não acontecer o que aconteceu tempos atrás, quando as empresas foram extintas, mas
os cadáveres não foram sepultados e até hoje geram grandes despesas a esta República.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. NEYSUASSUNA EM SEU DISCURSO:
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da p11vattzaçao·:;;-~ refor·
madactT.
OUtros, que as boas noHdas pennanecarão se o déftcft em
transações eorrantes for teduzldo a para Isso é necassárfa mudar
a taxa de cAmbio e reformar a CLTe a Prevldêncla.
Rnalmanta, outros dlz9m que tudo depondo da mdução do
"custo Brasil".
Economia é uma arte. oomo a cullnéria. o segtedo da cuDnérfa é o eaprlcho. Um misto quente feito eom capricho é mais saboroso e dalleaclo do que um bifll à Bourgulgnone da cadela da

laslfood.
A arte da dar palestras dos maaooeonomlslas, além de capricho. dependa da uma receita básica: divida a eeonomla em setoros- govemos, setor privado e rosto do mundo. OU em dasses:
lnlbalhaclores e eaplfallstas.
DepoiS, lembre que cada selar ou dasse produz um determinado volume e consome um voklme diferente, maior ou menor
do que o que pmdu21u. A diferença se àtama poupança.
Quem prodUZiu mais elo que consumiu e, porta:nto, poupou,
pmclsa ser meomponsado por quem faz o eonl!átfo, Isto é, daspoupou.
A paJ!Ir dessa mceHa básica. pode-se praparar o <lscurso
mais eonvenlenle ou a recomendação mais agradável para a platéia ou o tampo em que estiVer vivendo.
· 1) Platéia neoliberal de oposição.
O governo eonsome mais elo que produz, em défldt púbico. Quem consome menos do que produz para compensar a clferança? O rosto elo mundo. Por Isso tomos déficit em transações
correntes. ou seja, por Isso precisamos que os eslrangelros mandam mais produtos para o Brasil (nossas inportações) do que o
volume que mandamos para ales (nossas exportações). o déficit
público é culpado pelo déficit em transeções eorrentas. Raoomendação: demissão da funcionários e refonnas da Constituição para
dinlnulr o déllciL CUlpado de tudo: o governo.
2) Discurso de autoridade do governo.
O Plano Real redlslrlbulu renda por causa do 11m do inposto lnlladonárlo. Ttedução: os brasileiros agora podam consumir
mais elo que produzam, ou seja, daspoupar. po~que o ambiente
favorável atrai poupança do resto do rtRJndo para compensar o
consumo maJor dos brasileiros.
3) Seminário do MDB sobre distribuição de ra-. em
1983. Adicione a hipótese da que os trabalhadoras gastam tudo o
que ganham e os capifllllstas ganham o que gastam, Isto é. os lucros são Iguais a tudo que foi produzido e niio consumido.

Oplnliio Econ6mlca
RECEITAS BÁSICAS

JoãoSayad
lnllação menor do que1%, défiàt oomercial aoollável, o desemprego é mudança na naturam do emprego. Chegou a prlmavem oom uma ftorada de boas notrclas.
Quanto tempo dura um tempo tão bom?
Economistas diferentes dizem coisas diferentes.
Alguns dlzam que a manutenção das boas notfdas deponde da mdução do défidt público a. portanto, da rafonna do Esta-

Os megasuperávJst comerciais da época são produção
nacional que não é consumida e, portanto, são lucros. Con.
clusão: a distribuição de renda se agrava (os lucros crescem
em detrimento dos salários) porque exportamos mais do que
Importamos a a diferença, o superávit comercial, pertence

aos estrangeiros donos da dMda externa ou aos capitalistas
que produziram o excesso de dólares que não foi pago em

salários.
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4) Dls<:urso para o pessoal da saúde e da edúcOção.
Reduzir o déficit púbDco à ctJsta dos gastos sociais é Ina-

ceitável. Pmcisamos diminuir as despesas com juros {e, por1anto,
contar menos com a poupança dos estrangeiros) e aumentar os
inpostos {e, portanto, tirar uma parte da produção privada e
transferir para os gastos na área social).
5) Discurso pare exportldoresquo .-roam da taxa cambial
Precisamos reduzir o "CliSio Brasil" pala ftexlbDização da
- CLT e relonna da Prevldênda Social. Tredução: precisamos baixar os salários para que o câmbio continue constante e, mesmo
asslm, possamos produzir mais para exportar.
6) Platéia edéllca. DlsctJrso prudente: é predso aumen1ar
a poupança. Não especifique ~e que grupo nem quando.
A partir da recelta básica, o macmeconon· 1a bom palestrente ·não deve ter dllleuldade alguma em sugerir o MITlédlo mais
atraente ao Interesse da platéia. Na dúvida, pode esconder multo
bem a Ideologia que orienta duas recomendações sempre com a

mesma recelta básica.
Em RISUmo, é muito fácil dar P"lestra de macro. Dlfldl
mesmo é d&cidlr sobre polfticas que afetam salários e emprego
em um pais de 1antos pobres nestas anos gloriosos da globaliza-

ção que estamos vivendo.
Joio Sayad 50, economista, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP

e ex-ministro do Planejamento (governo José Samey), escreve às segundas-feiras nesta ooluna.

O SR. PRESIDENTE {Júlio· Campos)- Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra S. Ex"
dispõe de 20 minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {PT-8E. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, eu gostaria de tecer alguns c<imentários sobre o recente episódio de
Brasma envolvendo a chamada P2, o Serviço de Investigação da Polfcia Militar.
Inicialmente, eu gostaria de ler uma nota oficial
do Partido dos Trabalhadores- PT, assinada pelo
Presidente Nacional do Partido, José Dirceu.

"Os acontecimentos desta última semana em BrasOia trazem novamente a público a atuação das PMs e de seus serviços
secretos, ilegais e inconstitucionais, as chamadas P2, Serviço Reservado da PM.
O PT sempre se opôs e denunciou não
só a tendência - herança da Ditadura Militar
- das PMs se constitufrem em poder militar
paralelo aos governos dos Estados, à autoridade civil e ao Judiciário, como tem exigido
uma ampla refonna no sentido de desmilitarizar as PMs, extinguir seus serviços secretos e acabar com a espionagem politica.
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Foram essas as exigências do PT nos
episódios trágicos de Corumbiara e Eldorado dos Carajás.
Em entrevistas, notas oficiais e artigos
publicados pela imprensa, a Direção do PT
e seu Presidente Nacional exigiram o fim da
P2 e denunciaram o seu caráter ilegal e inconstitucional.
Independentemente dos objetivos escusos e mesquinhos, e do uso polftico que
está sendo feito em tomo da denúncia de
prática de espionagem polftica contra o serviço reservado da PM de Brasllia, chegou a
hora de os governos do PT, de todos os governadores e do Governo Federal liquidarem
de vez essa aberração policial que viola a lei
e a Constituição.
Essa é exigência mfnima de uma repúbüca democrática onde imperam a ·Constituição e o Estado de Direito: extinguir o Serviço Reservado da PM, punir os responsáveis
por seus crimes e iniciar um amplo processo
de reestruturação e desmilitarização das PMs.
São Paulo, 23 de setembro de 1996. José Dirceu, Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa nota reflete a posição oficial do nosso Partido a respeito
desse episódio.
Eu gostaria apenas de acrescentar alguns comentários: primeiro, a nossa absoluta confiança no
Governo do Distrito Federal, não só por ser essa a
prática do nosso Partido, como já explicitado na
nota, mas tambGm pela própria biografia e temperamento democrático do Governador Cristovam Suarque. S. Ex", inclusive, já tomou medidas cpncretas
para apurar e acabar com esse tipo de prática. Desmobilizou, por exemplo, o Serviço de Informações
Reservadas da Polfcia Militar; determinou ao Secretário de Segurança Pública a elaboração e implantação, no prazo de sete dias, de um planejamento de
segurança voltado exclusivamente para a área operacional; e convidou entidades como a OAB-DF, a
FENAJ e a Comissão de Direitos Humanos, da Câmara Legislativa, para acompanharem esse planejamento.
Quero também registrar o empenho do Governo do Distrito Federal em ir fundo na apuração das
responsabRidades nesses episódios, porque o que
diferencia os governos não é. a existência ou a inexistência de denúncias de irregularidades, mas a
postura que eles adotam frente às denúncias, frente
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aos fatos que surgem. E este é um fato emblemático
que diferencia o Governo do Distrito Federal, por
exemplo, do Governo Federal.
Quando a Oposição propôs, na Câmara Distrital, a instauração de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar responsabilidades, o Governo
e a sua base parlamentar deram todo apoio, assinaram o requerimento de criação da CPI; eles vão par- ticipar da CPI, vão trabalhar para que ela não acabe
•em pizza" e para que, efetivamente, ela apure, de
maneira conseqüente, todos esses episódios.
Ao contrário, por exemplo, do que fez o Governo Federal, que, nos casos dos bancos e Sivam,
procurou e conseguiu impedir a criação de CPis tanto no Senado como na Câmara dos Deputados.
Entendemos que a questão dos serviços secretos das PMs mereceria uma investigação nacional,
porque sabemos que isso não é prática apenas da
PM do Distrito Federal: acontece nas PMs de todos
os Estados. Talvez fosse até interessante considerarmos a proposta apresentada pela Vice-Govemadora Arlete Sampaio e pelo Deputado Agnelo Quei- .
roz, do PC do B, de implantar uma CPI, no Congresso Nacional, para investigar esses verdadeiros instrumentos, esses verdadeiros resqufcios da ãtadura, que
confundem inteligência e informação, particularmente
na questão operacional -que todo Governo precisa ter
-, com bisbilhotice e Ublização da invasão da privacidade dos cidadãos não se sabe bem para quê.
Entendemos que seria importante que o Congresso Nacional, aproveitando o episódio de Brasflia, se dispusesse a investigar de maneira profunda,
possibifitando que se desencadeasse, na sociedade
civil brasileira, um amplo movimento para acabar
com os serviço seaetos das PMs em todos os Estados.
Sabemos que isso é um resqufcio da ditadura.
A História do Brasil inclusive nos ensina que, na célebre reunião do Conselho de Segurança Nacional
que decidiu sobre a implantação do Al-5, quando, se
não me engano, o Ministro Jalbas Passarinho, ou o
próprio Presidente Costa e Silva tentava convencer
o Vice-Presidente Pedro Aleixo - que era uma voz
solitária contrária à decretação do Al-5 - de que
esse Ato era necessário, mas temporário e passageiro, ouviu do VICe-Presidente Pedro Aleixo: "Eu sei
e V. Ex" sabe que é passageiro e temporário. Agora,
quem é que vai explicar isto, depois, para o guarda
da esquina?" E nós vemos que esses resqufcios da
ditadura contribuem para a continuidade de episódios como esse.
Então, gostaríamos de mostrar aqui, em primeiro lugar, a posição oficial do Partido dos Traba-
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lhadores não só com referência ·a esse episódio de
Brasma, mas também à existência dos serviços secretos das PMs em todos os Estados. Queremos
manifest<ir o nosso' apoio e a nossa confiança no
Governo 'do Distrito Federal, que vem fazendo por
merecê-los em função das atitudes concretas que
tomou, e de dizer que esperamos que não só a CPI
da Câmara Distrital como também uma possfvel CPI
do Congresso Nacional venham a apurar todos esses fatos- não só o do Distrito Federal, como outros, recentes.
Ontem, por exemplo, a televisão mostrou o
nosso Maxwell Smart tupiniquim, do Paraná, que se
entregou de maneira ridfcula, o que demonstra que
episódios desse tipo accintecem em todos os Estados.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Eduardo Dutra, o Sr. Júlio Campos, 2" Vtee-Presidente, deixa a cadeira da presir:JlNicia, que é
ocupada pelo Sr. Joel de Hollanda.
O SR. PRESIDENTE {Joel de Hollanda)- Con-

cedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
V. Ex" dispõe de até 20 minutos para o seu
pronunciamento.

O SR. JÚUO CAMPOS {PFL-MT. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, um dos mais graves problemas da economia mundial, o desemprego atinge pafses ricos e pobres, desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento, de economia liberal ou com maior grau
de intervencionismo estatal.
O Brasil não é uma economia isolada, autõnoma, aUiárquica e nem independente das grandes
mudanças que ocorrem constantemente na economia mundial: a economia brasileira já se encontra
em elevado grau de integração na chamada 13C()nomiaglobal.
·
O Brasil, igualmente, vem sofrendo as conseqüências negativas do desemprego, essa verdadeira
praga, responsável pela desestabilização social
existente em um grande número de pafses.
Num passado distante, o trabalho humano era
considerado algo degradante, vil e desprezfvel, que
somente deveria ser realizado por escravos e homens de baixa condição social.
As classes mais nobres, mais ricas e mais
abastadas procuravam, naturalmente, se abster da
prática do trabalho, principalmente do trabalho manual, rotineiro ou artesanal.
Com o desenvolvimento social da humanidade,
o trabalho teve sua importància reconhecida, passando niío apenas a dignificar o homem, mas, igual-
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mente, a contribuir para o seu equilibrio ffsico, mental e espiritual. Além disso, importantes benefícios
sociais e económicos provêm da ocupação da mãode-obra.
O desenvolvimento das técnicas de piodução
provocou uma maior capitalização dos· setores pro-·
dutivos e o surgimento de tecnolog~ poupadoras·
de mão-de-obra, as chamadas tecnologias de capital
intensivo, que, atualmente, com a automatização e a
robotização, destroem postos de trabalhos, retiram·
do processo económico milhões de pessoas no·
auge de sua capacidade produtiva, gerando sérios
problemaS sociais. ·
· ·
A sociedade modema ainda não conségúiu o
antídoto para esse grave problema, nem conhecEi
suficientemente suas repercussões sociais, econômicas, políticas, psicológicas, educacionais, traba."
lhistas e jurídicas.
· ·
· Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a crise
do desemprego; associada às demais crises que
afligem as sociedades modernas, poderá desencadear um processo social cujas conseqüências ainda
não conhecemos, as quais certamente não serão
benéficas à economia mundial.
·O enorme crescimento das taxas de remuneração do capital e;· conseqüentemente; uma menor
participação do trabalho na repartição da renda, a
existência de um número cada vez maior de pessoas alijadas do processo produtivo são questão
fundamentais que estão a exigir respostas imediatas
dos polfticos, dos economislas e dos cientistas sociais.
o grande desafio da economia modema é encontrar uma estratégia de desenvolvimento que, ao
mesmo tempo, garanta um elevado nível de emprego à população e mantenha um equillbrio estivei
entre eficiência e justiça social, entre remuneração
do capital e do trabalho.
Ora, como ainda não se conseguiu urna solução adequada, duradoura, estivei, de longo prazo,
para o grave problema do desemprego, precisamos
adotar medidas urgentes que pelo menos contribuam para aliviar as suas graves conseqüências sobre a vida das pessoas e das famftias, obrigadas a
suportar um corte drástico e imediato de sua renda.
Muito se tem falado e propalado que o maior
problema do Brasft é a inflação. ResoMda a questão
inflacionária, tudo o mais estaria resoMdo, por urna
espécie de mecanismo econômico de acomodação
automática. Nada mais enganoso, ledo engano: estabilidade monetária é apenas pré-condição mínima
para iniciarmos o árduo trabalho de construção da
economia e da sociedade brasileira. Inflação é ape-
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nas um dos aspectos da grave questão social que
enfrentamos.
Quando comparamos inflação e desemprego,
verificamos que desemprego é infinitamente mais
grave, mais grave mesmo.
Aqui, gostaria de abrir um parêntese, fazer um
esclarecimento necessário para que não haja distorções, nem má interpretação do que afirmei, para que
ninguém, amanhã, diga que o Senador Júlio Campos esti defendendo a volta da inflação. Não, absolutamente! Jamais defenderia o retomo da serpente
inflacioriária, pois é como imposto infquo, perverso,
que castiga mais severamente as classes mais pobres, as classes trabalhadoras, e privilegia os ricos,
os detentores dos grandes capitais, que dispõem de
recursos e inecànismos para se defenderem da inflação se tomarem ainda mais ricos.
.. O que. estou afirmando e defendendo é que o
flagelo do desemprego é uma desgraça· maior do
que praga inflaCionária, pois, com a inflação, o trablithador ganha quase nada e, com o desemprego, o
trabàihador gânha absolutamente nada.
· Se um trabàlh8dor ganha um salário mfnimo
mensalmente e os preços sobem, ele ainda consegue levar um certo percentual de sua cesta básica
de· compras pará sua casa. Mesmo que a inflação
fosSe· de mil por Cento, o trabalhador ainda conseguiria comprar cerca de 10% da quantidade dos
bens que adquiria anteriormente. Diferentemente,
quando surge o flagelo do desemprego, o trabalhador nada pode levar para sua famftia, que pode ser
jogada na rua e na mendicância
Mais urna vez. quero deixar bem claro: não estou, absolutamente, defendendo a inflação; estou
defendendo urna solução para o grave problema do
desemprego.

e

a

Sr. Presidente, passei esses últimos dias percorrendo os Municípios do interior de Mato Grosso,
em campanha para as eleições de 3 de outubro. Voltei muito mais triste! Vi um quadro desolador: o homem mato-grossense estimais empobrecido, mais
pobre mesmo; há muito desemprego no nosso interior. A fome começa a aparecer nos Municípios
mato-grossenses, fato que não ocorria há muitos
anos. Creio que nunca houve uma crise de desemprego tão grave quanto essa no nosso Estado.
O pior de tudo é que o desemprego e a pobreza encontram-se em fndices muito elevados, e não
há nenhuma perspectiva de solução para o problema a curto prazo. Há urna desesperança total no homem tanto do interior quanto da própria capital do
Mato Grosso. Isso me preocupou bastante. O índice
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de desemprego nesse Estado está acima dos 16"ki
mais dois meses do seguro-de~mprego aos írabà.que é quase o fndice nacional. ·
' ,. . ·lhadores das 1o regiões metropolitanas do Pais,
Até uma medicja provisória, recentemente assialém de ser tfmida, privilegiou os desempregados
nada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso e
das grandes cidades, e não de cidades do interior.
A Região Norte, o Centro-Oeste, com exceção
pelo Ministro do Meio Ambiente, Dr. Gustavo Kraudo Distrito Federal, e o interior do Pais ficaram fora
se, proibindo determinados cortes de madeira, está
dessa. decisão. Agora, no Pais, temos desempregacausando o desemprego de milhares de famOias qu~
dos de primeira e. segunda classes ...., pobre do detrabalham nas indústrias mac!Eiireiras da região norte
sempregado em Mato Grosso, no Piaui, em Santa
- de Mato Grosso.
As 17h30min, farei uma visita ao Pràsidente do
Catarina e no Arimzonas, que ficaram fora dessa defiberação.
lbama para levar-lhe um apelo. Se não houver urn<f
·· .... Os ecOnomistas, os sociólogos, os politicóloprovidência, uma mudança na legislação federal, ha•
verá cidades que se toma!ão fantasmas no Estado
gos e. demais cientistas sciciais ainda não encontrado Mato Grosso, porque não têm outro tipo de eco-i
~ uma resposta adequada e definitiva para solunomiaanãoseramadeireira~,-··: .·: .....,
.~
cionar o grave problema do desemprego. A verdaVoltando ao meu~textl) do discurso, Sr. Presi. deira solução desse grave problema certamente dePende dQ nlvel de crescimento da economia brasileidente, estou ~ .a enorme diferença exiS:
tente entre-cf'desemprego e a inflação, do ponto de
ia. de uma rePartição mais equitativa da renda e da
riqueza nacionais, de politicas trabalhistas 'modemas
vista dÔ trabalhador desempregado: Inflação equiva·ie a uma grave doença, desemPrego equiyale à
que consigam simultaneamente preservar os padrões
penã de mo.rte. o· desemprego é a inflação elevacl<:!
de !'l~ncia,dil. econonla. e manter .uma oferta adeW-Jada de empregos estáveis e bem remunerados.
a uma potência de grau jq!in_itc;!_ e, port:mto. inlif!ila,
;ç ,,.,0 .Brasil não pode., mais tolerar politicas que
m&(lle. ~~_graVE!. ~A~~,.~~~'-~~
fome, doença. margilializaÇão scicial; desespero. . .
destroem postos de trabalho, politicas que apenas
Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Senadores, o
criam empregos precários, temporários e mal remuro-desemprego está completarKIQ :10 anos de exis;
neradoS. O Brasil não. inàis pode tolerar politicas
que aumentam o contingente de desempregados, de
tência no Brasil e representa uma importante COil'l
de marginalizados, de pessoas que se siquisia scicial do trabalhador brasileiro, apesar de na:
'tuam abaixo da linha de pobreza absoluta.
cessitar atualmente de aperfeiçoamentós e de uma
·
· O Brasil precisa crescer. O Brasil precisa se
, .
..
~
administração mais eficiente.
Em 1996, aproximadamente 5 milhões de tmba;
desenvolver. O Brasil precisa se integrar social, polilhadores deverão receber os beneffcios do ~
tica e economicamente, de maneira equilibrada e estável, para gerar mais oportunidades de trabalho
semprego, o ~ significa cen:a de 7% da força de Ira-'
sua população jovem e também para aqueles
baJho e gastos de aproximadamente 0,5% do PIB.
menos
jovens, que precisam e desejam continuar
O atual sistema de adminislração do
ÍJarlicipando da força de trabalho e da construção do
desemprego ainda é complexo, burocratizado, lento,
nosso Pais.
sujeito a fraudes e desvios e não se preocupa com
~ens essenciais, como o treinamento e a recolocaO Brasil precisa melhorar o nlvel educacional
ção do trabalhador desempregado..
:
de sua população para enfrentar, em condições adequadas, a economia de alta tecnologia do século
É necessário estabelecermos um mecanismo
XXI,
que requer maior capacitação e preparo dos rede ligação entre o seguro-desemprego e os progra; •..
cursos
humanos. pois s6 assim conseguirá melhorar
mas de treinamento, reciclagem, requalificação e re-.
nlvel
de emprego da nossa população.
o
colocação dos trabalhadores, para que o seguro-de.
Naturalmente, as politicas de crescimento,
semprego não se limite, simplesmenle, a fornecer
melhoria educacional e de desenvolvimento tecn
determinada soma de dinheiro a um desempregado;
gico requerem um perlodo de maturação geralrr.ente
de..."CUidando de seu treinamento, de sua recicla~
longo. A demora no resultado dessas politicas acaba
e de todos os demais aspectos relacionados com á
lndiretamente prolongando e, até mesmo, aç• '•ando
Consecução de um novo emprego estável, da seQU:
a situação dramática dos aluais milhões de desemrança do trabalhador e de sua famDia.
.
pregados
existentes no Brasil.
Devt> esclarecer que as recentes medidas do
'orne
é impaciente, a fome não espera, e o
A
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Tradesem[Jrego é a outra forma de se dizer a palavra
l:alhador (Codefat), aprovando a prorrogação por

segu:

poores,

seguro:;

Para
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fome. Não podemos contribuir para agravar
ainda o drama desses nossos innãos que; hoje, perdem seus postos de trabalho e não conseguem encontrar urna nova oportunidade.
.
Aqueles que hoje estão sofrendo na pele e nb
estômago as conseqüências dramáticas, ·altamente
ne~as do desemprego, precisam de uma solução
a curto prazo. Eli Diria mesmo que· hão precisamos
- de urna solução a curto prazo; precisamos, sim, ii~
urna solução a curtfssimo prazo para o grave problema do desemprego no Brasft. São mfthares e· milhares de tirasileiros que estão à procura de uma nova
oporbJnidade de trabalho.
·'' •
'
Por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixo
aqui, neste instante, o meu veemente apelo ao Sr.
Ministro do Trabalho para que sejam adotadas proVIdências urgentes, práticas e irnediàtas que ·contfibuam para desburocratiZar, para tornar mais simples
e operacional o seguro-desemprego no Brasil. · · ·
Seria desumano, seria um verdadeiro ab!;urdo
pennitinnos que se some ao flil!ielo di) ~
o flagelo da burcicracia, contribuirido para levar ao
desespero aqueles que passam pela experiência IÍúmilhante da perder o emprego'na atuálidade. .
'
Tenho a convicção de que· ó Presidente~
nando Henrique Cardoso - homem de grande sensibilidade polftica e socia~ de visão histórica e de vaSto saber - detenninará a imediilta adoção de providências para simplificar, desburocratizar, democratizar e facilitar o acesso de todos os desempregadcis
ao seguro-desemprego.
· ·
·'
Antes de falarmos em reeleição, em desincorrlpabbilização, em refonna eleitoral, temos que lalár
no desemprego e na fome que está grassando ein
todo o Brasil.
·
Concluindo, apelo às autoridades econOmicas
do Governo Federal no sentido de que parem agora,
pensem e decidam como resolver este grave problema que hoje aflige milhões de brasileiros: o desemprego.

Fer-

O Sr. Joel de Hollanda deixa a cadeira
da presidéncia, que é ocupada pelo Sr. Júlio
Campos, 2" .V/Ce-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Reassumindo a PresidêÓCia, concedo a palavra ao nobre
Senador Joel de Hollanda, por 20 minutos.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, certas datas têm signifiCado muito
especial, às vezes só éompreendido por um circulo
bastante restrito. Em primeiro lugar, porque têm sen-
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tido singular, exclusivo. Em segundo, porque são
fora do comum, fogem do habttual, do ordinário.
Especial, Sr. Presidente, é o tema do meu pronunciamento de hoje. Nele, quero registrar a passagem dos 40 anos de fundação do Colégio Santa Maria, do RecHe, capital do Estado que tenho a honra
·de aqui representar.
A história do Colégio Santa Maria é sinônimo
· de compromisso com o ensino de quafidade e o de. senvoMmento da consciência cristã. Ao longo de
quatro décadas, formou gerações de lücidos cidadãos e competentes profiSSionais.
· Quando começou as atividades, sob a direção
lúcida, modema e competente da educadora D. Maria das DoreS Muniz de Melo, o então Instituto Santa
·l'.laria oferecia os cursos de Jardim da Infância, Pri'm;).rio (até a 4" série), Educação Ffsica, Balé, Artes
:Plásticas e Esportes.
· Dois anos depois, ampliou as atividades. Aten. ~ndo ao clàrnor dos pais dos estudantes, satisfeitos
· córh nfvel de. ensino ministrado, obteve autoriza;ção pàra completar o 1• ciclo, então, com o nome de
Ginásio Santa Maria.
··
Hoje, o Colégio Santa Maria, instalado em
· nóiia sede com modernos laboratórios de ciências e
qUadraS de esportes, oferéce do Pré-Escolar ao 2"
Grau, incluindo
o curso de Magistério, que fonna
' professores capazes de difundir os ensinamentos
transmitidos pela tradicional instttuição.
A escola vai além das disciplinas do currfculo
básico. Para proporcionar educação integral aos alunos, preparando-os para os desafios dos tempos
modernos, investe seriamente em cursos de Balé,
Informática, Teatro, Canto Coral, Declamação, Oratória e Música.
Sr. Presidente, nobres Senadores, não é por
acaso que o Colégio Santa Maria tem hoje mais 6
mil alunos matriculados nos cursos que oferece.
Com os pés fincados no presente e o olhar voltado
. para o Muro, ele conquistou a confiança dos pernambucanos e o reconhecimento nacional.

o

af

Prova disse são os conwes que recebe de
Unidades da Federação. Cito dois exemplos. Foi o
colégio escolhido para representar Pernambuco nas
festividades do Sesquicentenário da Independência, em São Paulo. E foi convidado para a
solenidade de hasteamento da Bandeira Nacional,
aqui em BrasOia

É por essa razão, Sr. Presidente, que quero
deixar registrada nos Anais desta Câmara Alta, a
passagem dos 40 anos do Colégio Santa Maria.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Júlio campos) - Concedo a palavra ao nobr"' Senador Freitas Neto. S.
Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
'
O SR. FREITAS NETO (PA.-PI. Pronuncia o
seguinte discurso.) - · Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos procurado trazer para esta casa do Congresso Nacional a discussão de problemas que afligem a vida do povo piauiense, já que aqui representamos os EStados brasileiros.
Um deles, por exemplo, é a situação das rodovias fedel<!is em nosso Estado; outro é o desemprego, do qual acaba de tratar o Senador Júlio Campos,
com muita propriedade, referindo-se ao Estado que
representa. No Piauf a sijuação é semelhante ou
pior ainda.
Gostarfamos, por outro lado, de frisar o que
é feito de positivo pelo nosso Estado e destacar,
nesta tarde, as ações de dois Ministérios do Go·
vemo Federal que beneficiam basicamente o sul
do Estado do Piauf, região de um · potencial
imenso, não só do Vale do Gurguéia, que tem
um dos maiores lençóis de água subterrânea do
mundo, mas também dos cerrados piauienses
que, sem dúvida, podem transformar aquela região
em grande pólo produtor de grãos. Para isso, precisamos de investimentos federais, ,principalmente
em infra-estrutura, rodovias, comunicações, suporte elétrico adequado para fomentar o desenvolvi·
mento, etc.
Há poucos dias, com muita satisfação para
nós, o Ministro das Minas e Energia, Raimundo
Brito, visitou o Município de São João do Piauf,
e assinou ordem de serviço, expedida pela
Chesf, no sentido da implantação imediata de
uma linha de transmissão de 230 kW, saindo da
subestação da Chesf no Município de São João do
Piauf, indo a Canto do Buriti e depois até Eliseu
Martins. Essa linha possibilitará que a distribuidora
estadual, Cepisa, possa resolver definitivamente o
problema de suporte elétrico do sul do Piauf, dotando aquela região desse importante fator de desenvolvi'!lento.

O Ministro Raimundo Brito está empregando
nessa obra cerca de R$18 milhões. S. Ex" fixou o
prazo para sua conclusão: agosto do próximo ano.
Esta obra atende a uma reivindicação da Bancada
Federal do Es!ado do Piauf e também do Governo
Estadual.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ressalto, também, a ação da nossa empresa de telecomunicaçõ-
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es, a Telepisa. Este ano a empresa está investindo
no Piauf com recursos próprios, recursos gerados
no Estado, cerca de 40 milhões de reais. Não hou·
ve transferência federal, no caso, da Telebrás para
a Telepisa. No entanto, mediante um esforço da
diretoria da empresa, bem dirigida pelo seu Presi. dente, ex-Deputado Federal, Jesus Tajra, isso foi
possfvel. Dos R$40 milhões, R$30 milhões serão
empregados na região sul do Piauf, onde ocorre a
ampliação do sistema de transmissão para a implantação de DOO, DOI, telefones automáticos em
cidades pequenas, que não contavam com este
beneffcio. Dessa maneira, no final deste ano, todas as cidades do Piauf, inclusive aquelas distantes
da CapilaJ, vão contar com sistemas telefónicos automáticos.
Além disso, está ocorrendo a implant:ição de
telefonia celular em importantes cidades. do sul do
Estado. Nesta semana, tive a oportunidade de participar, ao lado da diretoria da empresa, da inaugura-·
ção da telefonia celular em várias cidades do su• do
Piauf, como Corrente e São Raimundo Nonato. I. so
também será feito em São João do Piauf, Boi~ , 'esus, Oeiras, Uruçuf e outras.
Desse modo, gostaria de registrar que o Ministério de Minas e Energia e a Telepisa estão inveslindo no sul-piauiense 48 milhões de reais nestes dois
importantes setores: energia e tE''ecomunicações.
Precisamos, agora, receber a ater.ção do Governo
Federal em relação à recuperação das estradas federais.
Era o registro, Sr. Presidente, que gostaria de
fazer nesta tarde
Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Júlio campos)- Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercfcio, Senador Joel de Hollanda.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 945, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do arl. 160 do Regimento Interno,
requeremos que o tempo destinado aos oradores do
Expediente da sessão de 16 de outubro do corrente
ano, seja destinado à comemoração dos cinqüenta
anos de instituição do Comitê de Imprensa do Senado Federal.
Saia das Sessões. 24 de setembro de 1996. Senador Osmar Dias - Ney Suassuna - José
Eduardo Outra - Freitas Neto - Júlio Campos Joel de Hollanda.
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O SR. PRESIDENlE {Júlio Campos) - O requerimento fido será votado na próxima sessão deflberativa.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1• Secrelário em exercfcio, Senador Joel de Hollanda.
É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 204, DE 1996
comercl811zação de annas
que disparem projétels por
pressão e das que Imitem annas verdadeiras, e dá outras providências.

Prolbe

Setembro de 1996

"

a

~ brinquedo

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° FICa vedada, em todo território brasileiro, a fabricação, a comercialização e a importação
de annas de brinquedo que disparem projetéis mediante pressão e daquelas que imitem annas verdadeiras.
"
" _
Art. 2" O descumprimento do disposto nesla
Lei sujeita os infratores
seguintes sanções:
a) advertência;
b) muita de mil UFIR;
c) suspensão das atividades por trinta dias;
d) cancelamento do alvará ou da licença e er.cerramento das atividades do eslabeJecimento.
Art. 3" O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de cento e oitenta dias, a partir
da data de sua publicação.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.

às

Justificação
É por demais conhecido o risco que as armas
de brinquedo representam.
A rigor, brinquedos de qualquer tipo, que possam incitar crianças e adolescentes à violência, deveriam ser evitados. Imagine-se, então, o perigo que
representam aqueles modelos que reproduzem armas, se associannos sua utilização às mensagens
cotidianas de uma mfdia que apresenta cenas de
violência com a maior naturalidade e, até, com certo
glamour.
Esses brinquedos tomam-se mais perigosos
numa sociedade desestru1urada, com elevados indicadores de pobreza e de desemprego, aos quais se
acrescenta a descrença nas instituições em geral e,
particulannente, na Justiça. Nesse ambiente, a simples posse de uma arma leva, freqüentemente, o cidadão a sentir-se poderoso, a ponto de ameaçar o
seu semelhante por motivos fúteis.

No sentido inverso, assaltantes têm usado ar- ·
mas de brinquedo para praticarem seus delitos. Assim, tentam minimizar suas penas, caso sejam apanhados, alegando que não eslavam annados. Além
disso, essas réplicas são mais acessíveis a eles, em
função do custo, muito menor do que o de uma arma
verdadeira.
Quanto aos brinquedos que disparam projéteis
de aito poder" de pressão, utilizados,. muitas vezes,
para ferk ou matar pequenos pássaros, representam
consioorável risco de acidentes quando manipulados
sem o menor cuidado.
Frise-se, ainda que tais armas de brinquedo
contribuem para influenciar negativamente crianças
ou adolescentes, despertando neles instintos de violência
Ante o exposto, considerando-se o beneffcio
social que advirá com es1a medida, conclamamos os
ilustres Pares a aprovarem o presente projeto, consciênte de que a tal medida outras se somarão, na
nossa luta contfnua para reduzir a escalada da violência entre as gerações mais novas.
Sala das Sessões, 24 de setembro de 1996.
Senador Júlio Campos- PFL-MT.

(Á Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania -decissão tenninativa.)
O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - O projeto -será publicado e remetido à comissão competente.
Não há mais oradores inscnlos.
Comunico ao Plenário que os Srs. Senadores
Valmir Campelo e Gilberto Miranda enviaram discursos à Mesa para serem publicados na fonna do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a •guerra" do
trânsito continua fazendo vítimas, ceifando vidas e
provocando dor à famflia brasiliense.
A cidade satélite de Taguatinga encontra-se de
luto, em virtude da tragédia que se abateu sobre
uma de suas mais tradicionais famflias.
Retomando de uma pequena viagem, pela rodovia BR 060, o comerciante João Antônio Nugoli,
acompanhado da esposa e de seus dois filhos, teve
seu automóvel atropelado por uma carreta nas proximidades de Samambaia.
O resultado não poderia ser mais trágico: João
Antônio morreu no locai do desastre; Ana Carolina, a
filha de 13 anos de idade, mqrreu a caminho do hospital; a esposa Laura: e o filho João, de 16 anos, encontram-se hospitalizados.
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João AntOnio Nugoli em um homem respeitado
e admirado em sua cidade. Teve papel relevante no
processo de consolidação e desenvolvimento de Taguatinga, onde participava ativamente da vida comunitária, como sócio da Associação Comercial Industrial
de Tagualinga e Rolary Clube Brasília Taguatinga.

das respostas ao ·nieu requerimento, é a maneira escolhida pelo governo para defini-la e executá-la. Deixemos que as res~~ falem por si.

A violência do desastre.que resuttou na morte
de sua filha e na sua própria chocou a comunidade
que ll_erde um de seus lideres mais atuantes.
'

estabelecimentos, bem como
do universo
de Pr<?fessores e alunos a serem atendidos; além da
quantidade exala dos computadores, aplicativos e
periféricos a serem distribuídas: Resposta: o plano
de informatização encontra-se ainda em fase de elaboração.

. Solicit~i, p~meiramente, cópia integral do plano

de onformatizaçao das escolas públicas, encarecendo ao MEC que indicasse número e localização dos

--,------~-.

..

-------

Quero consignar, Sr. Presidente, nos Anais
o falecimento desse admirado lfder codesta
munitário, pessoa de elevados princípios, amigo fiel
e participativo, que deixa uma biografia rica de realizações em favor da cidade que sou.be, como pou-

casa

cos. servir.

tamãnho

Requeri, em seguida, cópia integral do competente edital de licitação para a compra desses equipamen!os. Resposta: o edital de licitação ainda está

· .,

sendo ~pelos ~tores_COI'l1f)elel:lte5 do MEC.

O exemplo deixado por João não será esquecido. A cidade de Taguatinga, que ele tanto amou, sail!rá h~nrar sua memória e nós, os seus amigos,
nao delXSremos de lutar pelos ideais que sempre
·
defendemos juntos.
Que esse pioneiro e benfeitor de nossa querida
Taguatinga descanse em paz.
. . .. Era o que tinha a_ <:l~r. Sr. P.resi<:lente.

O SR. GILBERTO MIRANDA {PMDB-AM) Sr. Presidente, Sl"s e Srs. Senadores, há pouco
tempo, recebi do MEC resposta a meu Requerimento de lnfonnaçóes, de número 564/96, relativo a um
grandioso projeto de informatização, que pretende
ãJStribuir mais de 300 mil microcomputadores para
23 mil escolas públicas bmsHeiras a um custo total
estimado em meio bilhão de dólares.
Gostaria de compartilhar com os ilustres pares
os resuttados de minhas indagações, a fim de que,
juntos, ãiSCU!amos os caminhos práticos trilhados
pelo governo federal na área da Educação. Discussão tanto mais oportuna e importante quanto as manifestações das autoridades do Executivo - especialmente o Presidente da República, professor Fernando Henrique Cardoso, e o Ministro e ex-Reitor da
Unicamp, professor Paulo Renato - vêm procuranck:l
convencer a opinião pública de que seria justamente
a Educação a grande prioridade nacional.
Quero deixar claro que nenhum brasileiro dotado de um mínimo de esclarecimento e espírito público, poderia discordar do acerto e da justeza dessa
prioridade. O que pqsso a questionar agora, à luz

E?J

tercei~ lugar, pedi uma estimativa dos custos de o~açao e manutenção desses computadores, periféncos e aprocativos. Resposta: •Ainda estão
sendo realizados estudos para estabelecer estimativas de custos de instalação e manutenção" desses
hardwares e softwares•

·

A seguir, indaguei do obviamente indispensáve~ programa de treinamento a ser ministrado àquele

unoverso, por enquanto indefinido, de professores e
alunos, bem como do custo previsto desse esforço
de qualificação. Resposta:
plano de treinamento
a ser ministrado a professores e alunos está na fase
de estruturação".

·o

. ~m _quinto lugar, requeri cópia integral do eãrtal
de hcitaçao referente às ações de publicidade e pro- .
paganda voltadas a divulgar esses programas nos .
segm:ntos d~ mfdi~ paga. Resposta: "O projeto de
pubficodade aonda nao existe, já que o plano está em
fase de elaboração".
Minhas solicitações de números •s• (cópia integral ckJ edital de licitação referente a essas ações de
publicidade e propaganda) e -r {estimativas de custo dessas ações) receberam a mesma reposta dada
ao quinto quesito, o que, na verdade, serviu pam me
tranqüilizar parcialmente já que a triste tradição da
administração pública brasileira em todos esses
anos tem sido a de substituir formulações_ consistentes de política de governo por brleflngs de campanhas publicitárias. Triste si~ de_um tempo obceca-
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do pEÍios efeitos especiais do marketing, em que a
fonna subjuga o conteúdo.
A despeito desta pequena ressalva, forçoso é
reconhecer que o plano <je informatização escolar
tem freqüentado insistentemente os pronunciamentos oficiais e as entrevistas das autoridade educacio- nais à imprensa. Foi isso, alias que me estimulou a
encaminhar o requerimento, em busca de detalhe!'
que, infelizmente agora sabemos, o próprio lw!)
trust do MEC ignora. Pelo visto, o grande centro "''
excelência e produtividade do Ministério é a sua Assr =ria de Comunicação Social, capaz de noticiar
,_tos antes mesmo destes se materializarem ..•
Há pouco mais de um mês, nosso nobre colega Senador Edison Lobão ocupou esta tribuna, com
brilho, o rigor e a perouciência de sempre, para discutir esse mesmo programa. Pois bem, respaldado
na experiência de quem governou um grande estado,
o Maranhão, e apoiado nos números e nas análises do
último Relatório Anual sobre o DesenvoMmento Humano no Brasil, que o lpea prepara desde 1990 para
as Nações Unidas, questionou o üustre senador essa
opção preferencial pela informatização. Afinal, metade
das escolas braSileiras não tem luz elétrica. Um quarto
delas não possui. mesa para professora. Em 11% das
esoolas públicas do Nordeste rural, os alunos sentamse no chão por falta de cadeiras ou carteiras.

Nosso colega maranhense, lembrou ainda que
27% dos estabelecimentos blaSileiros de ensino público
não têm água corrente, nem mesmo poço ou nascente.
Ressaltou que 48"k dessas escolas estão no Nordeste.
Metade delas não tem banheiro dentro do prédio.
· Neste ponto," não posso deixar de lazer minhas
as palavras do ·Senador Lobão. "Corno", perguntava
ele, "poderão essas éScolas tirar proveito dos computadores que o governo federal pretende enviarlhes?" E prosseguia: "antes de lançar as escolas públicas brasileiras na cibernética, o Brasil deveria primeiro organizá-las, oferecer bons professores" (o
que, entendo eu, equivale a dizer mestres bem treinados, motivados e condignamente remunerados) "e
supri-las de infra-estrutura'. Para concluir, ponderava Lobão: •Ao invés de o governo idealizar a distribuição de computadores, mas conveniente seria a
-.
.
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criação de centros de informática nas cidades de
médio e grande porte, a fim de atender aos alunos
carentes. Tais centros receberiam também os alun~s das.cidades vizinhas, cabendo aos poderes públicos cnar bolsas de estudo com esse objetivo."
. Sr. Presidente, minha longa experiência empresarial na área de infonnática e automação dá-me
sólidos elementos de convicção para afirmar que os
custos da alternativa proposta pelo Senador Edison
Lobão seriam bem menos elevados e seus resultados significativamente mais benéficos do que a pulverização de recursos computacionais ora preconizadapeloMEC.

Quero finalizar destacando que tanto o requerimento que encaminhei ao MEC quanto o cerne da
argumentação de nosso colega baseiam-se em
constatações simples, objetivas e cristalinas no esplrito da velha sabedoria caipira que desa~nselha
colocar a carroça_ à frente dos bois. Infelizmente, parece que nada diSSO anda sendo levado na devida
conta pelo reluzente escalão de PhD's e pós-douto~ responsáveis pela formulação da politica educaCIOnal e de outras politicas setoriais do governo.

Só não me espanto mais porque do fundo da
memória me chega a irõnica e certeira advertência
do eterno Nelson Rodrigues: as pessoas costumam
enxergar de ludo, há mesmo aquelas que demonstram uma promiscua familiaridade com o Sobrenatural de Almeida. Agora, diffcil mesmo é encontrar
quem perceba o óbvio em sua ululante simplicidade.
A essa minoria de desmancha-prazeres, de fanáticos da razão, o vulgo pespega o impiedoso eplleto
de idiotas da objetividade._
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Júlio Campos) - Nada.
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 16hd2min.)
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Ata da 156!! Sessão Não Deliberativa
em 25-de setembro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinárja, da 5~ L~gislatura
.
.
. ..
. .
.

'~.

Presidência .dos Srs. José Eduardo Outra, Bel/o Parga, João França
;'1•,•·.

•

I:,'

• • ··-··-

. · Concedo a palavra ao nobre Senadol' José RobertoArroda'· .. ·.. :.·;-.· ·.-. c.•.·.· ·
'· '·' ·.
o sR. Pli'Esn:>i:~ (Jó~-:É~~~;'o4Í~F.-.·
·.'·O'
SR;. .JOSÉ'ROBJ;RTO ARRUDA (PSÓB- DF.
Declaro atierta a: ~P:- . · , ., .
. ,,,.~, :_....... , .
Sob a proteção de. Deus, inicianjó!?. nossos :ti>!-·. ~ : ProritiriÇia ·o 'S'egúinté discurso. Sem reviSão élo orador:)· ~ Sr. Presidénte; Sr"S e Sis. Senadore5, ·temos
balhos.. : .... ·- -~~. ~~· ... ~ .. ..-·r;·:;;r: :-. -·;" .·~-·. o piâlió'régiriléiitál'-'é q'uâridd fàlà nóS refirO-me às
o ·sr: 1• SeCretário em .exercício,. SenadoL . duail 'Casàs' do congresso' Naciiónal, éâíri'ara dos
· Eduardo Suplicy, proCederá à leitura do ~ien~:: .· :. ~
DeputadÓS &!nado Federal:, até o dia 1'1 de outu,.
É lido o seguinte: .· · .. ·
·
·· bro, ·para a apresentação de-emendas ao Oi'çamen... ·EXPEDIENTE
. . ,:.
-~~··· toGeral'dà,Uriiãodo-ano·de 1997; ·
· · · · •· ·
.
:'.. • • ~· •• ' . - - •. '"' -· :.,~.
.:o..-.
· ·c>' ~overho: Fetleral tinha· o prazÍl. de' 31 de
. : . MENSAGEM .
. . . ..
agostO para· apreseiÍtar ao Congresso ,Nái:ional a
DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA · · · • • · sua propo$tii' dé Or'çáirieritb ·cjljà jrigorará no. próximo
Restituindo autógrafos de projeio de lét sariciO-,.
an0: !Jrh'dia'áritesdo vencimento desse prazo, o Minado:
··· · ·
· '' · ··"··
nistro·élo Planejainéntó, Aritõnio Kandir; féz a entreN• 224, de 1996"(n•·s94196, na origem), de.-23·
ga ao Presidente do Congresso Nacional, Senador
do corrente ano, referente ao Projeto de Lei do' -se:·
José Samey,. dessa proposta sob a formá ·de lei or· ··
nado n• 78, de 1992 (n• 4.018193, na Câmara dos · çamentária.. ·
Deputados), que dispõe sobre a arbitragem: sanciõA Comissão Mista de Orçamento já tem se reunado e transformado na Lei n• 9.307, de 23 dà·s&nido em Br:asma e :nas vária$' regiões dó· Pais no
tembro de 1996.
seniidi::l de ouvir os Parlamentares da Comissão MisO SR. PRESIDENTE(José Eduardo Outra)..:. ó · · ta de Orçaniento, Deputados Senadores, os Goexpediente lido vai à pubficação.
..., ·.. ·
.
vernadores dos Estados e· segmentos organizados.
Sobre a mesa ofício que será lido pelo 12 Se-·
da soci~de para compor o que será a nova peça'
cretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy: ·
orçahientária. ·
· ·
·· · ·
··
·'
{Inicia-se a sessão às 14h30min) · : · ··: ··
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É lido o seguinte:

OFÍCIO N2

195/96- GLDPT
Brasma- DF, 18 de setembro de 1996

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição
da Senadora Benedita da Silva, pelo Senador
Eduardo Matarazzo Suplicy, como suplente do Partido dos Trabalhadores, na Comissão Especial do
Congresso Nacional que irá aprec•ar a Medida Provisória n• 1.486-31/96.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
protestos de estima e consideração. - Senador José
Eduardo Outra, Líder do PT.
O SR. PRESIDENTE (José Eduardo Outra)Será feita a substituição solicitada.
Há oradores inscritos.

casa, sr.

Venho a~·
·Presidente, para ·~arn-:
brar a Deputados e Senadores e para dizer à sociedade braSileira que, até o próximo dia 17, todos nós,
Parlamentares, teremos que apresentar à Comissão;
Mista de Orçamento as nossas emendas, para que
sejam por ela apreciadas nos prazos legais e possam ser discutidas e votadas.
··
Há, ar, dois aspectos importantes a serem con-.
siderados. O Congresso Nacional deve votar o Orça-·
mente até o úHimo dia da aluai Legislatura. Isso •
equivale a dizer, se a Mesa não me corrigir, que até.
o dia 15 de dezembro o Congresso Nacional deverá:.
ter votado o novo Orçamento brasileiro. Não o vo- .
tando até essa data, o Congresso Nacional estará
automaticamente reconvocado para, até 31 de de-.
zembro no máximo, discutir e votar o Orçamento
Geral da União.
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Nos anos anteriores, sabem bem os Srs. Parlamentares, a Comissão Mista de Orçamento e o cOngresso Nacional não conseguiram cumprir esses
prazos regimentais. Neste ano de 1996, o Orçamento que está sendo executado só foi definitivamente
votado pelo Congresso Nacional ho mês de março
ou no .mês de abril.
É disposição clara.das Uderanças. plllílicas, das
lideranças de todos os partidos, da Câmara e do Senado, que. este. ano o Congresso Nacional cumpra
os seus prazos e entregue ao Governo Federal e.ao ·
Pais a Lei.9Jçam.en.~ri~. disp,u,tida. ~- votada;.antes
que o próxi[Jl() ano. se .inicie. Por .q1,1e isso. é f1Jn~ .
mental? Enj jJji,njeiró 'lügài,' P<Jrque;_é ~uitó diircjÍ e~~- ...
plicar aos 1?~~-~l')g~irqs, .~ à.própria,populaçãc:>· .
brasileira_. 9!JIJ!O. o Braf!i[.C01!1esil C? ~.u ~~o, .Í'~ rJo : .
dia ~ • de j!lfl~iro, sem. t!Jr o Orçame!Jtc.> .aprov~dq." .. : .. ·
Não, ·l'P. Qo que ,diz ,respeito .ao .pagamento de·.
pessoal, mas principai~WntEl•no.que.diz.respeito.ao
planejamento dos inveSiimentos. dQ Pais, ten(IO, em
vista a eSI<l~(l(dadei ecooõm.ica que experimentamos.
atualmente·r é fundám!')n~l. qúe ,tcx;làs Os braSileiroS,.:
que a soci$de brasileira como um todO tenha. o di- .
reito de, antes, do dia 1° de janeiro, saber
serão
gastos os recUrsos· dos seus impOstos.
· · ·
É pra<?~ que ~ ~ilg_reSSQ Nacional, ao cumprir a sua parte, ao cumprir os seus prazos, dê à sociedade b"!S.ileil? o legítimo direito de conhecer,
com antecedência, cómo vai o Goyerrio Federal gastar cada reá! .<it.!e irá'àrfecadar no ano de 1997. Esse
é um direitó :do regime democrático. Mais do que
isso, a origem do próprio Cong~. Nacional re.,
monta à idéia, da aprovação do Orçamento. A principal missão do CongresSo Nacional, em qualquer estado democrático, é justamente preparar o· OrÇamento do Governo Federal.
Ora, a primeira coisa que deve merecer, portanto, a atenção dos Srs. Parlamentares é o esforço
que o Congresso Nacional terá que fazer, a partir de
agora, para recolher as emendas parlamentares,
discuti-las e votá-las nas subcomissões e, depois,
na Comissão Mista de Orçamento, para, finalmente,
em plenário, poder aprovar a peça orçamentária que
vai vigorar no próximo ano. E deverá fazer tudo isso
cumprindo os prazos regimentais e dando direito aos
segmentos organizados da sociedade brasileira de
discutir, de criticar, de sugerir modificações no Orçamento ainda neste ano.
·O segundo ponto que eu gostaria de frisar, Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores - e falo também
aos Srs. Deputados Federais -, é que, outra vez, ao
se discutir o Orçamento Geral da União, faz-se ne-
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cessária uma reflexão sobre a origem das emendas
parlamentares que .vão compor, que vão modificar
esse Orçamento.
· A experiência recente nos ensina que as
emendas indMduais, além de muitas vezes pulverizarem os· recursos póbliccis, acabam colocando o
Congresso Nacional e vários de seus Parlamentares
em sitUação ·no mlnimo delicada, em ·situação questionável: Sabe a sociedade brasileira, sabe a imprensa e sabem os S~. P_arl~n\ilf'e$ que, num Orçamento Fiscal apertado como este, tendo o Governo Federal que administrar eScásSé:i: iie recurSOs,
não havendo mais, no perfodo pós-estábmdade 'ecO-·
nõmica,' o tárrioSo ·i;iantlcVinflacionário; 'é preciso
mais do que nunca que os recursos públicos sejam
alociti:IOs nas píioiidade$ .e:SC91hi~~ JlllltO:
<I sociedaile; de:(oinia a· não ·pollferizá-los, de' forma ·a
não dar origem às fainigeradas obras in;ilcabadas,
porque começam com·.I"!!CUrsos· insuficientes para
sua conclusão; Enfim, é preciso que o Orçamento
Geral da União reflita o nO'Íó-momento que a sociedade brasileira• vive;. um .momento. de· seriedade na
aplicação dos recursos. . . .
.
.
A Executiva Nacional do PSDB, o meu Partido,
reunk!a há duas. semanas. analisando essa. questão
orçamentária e acolhendo uma proposta do Deputado Wilson Campos e minha, deliberou que o Partido ·
da Social Democracia Brasileira pretende, através
de seus Deputados e de seus· Senadores, não fazer
emendas individuais ao Orçamento Geral da União.
O PSDB, Partido que elegeu o Presidente da República e que apresenta ao Pais um projeto de Nação
brasiJeira, pretende, com isso, dar o primeiro exemplo, mexer a primeira pedra. · ·
No entanto, para isso, seria necessário que se
criasse, no âmbito da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, e no Congresso Nacional, a figura da emenda partidária. Havendo
partidos que não têm representação parlamentar em
algumas Unidades da Federação e outros cuja distribuição dos seus representantes não é homogênea,
é necessário que os partidos políticos, num momento em que estão se fortalecendo, apresentem emendas que reflitam a idéia, o pensamento de seus parlamentares.
Com essa proposta da criação da emenda partidária, poderfamos, no Congresso Nacional - falo de
todos os partidos políticos e de todos os Deputados
e Senadores -, promovennos um avanço importante
no sistema democrático.
Em primeiro lugar, terfamos apenas emendas
coletivas. Já existe hoje a figura das emendas coleti-
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vas de bancada e a figura das emendas coleüvas de
comissão temática. Cada parlamentar poderia apresentar a5 suas emendas através das emendas coletivas de bancada ~ das comissões temáticas e, além
disso, das emendas coletivas partidárias.
A grande novidade é que. o Pl!rtido polllico,
através ·de sua direção nacional, 5erià o responsável
pelo conteúdo, pelo objetivo e -pelà origem de cada
- uma das emendas. Não só estariamos diminuindo.
enormemente o número de emendas ao Ü!WI)lento,
porque não terlamos maiS às 12.600 emendas _inãtviduais;. como também estariamos foltalecendo os
partidos polfticos. Todos nós sabemos que não há
democraCia forte sem· o fortalecimento dos partidos
polfticOs.: .. '
.:. ·'

L.aríço, portanto, no Congresso Nacional, nesta .
antevéspera de eleição ·municipal, uma: proposta do
PSDB·a todos os outros partidos pillltiCÍ>s que
ta:-'
zem aqui· representar, tanto aos _que apóiam o Go- ·
vemo Fernando Henrique
aos que lhe fàzem
OPosiÇão. A ProPosta é que todos nós, reunidos;
possamos dar uma demonstração de evolução polfti-"
ca a este Pais ao criarmos a figura das emendas .
partidárias e acabarmos com a idéia das emendas
indiViduais.
. .
. ._·Claro que os srs. Óeputados e os srs. Se~ado-. ·.
res poderiam apresentar propostas de emendas indt-.
viduais, mas, agora, aos seus partidos. E os partidos, com o limite de emendas indiViduais -que, -pela
proposta do PSDB, seria, no máximo, igual a três
vezes o número de seus parlamentares-, selecionariam, pelo mérito, pelo conteúdo, peJo P.IP9rama partidário, as emendas que deveriam ter a cháncela de
todos os seus Parlamentares. Seriam, portanto,
emendas coletivas, emendas partidárias.
· É claro que isso, além de. fortalecer a figura dó
partido politico, iria facilitar enormemente o trabalho
da Comissão Mista de Planos. Orçamentos Públicos
e Fiscalização, que teria de analisar apenas as
emendas coletivas de bancada, por Unidades da Federação, as emendas coletivas de comissões temáticase as emendas coletivas dos partidos polfticos. ·
Estarlamos fugindo da tradição de pulverizar
recursos públicos, como naquele exemplo nefasto
da velha ponte do interior, que começa a ser construída com orçamento dez vezes menor do que o
seu custo e nunca é concluida; a cada ano, parlamentares da região alocam tostões a essa ponte e
ela nunca é concluída.
O Pais tem que aprender a lição de que tem
hoje mais de 1.500 hospitais cujas obras foram iniciadas e não foram concluldas. Não teria sido mais
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lógico ter começado apenas 200 ou 300 hospitais e
tê-los todos conclufdos e funcionando? Por que começamos tantas obras e nunca terminamos? Exalamente porque os recursos da União são pulverizados e .não são suficientes para concluir cada uma
das obras.·
Não quero, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tecer nenhuma consideração sobre a história e o passado das emendas individuais na composição dos
orçamentos do inicio desta década.· A sociedade
brasileira sabe tudo o que aconteceu.
O Congresso Nacional, as lideranças políticas
estão amadurecendo neste processo de redemocratii:á.ção do Pais•. DeSde que reconquistamos o direito
de- votar para Presidente da República, desde que
reConquistamos o direito de termos uma democracia
plena, todas as· suas lideranças polllicas têm feito
um g~de apl'!lnâiZB.do, É inequlvoco. que o Pafs
tem evolufdo.e que.as instituições democráticas têm
se fortatecido. porém, mais do que isso, não podemos nos acomodar. É preciso aprender com os ensinamentos da experiência dos anos anteriores e caminhar olhando à frente o futuro deste Pafs.
-' · O Sr.- José Eduardo Outra - Permite-me V:
Ex" um aparte, Senador José Roberto Arruda?
·. O SR> JOSÉ ROBERTO ARRUDA - Com o
maior prazer, Senador José Eduardo Outra.
O Sr. José Eduardo Outra - Senador José RobertO Arruda, estava ouvindo atentamente o pronunciamento de V. Ex". Quero registrar que não posso
ainda fàlar oficialmente em nome do meu Partido,
mas vejo com bons olhos a proposta apresentada
por V. Ex". Vou levá-la para debate no meu Partido e
acredito que, pelo menos neste particular, o PT e o
PSOB, que têm divergido bastante em outros temas,
devam convergir. Concordo plenamente que as
emendas individuais pulverizam o Orçamento e dificultam até a elaboração de um plano de metas mais
concatenado em nfvel nacional, que estabeleça prioridades nacionais levando em consideração as desigualdades regionais. Enfim, penso que, se o Cor...
gresso Nacional der esse passo, estaremos contribuindo bastante para o aperfeiçoamento do processo de elaboração do Orçamento e também para o
próprio desenvolvimento do Pafs. inclusive, não
apresentei emendas individuais· no ano passado e
não pretendo apresentá-las este ano. No caso de
Sergipe - sou de um Partido que não é o mesmo do
Governador -, conseguimos, através de um amplo
processo de debate, apresentar emendas assinadas
por toda a Bancada. Acredito que esse processo,
como aconteceu em Brasma e em outros Estados, é
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bem melhor· ilo que a pulverização. Com essa novidade que
Ex" está apresentando, da possibilidade
de emendàS · partidárias, estaríamOs · contribuindo
para esse aperfeiçoamento, sem prejufzó das diferentes visõeS' 'que os diversos partidos devem ·ter.:
Gostaria de paiàbenizar V. Ex" e, deScle'já, reafirmar
··
o meu apoio a essa posição. Muito obrigado.
O SR: JÓSÉ ROBERTO ARRUDA - Agradeço
- o aparte de·v:-exo, SenadorJosé'EdiÍàido Outra, é
fico particulàrinente feliz com a possibilidade de o
PT unir-se à idéia de criarmos as emendas coletiliàs ·
partidárias para subStituir o que setem hoje, oti Seja, ·
as emendaS· individuais.
senador José Eduardo Dutia · regiStra que
ele próprio viVeu a experiência de n'ã.o fazer' emen~
das individuais· ao Orçámento." Em Brasma:,. c<imo 's: ·
Ex" citou, taml:íém !izOOtóS
eiqjerlêntiia: no anO
passado. SorriaS três Sériádores e óito DeJiúlados Ri'·.
derais, dos rnaís Qiversos Partidos; e eonsêgúimos-uni .
acoido pelei qúal os onZe Párlanieniares abrimnr rhão·
de suas emendas individuaiS em !aVór àperiaS étis dez·.
emendas coletivas, em beneffcio de BrasOia
AlgumaS pessoas chegaram a me questionar,
na rua, pelo !ato de eu estar filiado ao PSDB e o Governador de BrasOia ser de outro Partido. Respondi,
sempre que questionado a respeito, que não se tratava de lazer emendas coletiVas em beneffcio do
Governador ou do seu Governo; tiatava-se de fazer
emendas coletivas em beneffcio de BrasOia, em beileffcio do Distrito Federal.
O próprio Governador entendeu isso e até deu
as suas sugestões. A Bancada de Deputados Federais e a Bancada de Senadores discutiram com profundidade cada uma das sugestões do Governo local. -Obviamente, recolheram-se também sugestões
dos próprios Parlamentares. Fizemos dez emendas
coletivas, economizando, assim, 220 emendas individUais. Somos onze Parlamentares, se cada um poderia apresentar 20 emendas individuais, deixamos
de pulverizar recursos em 220 emendas. Com as
dez emendas coletivas tivemos um bom resultado,
porque elas foram, efetiVamente, aprovadas; a grande maioria teve recursos alocados, possibilitando
que o Governo local pudesse executar obras e cumprir compromissos dentro do que era o interesse
maior de Brasma. ·
A grande verdade, Senador José EduardO Outra, é que, quando todos os Parlamentares de um
deterininado Estac..>, de partidos diferentes, são obrigadÓs a se sentarem à mesa e, acima de suas
eventuais divergências partidárias ou de outra ordem', 'discutirem o interesse do seu Estado, é claro

v:
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essa··

que chegam àSJJperffcie as prioridades do Estado, e
não às priondài:lês de'urri ou de outro partido, de uni
ou de óutro Pailâinéritar. Quêm ganha càm isso é a
soCiedade, e essE(é um exei'éfcio importànte de convivência' deirioéiáooa • · · .

da:

Bras

. .Nós,
i.liricada de
ma, estamos reiniciandO, ·ne$~ ~inQJl)ento,
riósso processei de disde iázer1nos .
cussão. Já tér:iiQll' a priipoS(a; pjitra:
eiri!indàs coletliàs;."àbríndÓ inão de érnenélàS individuais: A expeii~Ciádo
Pá~ foi bem-sucedida e preteOO.~ffiO$ ~~ti~a ~imO. ·. : . ~ · · : . . ..
.· .sr.'Presidente.Srs: sénádÓres, acimà de ÍÚdo,
eriíerído: que: ~;Ji>.9P.8. ~,~!)'!!!r. essa decisão, por
unanimidade, da sua ExecutiJfa, e. ao colocá-la ao
eXâriie dos 5eúS Pà~iunentares e dos mais diferentes. partidos. qlle,têm representativida:de. no Co~gres
so'. N!!~<ionan?íet~ride dilr,um pa5so. à _frer:rte na,
qu~o ~a e]alió(<lç(o~ dó Q~iilériio. Essa questão
é fundamentaÇeitf.prinieiro· fljgar, p~ a imagem do
Pi9P!i!l. i;:ongrésSO .Nacionài .e.~. em segundo lugar,
para a própria' iriSfifuição.~ píifcí o tortãli!Cimimto da
inSÍiÍ!Íição. . ~ ,. :.. . • . . . .•. . ..··.
·
·
. , O. Congress~? N<tcional existe" prioritariamente,
exatamente para discutir, votar. e. aprovar o Orçamento Geral da União. Aprimorar os métodos pelos
quais .esse Orçamento é feito significa aprimorar o
próprio funcionamento da. instituição .democrática
que é o ·Congresso Nacional.
. Esperamos que os demais partidos politicas
possam lazer suas ~ugestões e críticas a essa proposta, .obviamente. democraticamente. Ela está aberta a<i eXa.me dos .outros Partidos, mas temos convicção de que es5e· será um paSso importante no aprimoramento do regime democrático se o Congresso
Nàcio'n'al tiVer a coragem de criar a figura da emenda partidária, provói:ando,' inclusive, a discussão dos
Parlamentares de uma mesma legenda no âmbito
dessa legenda, fortalecendo a figura do partido polftico déntro do Congresso Nacional.
Mais do que isso, Sr. Presidente, é preciso tornar claro ao Pafs que, muitas vezes, o Congresso
Nacional é visto pela sociedade pelas suas mais diversas Bancadas - Bancada ruralista, Bancada de
empresários, Bancada egressa dos meios sindicais , e, diga-se de passagem, todas elas constitufdas
com legitimidade•.Reconhecemos que a formação
de Bancadàs suprapartidárias é legítima, mas é preciso que haja, nesta. casa, sobretudo uma grande
bancada, a Bancada do povo, aquela que represente o interesse da sociedade como um todo.
A formação politica brasileira estabelece que
essa bancada, que deve estar aqui defendendo o in-
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teresse do mais humilde até o do mais importante cidadão brasileiro, deve:se dar através dos partidos
polfticos. Ora, se fortalecennos os partidos polfticos,
se dennos a eles missões, responsabflidades no
processo legislativo, dentro do Congresso Nacional,
estaremos fortalecendo as bases do próprio regime
democrático. ·
Eu, particularmente, como Parlamentar, nunca
· apresentei emenda indMdual e pretendo nunca
fazê-lo. Entendo que ela não contribui nem com o
País, nem com o Governo Federal, nem com a sociedade bràsileira. Estarei pennanentemente atento
no sentido Íle que, através dessa ou-de outras sugesiões que venham a surgir, possam os Parlamentares saírem das tradicionais emendas individuais
para agrupar as suas idéias em emendas coletivas,
naquelas que já existem, como no caso das emendas de 'bancada e de comissões temáticas, e naquelas que 'ventiam a existir, como no caso proposto
das emendas partidárias.
MuHo obrigado, Sr. Presidente.
Dumnte O discurso do Sr. José Roberto Arruda, o Sr. José Eliodoro Outra deixa a
cadeaita da presid{incia, que é ocupada
pelo Sr. Bel/o Parga.
·

O SR. PRESIDENTE {BeiJo Parga) • Concedo
a palavra ao nobre Senador José Eduardo Dutm.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT - SE.
Pronuncia o seguinte disctlrso. Sem revisão do ora-·
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, gostaria de, na tarde de hoje, 1ecer alguns comentários
sobre um tema que está sendo colocado na conjuntura nacional artifiCialmente, aumentando-se a sua
importância e a sua prioridade. Refiro-me à questão
da reeleição, particularmente do Presidente da República, porque, na verdade, esse é o objetivo principal
dos que a defendem, mas também da reeleição de
modo geral para os alUais detentores de mandato.
Quero registrar que o meu Partido ainda não
tem uma posição oficial sobre o assunto, portanto,
quero exprimir minha opinião particular que, segundo contatos que tenho tido com dirigentes do meu
Partido, talvez venha a ser adotada
Entendo que o princípio da reeleição, em tese,
é um direHo democrático, e a população deve ter o
direito de reeleger alguém que entenda estar fazendo um bom trabalho, seja como Prefeito, Governador ou Presidente. Entendo também que os detentores desses mandatos devam ter, em tese, o direito
de postular sua reeleição.
Essa discussão não poderá ser colocada apenas no campo da tese, do abstraio, transplantando
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experiências de outros pafses para o Brasil, sem levannos em consideração a própria realidade brasileira e as práticas que norteiam a polftica do Brasil.
É inegável que nossa História mostra uma utilização excessiva, imoral e, muHas veze~. criminosa
da máquina pública no processo eleitoral. Isso acontece em nível federal, estadual e, particularmente,
nas pequenas cidades do nosso Pafs.
Esse é um fato que não podemos deixar de registrar e que também deve ser levado em consideração quando discutirmos a questão da reeleição. Entendo que, paralelarriente à discussão ·da, possibilidade da reeleição, seja necessário nos debruçannos
no sentido de criarmos mecanismos mais eficientes
e ágeis para evitar a utilização da máquina pública
no processo eleHoral. Sabemos que se isso é feHo
hoje em prol de um candidato do mesmo Partido do
Presidente, com certeza, mantida a atual prática e a
atuai legislação, com a reeleição, pass<Úía a ser feito
ainda de forma mais escandalosa Se QUeremos discutir a possibilidade do princfpio da reeleição; é necessário que inventemos mecanismos mais eficiel:ltes.
Seria necessário até introduzir a Possibilidade
da reeleição com desincompatibilização, que é apresentada por alguns como uma contradição, em termos. Mas se existe a desincompatibilização para Ministros, Secretários de Estados e todos aqueles que
exercem cargos executivos, já há algum tempo, antes das eleições, por que não introduzinnos também
a possibindade da reeleição com desincompatibilização do governante? Ele se afastaria por três ou quatro
meses e, se for reeleHo, terá todo o outro mandato.
Esses são os pontos, que, a meu ver, devem
nortear a discussão da reeleição.
O outro ponto é para quem ou a partir de quando deve valer. A polftica brasileira é recheada de
exemplos de casuísmos. Precisamos, inclusive, estabelecer um princípio de tentarmos elaborar .uma legislação eleHoral e regras do jogo eleitoral permanentes, perenes, que não se modifiquem ,a cada
eleição, que não se modifiquem ao sabor das flutuações e das conjunturas politicas, como tem acontecido no Brasil. E por isso - essa é uma outra posição
minha-, em sendo aprovado o princípio da reeleição, ele deveria valer para os próximos governantes,
tanto para Governadores como para Presidente da
República etc.
Sabemos, pois já começou a dar sinais, como
vai ser esse debate aqui no Congresso Nacional.
Haverá cenas de fisiologismo explíi:Ho quando a matéria vier à discussão. De repente, inclusive, parece
que todas as outras refonnas,, que eram apresenta-
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das pelo Presidente da República como necessárias
e fundamentais para a estabilidade do Plano Real e
para o Brasn, ficaram em segundo plano, não são
mais tão importantes como a reeleição. Já estão falando inclusive em convocação extraordinária do
Congresso Nacional só para votar a reeleição. E já
podemos perceber, a partir de sinais emitidos atra- vés da imprensa por Ministros, como será travada
essa discussão aqui no Congresso Nacional.
O Presidente da República, em entrevista, disse aquno que todos nós já sabíamos, que se dispõe
a disputàr ~leição. E diz que, se for aprovada a
reeleição, terja que valer também para Sua Excelência porque,,.CasQ contrário, seria um casuísmo. Ora,
que me desculpe o Senhor Presidente da República,
mas ar é forçar um pouco demais a barra .. É justamente o contrário: casufsmo é a aprovação da reeleição para .os aluais mandatários, porque eles foram eleitos sem esse princípio.
.
.. E aí se .diz que quatro anos é muito pouco.
Mas, então, V!!J110.S I'E!Iel'l)brar porque o mandato foi
reduzido para quatro anos. Outro casufsmol Mais
uma demonstração de como se faz a legislação eleitoral neste País. fleduziu-se para quatro anos pensando no 'monstro' Lula. Era o momento em que todas as pesquisas de opinião davam como certa a vitória de Lula, não se imaginava que iria surgir um
Plano Real, não se imaginava que iria mudar toda a
conjuntura e, então, reduziu-se o mandato. E não foi
aprovada também a tese da reeleição, porque não
se poderia dar a possibilidade de reeleição ao Lula.
Agora, de repente, diz-se que casuísmo é
aprovar o princípio da reeleição só para os outros.
Mesmo que a questão principal não seja essa do casufsmo, defendo que deveria valer para os outros,
baseado até em um argumento que foi apresentado
aqui, uma vez, pelo Senador Jefferson Péres: se valer para o atual governante, a discussão vai ser ernbasada por uma intensa troca de favores, de cargo e
de favorecimentos, justamente para poder viabilizar
a aprovação da reeleição.
O Sr. Eduardo Supllcy- Permite V. Ex' um
aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com muito
prazer.
O Sr. Eduardo Supllcy - Senador José Eduardo Outra, V.ex- traz o tema da reeleição que, mais
uma vez, ganhou fôlego no âmbito da imprensa e
dos meios de comunicação. Neste domingo, pela
manhã, tive a oportunidade de fazer uma visita ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso, para entregar a Sua Excelência o livro Pleno Emprego Recon-
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quistado, de James Edward Meade - que recebi de
sua filha ·, Prêmio Nobel de Economia, falecido em
dezembro último. Fui convidado a subir e conversamos algum tempo sobre o tema da reeleição. O Presidente dizia que tinha acabado de ser publicada
uma entrevista de primeira página, do jornalista Elio
Gaspari, nos jornais O Globo e O Estado de S.
Paulo, em que Sua Excelência admitia a possibilidade de disputar a reeleição, caso aprovada a emenda
constitucional sobre a questão. E disse ainda que o
tema. estava sendo colocado. na imprensa não por
vontade dele, mas por seus ·Ministros, pelos jornalistas, pela imprensa Ora, o Presidente tem autoridade
sobre os seus Ministros e, obviamente, está havendo um movimento nessa direção por parte da imprensa e de alguns órgãos, tanto que foi feita uma
pesquisa entre ,industriais da RESP, divulgada ainda
nesta semana, sobre a existência de um movimento
articulado nessa direção de alguns segmentos aos
quais está interessando a reeleição. Ponderei, então, ao Presidente da República que parece mais
saudável o princípio da rotatMdade, haja vista os
inúmeros exemplos nas mais diversas organizações
e instituições. Temos como exemplo o próprio rodf·
zio entre os Uderes de Bancada, na Câmara e no
Senado, que possibilita, a cada ano, que novos Parlamenlares venham a consolidar a sua liderança.
Neste ano, por exemplo, V. Ex' mesmo tem se consolidado como um Uder de expressão nacional e
acredito que o sistema de rodízio têm contribuído
para isso. O que percebo é que, nas próprias hostes
governamentais, na base dos Partidos que apóiam o
Governo, parece-me que estão inibidos aqueles que
seriam potenciais candidatos à Presidência da República. A começar pelo próprio vire-Presidente
Marco Maciel que, hoje, concede entrevista a favor
da reeleição, muito embora sempre tivesse sido contrário - segundo ele, estaria mudando de opinião.
Mas é claro que, se o seu chefe está se declarando
candidato à reeleição, como é que, em nome da unidade de Governo, poderia o vice-Presidente dizer
que aspiraria à Presidência da República? Acho que
já há uma dificuldade pessoal para a primeira pessoa na linha de autoridade de Governo, que é o
vire-Presidente, logo depois do Presidente. Depois,
os Governadores: digamos o Governador do Ceará,
que é o Presidente do PSDB, Tasso Jereissati, que
muitas vezes é considerado como possfvel opção;
S. Ex' não pode ficar falando, sob pena de colocar
em risco a unidade da base de sustentação do Governo, em ser candidato à Presidência. Mesmo
aqueles que assim advogam. Digamos o próprio Go-
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vemador Mário Covas, de São Paulo, que uma vez
já foi candidato à Presidência, é um Governador que
procura ter um desempenho sério e, obviamente,
terminará seu mandato em 1998; seria natural que,
sendo uma das grandes Uderanças do Partido, viesse a considerar a possibilidade. AsSim também
aqueles Senadores que compõem a base de susten- tação do Governo, quais sejam, as expressões do
PFL, do PSOB ou do PMOB. O Senador Antonio
Ciulos Magalhães, seu filho Luiz Eduardo Magalhães, que é Presidente da Câmara e figura de destaque" hoje; cada um" desses Parlamentares parece
que só tem" possibilidade de falar" sobre o tema da
reeleição. Quando há uma organização que funciona
bem, sob liderança que sabe criar novas lideranças
com equilíbrio, normalmente acontece" aquilo que se
passa hoje em Porto Alegre: Olfvio Outra teve uma
gestão considerada altamente positiva, criou novas
lideranças e passou o bastão para Tazso Genro;
este" tem" Raul Ponte como seu vice-Prefeito e, naturalmente, tomou-se candidato a prefeito - com mais
de SO"k da preferência, está prestes a ganhar a eleição. Está ar um exemplo de que o rodfzio de lideranças; o princfpio da não-reeleição é positivo. Por outro lado, o Presidente Fernando Henrique me disse
que não estava tão convencido sobre a questão da
reeleição no âmbito das cidades, e" comentou comigo que ali em São Paulo, por exemplo, o Prefeito
Paulo Malul estava abusando da máquina administrativa em favor do seu candidato Celso Pitta, e isso
o deixava com dúvidas. E em todos os demais municfpios brasileiros. Seria o caso de se instituir o princfpio da reeleição para a Presidência da República e
não para Governos Estaduais e Prefeituras? O Presidente, naturalmente, já tem tal poder de concentração só pelo fato de ser Presidente e os meios de comunicação estarem registrando, pela natureza do
seu cargo, diariamente, as suas ações, que é quase
impossfvel um equilíbrio na cobertura das ações da·
quele que é o Presidente da República e de alguém
que seja também candidato, na Oposição. Na atual
circunstãncia, vejo isso como uma dificuldade extraordinária Então, prezado Uder José Eduardo outra, continuo considerando que será mais adequado
ao Brasil manter-se o princfpio da rotatMdade, o
princfpio da não-reeleição. Essa será uma atitude
saudável. Será melhor para o Presidente da República que os Partidos de sua base de sustentação indiquem seu sucessor, porque do contrário a inibição
acabará prejudicando sua própria sucessão. Felizmente, haverá um número muito grande de potenciais candidatos à Presidência nos diversos Partidos
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de Oposição. Por outro lado, o processo democrático no Brasil poderá ser um sistema o mais aperfeiçoado possfve~ onde consigamos neutralizar sobretudo o abuso do poder econOmico e da máquina administratiVa, seja no âmbito municipal, estadual ou
federal.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Obrigado,
Senador Eduardo" SUPiicy. V. Ex" introduz mais atgun$ temas para reflexão, mas rrie chamou a atenção uma passagem do aparte de Ex": a preocupação do Presidente da República com relação à hipótese de reeleição para prefeitos, sobre o que Sua
excelência não tem"tanta segurança e apresenta alguns argumentos que, a meu ver, buscam apenas
dourar a vontade do casuismo.
""O que já se comenta nos bastidores é que estão querendo propor a reeleição só para Presidente,
e por um motiVo muito simples. A verdade relatiVa
ao assunto "não está relacionada a reflexõés sobre a
extensão ou não do princfpio para governadores e
prefeitos; o que está por trás disso é a dificuldade de
se aprovar a reeleição para governadores. Creio,
Senador, que o motiVo pelo qual não foi aprovada a
reeleição para os atuais prefeitos é o fato de existirem mais de 100 deputados candidatos a prefeito
este ano - por isso não foi aprovada a reeleição dos
atuais -; da mesma forma, a possibilidade de reeleição para goVernadores dificulta a aprovação da
emenda à reeleição aqui no Senado, porque tenho
certeza de que vamos ter, daqui a dois anos. pelo
menos uns 20 senadores candidatos a governador.
Como os que são candidatos ao Governo Estadual
encaram os atuais governadores como adversários
mais dilfceis, começam, nos bastidores, a dar notf·
cias de que esse fato dificultaria a hipótese da reeleição em todos os nfveis. Então, já estão começando a aiTUmar discursos para justificar um casufsmo
ainda maior que é aprovar a reeleição só para Presidente da República. Se queremos discutir o princfpio
da reeleição tem que valer para todos. Há argumentos a favor e contra o princfpio; entrelanto, não se
pode dizer que é válido para Presidente da Repúbli·
ca e não o seja para Prefeito, porque este usa a máquina. Ora, o Presidente não usa? O Governador
não usa? Esse é mais um exemplo de como as coisas se dão neste nosso Congresso.
Entendo que há uma série de questões que
são prioritárias no aperfeiçoamento da nossa democracia, no fortalecimento da nossa Instituição democrática. Antes de se falar em reeleição - e penso até
que isso tem que estar no bojo de uma discussão
mais ampla sobre reforma politica e institucional -.
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há uma série de questões mais importantes para a
democracia Por exemplo, a fidelidade partidária; por
exemplo, o. impedimento a que Parlamentares troquem de· Partido corno trocam de camisa - alguns
trocam de Partido antes da posse, e isso dá margem
a toda a queimação que se faz à classe politica.
Para a sucessão do Senado, já.começaram as fofo.
cas de troca. de Senadores de um Partido para o ou- -tro para fortalecer esse ou aquele candidato à Presidência da Casa. Isso é muito mais importante do
que a reeleição.
·
As diStOrções que existem no processo de representação politica· brasileira são absurdas. Por
exemplo, a Câmara dos Deputados é a Casa que
representa o povo brasileiro, os eleitores de um
modo geral; entretanto, temos um sistema em que a
diferença de votos para Deputados em todo o Brasil,
entre o PFL é o .PT. chega ao absurdo de, por exemplo, Ser .da ·Oitlem de menos de 1%, sendo que o
PFL tem a Bancada de Deputados duas vezes maior
que o Pi, justamente em função das distorções da
nosSa repreSentação. Este é outro ponto que temos
que redisCutir.
· Não tenho posição de princípio contra o voto
distrital misto, mas existem alguns pontos que temos
qué registrar: que ele provoca distorções. No próprio
caso· da Alemanha, que é citadO corno exemplo a
ser em parte copiado, há a situação do Partido Verde, que obteve mais de 1O% dos votos da última
eleição e não teve representação, em função das
distorções que o voto distrital cria.
· É muito bonito falar em voto distrital, mas quem
vai definir os limites geográficos de cada distrito?
QUando chegarmos na delinição dos limites geográfiCos de cada distrito, ar sim, vão começar as distorções que acabam prejudicando determinadas forças
PQifticas em proveito de outras.
. Enfim, entendo que devemos nos debruçar sobre a reforma politica e aperfeiçoar a democracia, e
o princípio da reeleição está no bojo. Não entendo
que ele seja prioritário. De repente, a reeleição passou a ter mais prioridade do que a reforma da Previdência, que diziam ser necessário que fosse aprovada logo. E ela está no Senado há não sei quanto
tempo e sequer tem relator. Inclusive fiz um pronunciamento sobre isso há algum tempo. Eu sabia que
o projeto não seria votado antes das eleições, já que
o Governo não queria, por tratar-se de um assunto
impopular. Mas que· pelo menos se iniciasse a dis~o. que se iniciassem as audiências públicas.
Resultado: está totalmente parado o Projeto da Reforma da Previdência
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A reforma tributária o Governo esqueceu; preferiu fazê-la no varejo, aos poucos; aprovou o FUndo
de Estabilização Fiscal, que vai lhe dar um certo fôlego, e aprovou agora a isenção do ICMS. O que deveria ser a primeira reforma a ser feita foi para as
calendas.
E, no entanto, a única reforma em que o Governo está interessado agora é a reeieição.
· O Sr. Joel de Hollanda • Permite-me V. Ex"
um aparte, nobre Senador José Eduardo Outra?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Concedo o
aparte a V. Ex", Senador Joel de Hollanda, com muito prazer.
O Sr. Joel de Hollanda • Nobre Senador José
Eduardo Outra, quero apenas lembrar que precisamos distinguir duas coisas: a aprovação do princfpio
da reeleição e a reeleição do Presidente da República. Muita gente contunde as duas coisas. Quando
fala em reeleição, fala sistematicamente na reeleição do Presidente da República, o que poderá não
acontecer. O que estamos discutindo, sobretudo, é a
possibilidade de o Presidente da República se candidatar. Sua Excelência vai se submeter a uma disputa em que poderá, inclusive, ser derrotado. Poderá
acontecer o que acontece nos Estados Unidos, ou o
que já aconteceu: dois Presidentes, pelo menos,
tentaram se reeleger e não conseguiram. Então, é
preciso distinguir inicialmente essas duas coisas. O
meu Partido está discutindo o princípio da reeleição,
cuja emenda é de autoria de um Deputado pernambucano, da minha Bancada. Mas estamos distinguindo, em princípio, esses pontos. Achamos que é democrática a reeleição, é importante para o Brasil,
mostra maturidade polrtica, mostra desenvolvimento
político e vai ao encontro da manifestação da população, que terá de dizer o que pensa, aprovando ou
rejeitando os governantes que forem submetidos à
reeleição. Essa tendência hoje já está se verificando. Se observarmos o caso, por exemplo, do Rio de
Janeiro, veremos que a população do Rio de Janeiro
está votando no candidato apoiado pelo aluai Prefeito, que tem a aprovação maciça da população. O
mesmo está acontecendo em São Paulo. No meu
Estado, na Capital, Recife, o candidato do Prefeito
Jarbas Vasconcelos, que é pela oitava vez o melhor
Prefeito, está ganhando a preferência da população.
Ou seja, a população das capitais está votando naqueles candidatos que representam a continuidade e
o êxito administrativos e o trabalho em favor da população. De modo geral, creio que existe a preocupação da população de que haja um direcionamento, uma constância de decisões acertadas e que
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haja, sobretudo, racionalidade e bom uso dos recursos na Administração Pública. Por isso, vejo com
naturalidade a discussão da reeleição. Volto a insistir que é preciso discutir a reeleição do atual Presidente da República, Senhor Fernando Henrique Cardoso, que poderá ser eleito ou não. Sua Excelência
vai disputar com outros candidatos, vai se apresentar e a população brasileira vai julgá-lo outra vez.
- Com relação à posição do vice-Presidente Marco
Maciel, a que se referiu o Senador Eduardo Suplicy,
gostaria de lembrar que o vice-Presidente sempre se
manifestou favoiável a ampla reforma política. Ele
acredita que dentro de uma arrpla reforma política,
partidária, eleitoral que verifiCasse a questão dos
Partidos políticos, da fidelidade partidária, da representatívidade das regiões, deveria também ser considerada a' questão da reeleição. O Congresso Naclonai é que está modificando o cronograma; é o
próprio Congresso que está, através de Deputados e
senadoi:es; ·modificando o cronograma dos trabil.lllos
e daridô'maiS ênfase à reeleição. Não é'o Executivo,
não é o vice-Presidente, mas o autor da emenda; no
caso o· Deputado Mendonça Filho, que vem, cada
vez mais, obtendo apoio de segmentos importantes
do cOngresso, que vai definir esse cronograma.
Se o CongreSso definir que se deve discutir
uma ampla reforma político-eleitoral, nós o apoiaremos, estaremos oonsiderando que é importante para
o Brasil, como V. Ex" falou: a questão partidária é muito grave, no País, a da representatividade, a do voto
distrital, enfim, todos esses temas são importantes
para aperfeiçoar o sistema político-eleitoral do Brasil.
Mas cabe ao Congresso Nacional definir que cronograma quer, e me parece que o Congresso Nacional
está-se direcionando para dar prioridade à reeleição.
Portanto, é uma questão democrática que está sendo
colocada e penso que, no fundo, é importante que o
Brasil discuta essa questão, porque ela representa
aperfeiçoamento politico, ela representa avanço institucional, ela apenas acompanha o que já existe em vários países do mundo, que é um Presidente da República, ao final de seu período de mandato, ser novamente submetido ao julgamento do povo, da Nação.
0 SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Senador
Joel de Hollanda, primeiro quero registrar que não
faço confusão entre direito à reeleição e prorrogação
de mandato de Presidente.
Discordo quando V. Ex" diz que quem está
priorizando a diSC!JSsáo da reeleição é o Congresso
Nacional, que modificou a agenda.
Sabemos muito bem que as coisas não se dão
àssim. As coisas, aqui, funcionam, também, por in-
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dução do Executivo. As Uderanças do Governo no
Congresso é que estão elegendo como prioridade o
direito de reeleição para o atual Presidente da República.
Em segundo lugar, entendo que a continuidade
administrativa necessariamente tem que ser com a
mesma pesSoa. Foi citado aqui o próprio exemplo
dos candidatos que estão sendo apoiados pelos prefeitos que estão tendo uma boa administração.
A população pode preferir, inciusive, que haja
continuidade administrativa, mas com rodízio da
pessoa. E essa questão da continuidade administrativa está perpassando todos os Partidos. Temos o
exemplo do nosso Prefeito, em Porto Alegre. lnclusive, a grande dúvida não é quem vai ser o prefeito de
Porto Alegre agora, mas quem será o vice do Fortunatti em 2000, já que Fortunati será eleito prefeito no
ano 2000 e o seu vice será o prefeito de Porto Alegre em 2004. São estes os chistes que estão ocorrendo na campanha.
· Concluindo a resposta ao aparte do Senador
Joel de Hollanda, eu gostaria de áiZer que nesse
caso concordo com a opinião que era a do Vice-Presidente Marco Maciel - não sei se ainda é; até em
função daquilo que foi colocado pelo Senador
Eduardo Suplicy, é possível que S. Ex' tenha mudado de opinião - e essa tem sido, de modo geral, a linha do meu pronunciamento. Aceito discutir a tese
da reeleição no bojo de uma ampla reforma política,
porque entendo que existem questões mais importantes do que a própria reeleição em si, como corrigir as distorções da representação, a fidelidade partidária etc~ que, a meu ver, são aperfeiçoamentos
mais urgentes para a democracia brasileira.
o Sr. Edison Lobão - Permite-me V. Ex" um
aparte?
o SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Com muito
prazer, concedo 0 aparte ao Senador Edison Lobão.
o sr. Edison Lobão - Não posso deixar de
concordar com v. Ex" que a reforma política é uma
necessidade. 0 ideal seria que 0 programa da reeleição viesse no bojo da reforma política. Suponho
que isso seria 0 desejável, até por todos nós. Quanto ao fato de que o Governo sempre tem o poder da
indução, tanto na Cãmara quanto no Senado, é verdadeiro também. v. Ex" cita uma realidade que não
é presente apenas em relação a este Governo, mas
a todos. Até mesmo o antigo Governo João Goulart
tinha capacidade de indução nas duas Casas do
Congresso Nacional. Portanto, esse. é um procedimento normal da via democrática em nosso Pafs.
Sobre o problema fundamental, da reeleição, eu di-
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na que sou inteirameitte favorável. A reeleição depende fundamentalmente de quem? Do eleitor. A
maioria elegerá ou reelegerá quem, no seu entendimento, estiver governando bem. Pode-se discutir
apenas, suponho, a questão de a sua vigência ocorrer a partir do atual mandato. Mas, quanto à idéia de
a reeleição constar do corpo permanente da Constituição Federal, creio que a Nação inteira está de
- acordo com isso.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Muito obrigado, senador Edison Lobão.
Quero apenas recapitular o início do meu pronunciamento, quando disse que, realmente, em
tese, defendo a reeleição. .
Existe um princípio da democracia ~egundo o
qual deve haver o direito à reeleição, o direito de as
pessoas escolherem o mesmo Presidente da Repllblica, Prefeito oo Governador; mas existe um outro
que, a meu ver, ainda não temos os instrumentos
necessários para garanti-lo: o princípio da igualdade
entre os candidatos. O fato de o candidato já ser
Prefeito, por exemplo, até pela sua exposição natural - Prefeito, Governador ·ou Presidente da Repllblica -. o toma mais conhecido do que os outros canãtdatos.
Creio que essa desigualdade deve-se limitar a
isto: na medida em que é candidato, ele deve, em
tese, ter as mesmas condições daqueles com os
quais está concorrendo, independentemente, por
exemplo, de ele ser Prefeito, de executar a sua administração e de exercer o seu mandato.
Eu gostaria de agradecer todos os apartes e
registrar essa minha preocupação. Sem dllvida alguma, à época de votannos essa matéria, haverá muitas manifestações de fisiologismo explícito, de barganhas políticas, de tráfico de influência etc., como
já vem sendo demonstrado pelas manifestações de
alguns Ministros. Espero que o debate se limite à
matéria em si e que deliberemos pensando no que é
melhor para o Brasil, e não apenas no que é melhor
conjunturalmente para esse ou aquele Presidente da
Repllblica.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Eduardo Outra, o Sr. Bel/o Parga, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. João
França.

O SR. PRESIDENTE (João França) • Concedo·
a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso.) • Sr. Ptesidente, Sr"s e
Srs. Senadores, o Brasil, como País em desenvolvi-
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mento e emergente, necessita, para se tomar grande e sair mais facilmente da crise econômica que o
afeta, descobrir qual atividade lhe é mais propícia,
qual poderá proporcionar-lhe melhor retomo em menos tempo e com custos mais reduzidos. As possibilidades poderiam ser várias e encontradas tanto no
campo da industrialização quanto no do turismo ou
no da agricultura.
· Embora tenhamos no campo industrial algumas ilhas de excelência, não parece ser essa a nossa tendência mais forte, por se tratar de um setor
muito seletivo e competitivo, que demanda muitos
investimentos, muita tecnologia e muito saber. Seria
bom se enveredássemos por essas trilhas. Entretartto, ainda que pudéssemos contar com grandes somas de recursos para investimentos em pesquisas
científicas e desenvolvimento tecnológico, os resultados só apareceriam a longo prazo. Isso, porém,
não invalida que continuemos a nos esfcirçar para
atingir patamares industriais mais desenvoMdos, imbuídos, porém, da consciência de que a obtenção de
resuitados positivos será uma tarefa penosa e demorada.
O tamanho do nosso território e a beleza da
natureza parecem sugerir que no turismo poderiamos nos dar bem. Não resta dúvida de que muito teríamos a oferecer ao mundo nesse campo e que,
com urna estrutura bem montada, em pouco tempo
o Brasil poderia se transformar num importante ponto de convergência do lazer mundial, podendo oferecer atração para todos os gostos e anseios, por causa da exuberância e da diversidade de seu território
e de seu clima. É bem verdade que teríamos que
enfrentar algumas barreiras e algumas dificuldades
para compensar a distância que nos separa dos
grandes centros do mundo e para melhorar a nossa
infra-estrutura ainda bastante deficiente. Não resta
dllvida, porém, de que, no médio prazo, o Brasil poderá obter significativos dividendos com a eXPloração turística.
Na agricultura, creio estar nossa grande vocação e a nossa grande oportunidade para crescermos
e nos desenvolvermos, no curio prazo, 'sem depender de grandes investimentos. Infelizmente, o nosso
povo e os nossos dirigentes ainda nutrem uma idéia
de que a agricultura não é coisa séria nem é uma
atividade de nível elevado que mereça urna atenção
especial. Ao longo da nossa história, a agricultura
sempre foi considerada uma atividade subalterna e,
por isso, não prioritária. De uns tempos para cá,
tem-se procurado mudar essa mentalidade, mas os
resultados ainda são tímidos ante quase 500 anos
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de história que plantaram fundo essa .idéia na mente
do nosso povo e no âmago da nossa cultura.
Valorizar a agricultura é a fonna mais fácil, rápida e barata de se criarem empregos. e, por conseqüência, de se revolverem os grave$ problemas sociais que afligem o nosso povo, que tem no subemfonte de aliprego ou no próprio desemprego a
mentação. De acordo com estudo .elaborado pelo
- BNDES, R$1 milhão gel'!ll)l 46 empregos no setor financeiro, 104 no petroquímica e 405 no agropecuário.
Se. a questão fosse. analisada ~<>:-somente por
esse prisma, já haveria argumel'l~)'í)~~ d() que_ suficientes para justificar investil'l\ehto$:·maciços na
agricultura. Exi~em, ér)iretanto, p,iJt~'justifica.~s.
e o próprio setor agtopecuário ~- pr@g"o no oferecimento de aHemativas a· quem qúer·~-~le se·dedicar.
Dentre essas; destacaÍnós' un)a;
:·9fe!-eoo.r çóm,
pensações
significativas àqO~IéS que' ·a expiO:.
ram: a fruticultura Eriqua,niO na próduÇãó dé grãos,
pode-se obter um fáturariiento b!Úi9'entre R$300,00
e R$600,00 por hectare, nà produÇãÓ dé frutaS ·es5e
faturamento pode variar entre R$1 inil' e R$20 mil.
Com R$1 O mil investidos em fruticultura, podem ser
gerados 3 empregos diretos e 2 "indiretos, o que à
coloca num patamar nielhor que ·o dà agropecuária.
que gera 4 empregos eom o meSmo _investimento. . .
Apesar de todas as vari.tageiis' inerentes:~ éssa
atividade, a fruticultura nacional está passando por
um momento bastante delicado é ·dif(cil, )á que, internamente, sofre a livre concorrênCia de frutas importadas e, externamente, vê· reduzir-se cada vez mais
..
· ·.
o volume das exportaçõeS:..
No mercado internacional, temos diliéülctlides
em vender os nossos produtos, por duas razões. primordiais: preço e qualidade. As noSSas frutas são Caras não por ser oneroso produzi-las, mas por causa da
carga tributária que as afeta: há impostos em. cascata
sobre o produto; paga-se imposto em todas as fases
de produção e na exportação, o que nos transfonna
em exportadores de impostos; paga-se ICMS até mesmo sobre o produto destinado à industrialização.
Em documento elaborado por entidades ligadas à produção de frutas, a mim encaminhado, exi&tem três exemplos que mostram bem o peso dos tJi.
butos no seu preço final. No tocante à maçã, os tJi.
butos indiretos, inCidentes na fase de produção, somados aos tributos sobre a venda e sobre o lucro,
correspondem a 38,21 o/o; no que tange à manga, o
percentual desses tributos é de 25,96% e, em se tratando do melão, de 25,67%.
As frutas brasileiras vendidas ao exterior estão
ainda sujeitas a algumas taxas específicas: a Intra-
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ero cobra R$30,00 por tonelada embarcada nos
aeroportos. Como o preço das frutas oscila de
US$300 a US$1 inil a tonelada, essa taxa onera o
seu preço. entre 3% e 10%. A emissão do Certificado
de Origem pelo Banco do Brasil custa R$66,70, o
que pode ainda encarecer cada tonelada entre 6% e
20%. O reembolso do PIS/Pasep, através de compensação do !PI, é outro fator que penaliza a atividade frutrcola; por não serem contribuintes do lP!, não
podem os produtores fazer a compensação automática dessa contribuição a cada mês, devendo fazê-la
só ao final do ano, sem, no entanto, qualquer previsão para o efetivo recebimento. Já são passados,
por exemp!o, quase 9 meses do ano de 1996 e, até
agora, não há qualquer previsão quanto à devolução
dos valores r?ferentes ao ano de 1995, · .·
Ainda no campo do comércio exterior de frutas,
o Brasil, além de ter sofrido uma redução nas vendas de cerca de 30% nos úHimos anos, esiá às voltas com uma nova ameaça vinda ·da Europa: a
União Européia está propondo uma modificação geral nas tarifas de importação, atingindo em cheio alguns dos nossos produtos que terão uma majoração
entre 23% para a polpa de banana e 185"/o para a
polpa de papaia.
Em tennos de qualidade, as barreiras fitossanitáriasSil.o Üm obstáculo de grande-mcirrtã ser véO:.
cido por nossos produtos, no comércio internacional.
Os países da União Européia. o Japão e os Estados
Unidos, calcados nessa exigência, criam as maiores
barreiras à entrada de nossos produtos em seu território, algumas delas. sem qualquer fundamento ·ou
justificativa plausível. O fato é que temos muito a fazer para melhorar ainda mais a qualidade de nossas
frutas.
··

a:

Não fossem bastantes essas dificuldades, Os
nossos produtores passaram a enfrentar internamente a concorrência das frutas estrangeiras que
entram em nosso mercado sem qualquer .barreira; O
Brasil é o único grande mercado que não impõe re&trições ao produto importado: nem restrições alfandegárias, nem restrições fitossanitárias. Em decorrência disso, as nossas importações de frutas vêm
crescendo vertiginosamente a cada ano: em 93, alcançaram o volume de US$120 milhões; em 95,
esse montante já subiu para US$385 milhões, um
acréscimo de 193,7% em apenas 2 anos; e, para
este ano de 96, estimam-se importações de US$400
milhões, mais de 3 vezes o volume de 3 anos atrás.
Além disso, os importadores nacionais podem contar
com linhas de crédito internacional com prazo de até
12 meses, enquanto que, para os exportadores de
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produtos brasileiros, o crédito é de apenas 30 dias, o
que os coloca em grande desvantagem em relação
àqueles.
Num momento em que precisamos crescer,
descobrir novos produtos e novos mercados; é imprescindível que esses entraves sejam removidos. A
fruticultura é uma atMdade em que· ci Brasil tem
grandes possibilidades ·de crescer e. ser competitivo.
- É imprescindível, porém, que haja um grande empenho das autoridades no sentido de levantar essas
barreiras e equiparar as regras do nosso comércio
às .regras e práticas do comércio internacional•. A
carga precisa ser revista, de modo a não 5e( um .
õnus insuportável para aqueles que produzem. E necessário que esses produtores tenham crédito e incentivos para produzir. É preciso investir em pesquj:.
sas que redundem em maior qualidade e mais pro-.
dutividade.
.
' Além disso, o Brasil precisá ser mais agreSsivo .
e impositivo nas negociações que envolvem o c0- ·
mércio exterior. Recentemente, por exemplo, quando se tratou do estabelecimento de quotas para im- ·
portação de automóveis, o volume anual destinado.
ao Japão foi aumentando de 40 mil para 50 mil ver~
culos, em troca de quê? Que se saiba, de nada! Por
que não negociar para que esse pafs também reduza as barreiras impostas aos nos5os produtos, mais
especificamente às frutas, que não podem chegar
ao mercado nipónico por causa de exigências fitossanitárias que consideramos exageradas?
Não faz muito tempo, foi aqui sancionada uma
nova lei de patentes que acabou se transformando
num grande presente especialmente às empresas
farmacêuticas norte-americanas. Que vantagens ou
favores foram obtidos para nossas empresas ou
nossos produtos para que pudessem entrar mais livremente nos Estados Unidos? Que seja do nosso
conhecimento nenhum!
O comércio internacional, nós bem o sabemos,
é uma via de mão dupla, em que ninguém graCiosamente concede benefícios a ninguém. O nosso mercado está se abrindo às empresas e aos produtos
estrangeiros. É chegada a hora de exigir a contrapartida: que os países que desejarem vender aqui
os seus produtos também se disponham, na mesma
proporção, a adquirir os nossos produtos ou serviços. Só assim poderá haver equilíbrio. Só assim a
abertura não se transformará num grande malefício
para a nossa economia.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João França) • Concedo
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (PT.SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, antes de trazer ao conhecimento
desta Casa notícias sobre a palestra que realizei no
VI Congresso Internacional da Rede Européia de
Renda Básica e de relatar um pouco do que ocorreu
no encontro realizado de 12 a 14 de setembro em
Viena, na Áustria, manifesto a minha preocupação
com respeito ao diálogo - ou à sua ausência - que se
deve promover sobre a questão da reforma agrária,
· ·
o Movimento dos Sem-Terra e a UDR.
Não ajuda,. Sr. Presidente, o Ministro Nelson
Jobim ·quando afirina que ·o Movimento dos SemTerra só quer Sublevar o campo. Ontem, segundo a
imprensa, ·'o Ministro da Justiça disse ·que o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, ao usar as feitos· de Che Guevara e de Karl Marx em curso ministrado por João Pedro Stédile, está dando uma demonstração .nftida. de que o seu compromisso não é
com a solução do problema agrário, e sim com a sublevação do Estado de Direito e com a agitação no
campo. Para Jobim, o Governo não deve mais dialogar com o Movimento dos Sem-Terra, que está desrespeitando as regras do jogo democrático'.
Ora, Sr. Presidente, então o Ministro Nelson
Jobim nega~se a dialoQar com possuidores de retratos ou livros de Karl Marx e Che Guevara? Como dizer isso ao Presidente Fernando Henrique Cardoso,
que, em outros tempos, inclusive organizou um seminário para a leitura das obras de Karl Marx? Não é
possfvel que o Ministro da Justiça se assuste com o
Movimento dos Sem-Terra só porque possuem um
retrato de Karl Marx ou Che Guevara. É ainda mais
inconcebfvel que, diante de foto tirada pelo jornal O
Globo e estampada nos principais jornais de todo o
Pafs, o Ministro diga que não há mais como negociar com aqueles que transgridem a lei. Segundo a
matéria do jornal, disse o Ministro: 'O Governo não
senla com aqueles que usam a coação para eleito
de conversar. O que é viável e legftimo num processo democrático é a pressão pol ftica, a mobilização, a
passeala que já fizemos no passado. Mas quem invade prédios públicos, seqüestra pessoas' - o que
nunca ocorreu -, 'pratica atos ilfcttos não merece ter
aberto um canal de negociação, porque lhe falta ingrediente mfnimo para a conversa, que é o respeito
às regras do jogo democrático'.
Sr. Presidente, desde ontem estou solicilando
audiência do Ministro Nelson Jobim para o fórum de
entidades preocupadas com a realização da reforma
agrária, composto pela Central Única dos Trabalhadores, CNBB, Fenaj, a Confederação Nacional dos
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Trabalhadores na Agricultura, Partidos polflicos, enfim, representantes de diversos segmentos que gostariam de falar ao Ministro da Justiça sobre suas
preocupações em relação ao fato de os fazendeiros
ligados à União Democrática Ruralista estarem armados. Preocupa também os integrantes do Movimento dos Sem-Terra o serviço das Polfcias Milita·
res de diversos Estados da Federação. No Paraná,
- um funcionário desse· serviço reservado abriu o jogo
inteiramente e mostrou que estava ali por determinação da P.olfcia MDitar do Governo do Estado, ou do
Serviço. Reservado do. GÇlvemo do Es)ado do Paraná, para obter informações sobre tudo,Q que fazia o
Movimento dos Sem-Terra, muitas ve~.com ações
que não l;ão ·propriamente aquelas , previstas na
Constituição.
. .....
Registro, Sr. Presidente, que estou tentando
dialogar cem o Ministro da Justiça e cem o Chefe de
Gabinete, Dr. José Gregório, para demovê-los desse
tipo de atitude. Ainda ontem, conversei com o Dr.
Jonas Vilas Boas, que é o novo Superintendente do
INCRA. em São Paulo, que me garantiu que está
indO, amanhã, para o Pontal do Paranapanema,
onde vai dialogar com os proprietários de terra, com ·
os fazendeiros, com aqueles que estão há muitos
anos em terras que são consideJ;idas, pelo outro
lado,· áreas devolutas do Estado, e também com o
Movimento dos Sem-Terra sobre como realizar a reforma agrária no Pafs, pedindo para não se dialogar
corneie.
Se o Ministro Nelson Jobim liceu assustado
com o retrato de Che Guevara e de Karl Marx, eu
gostaria de informar ao Ministro que conversei com
o João Pedre Stédile, um dos coordenadores de Movimento dos Sem-Terra, e com diversos companheiros na Fazenda São Bento, uma das áreas que
constitui assentamento do Movimento, e, na avaliação de João Pedro Stédile, normalmente há fotos de
Karl Marx e de Che Guevara, unicamente como uma
forma de relembrar aquelas pessoas, aqueles economistas, pensadores, que muito pensaram na história dos trabalhadores no mundo, com o objetivo de
conseguir a libertação dos oprimidos.
O que espero é o que o Ministro Nelson Jobim
não venha a censurar qualquer brasileiro por estar lidando com uma foto de Karl Marx ou de Che Guevara Senão, ele teria que pedir licença e não ficar per-·
to do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que,
conforme é sabido por sua biografia, por muitos
anos organizou um seminário de amigos e filósofos,
como José Arlhur Giannotti e todos aqueles que
compuseram o Cebrap, exatamente para estudar em
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profundidade a contribuição de Karl Marx para a história da humanidade. Portanto, espero que o Ministro reveja esse ponto de vista, ainda mais em função
daquilo que constitui a propriedade da tenra.
Ainda no úttimo dia 11, foi o próprio Ministro
Raul Jungmann que divulgou o Atlas Fundiário Brasileiro, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que mostra que. as tenras improdutivas
do Pafs correspondem a 62,4% das propriedades rurais. O Atlas mostra também que 2,3% das fazendas
têm mais de 50% das terras em todo o Pafs. Os dados consolidados pelo INCRA, a partir das informações registradas· no cadastro do Órgão em março
de 1993, traz ·mapas e· gráficos sobre a$ililação dos
3,1 milhões de propriedades rurais. ·
·· o Atlas do INCRA usa também do fndice de
Gini; uma metodologia para medir a cóncentração
da renda, para mostrar que desde 1940 não houve
grandes alterações· na· estrutura fundiária.do Pafs. O
fndice de Gini; que itaria dé zero a um; nunca esteve
. abail.(o de 0,8. E agora não está abaixo' dé 0,8. Então, aquilo que já dizia Francisco Graziano, que a reforma agrária é a obra inacabada mais importante
·
do Pafs, continua extremamente válida. · · ·
Ora, Sr. Presidente, avalio que se trata de uma
atitude que não pode ser aceita, a do Mini.stro Nelson Jobim, de ter ficado assustado cem as fotos de
Karl Marx e de Che Guevara. É preciso que o Governo tenha uma atitude de diálogo aberto e franco
com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra, inclusive procurando agilizar as suas ações
de assentamento, prevenindo essas ações de ocupação de ediffcios públicos. É claro que o INCRA, ou
as repartições públicas, ou o Banco do Brasil terá difiCuldade em estar trabalhando se houver ocupações. Não creio que seria a forma mais adequada de
assegurar, mas é preciso que haja também a compreensão, por que razão trabalhadores sem-tenra
neste Pafs resolveram fazer acampamentos à beira
das estradas e junto às áreas improdutivas deste
País, senão para demonstrar a necessidade da realização da reforma agrária.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, registr ·
ainda que, domingo, quando visitei o Presidente F
nando Henrique Gardoso, contei-lhe sobre o que havia visto no Pontal do Paranapanema. Disse a Sua
Excelência que havia ficado preocupado com a forma pela qual fazendeiros haviam armado ..•,.rsas
pessoas que estavam ali na Fazenda Santa Rita.
Trago e mostro fotos das pessoas contratadas,
no caso pelo fazendeiro Marcelo Negrão, na Fazenda Santa Rita, onde aparecem mostrando espingar-
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das. Inclusive ·eles mostraram para os jornalistas e
para as pessoas que estavam ali presentes, afirmando que estariam dispostos a usar granadas, armamentos pesados contra os trabalhadores sem terra.
E!etivamente, essas pessoas usaram essas ar-·
mas contra jornalistas, contra--a jornalista Mônica
Teixeira, que, na sexta-feira,- ao procurar dialogar
- com o administrador da fazenda, foi recebidi!- a tiros,
exatamente quando procurava saber deles por que
i 1-.
estavam tão fortemente armados. ·
Gostaria de registrar a minha solidariedade à
jornalista Mônica Teixeira, que, em função do seu
trabalho sério - está preparando uma matéria de profundidade sobre a questão da violência no campo, a
questão da estrutura agrária e a natureza desses
conflitos, as preocupações do Movimento dos SemTerra e dos proprietários rurais -, levou tiros de urna
espingarda de chumbo -felizmente foi. de chumb.o que a feriu, ainda que levemente.- Ela foi hOspitalizada e medicada -com rapidez, e, depois, prosseguiu
seu trabalho. Gostaria de louvar 9 trabalho de Mônica Teixeira.
Sr. Presidente, eu disse ao Presidente Fernando Henrique Cardoso que estava ali observando momentos de 1tensão; com os fazendeiros procurando
armar pessoas, algumas das quais, inclusive, com
histórico de boletins de ocorrência de atividades que
são objeto de preocupação da polícia.
·
Estranhamos o comportamento das autoridades, porque, em qualquer momento de tensão,
quando é para revistar os acampamentos dos integrantes do Movimento dos Sem-Terra, de pronto, a
_polfcia chega e começa a recolher até mesmo os
.seus instrumentos de trabalho, como foices, pás, enxadas e facões; porém, quando os faZendeiros, os
proprietários daquelas áreas que são questionadas,
áreas devolutas, fornecem armas a uma porção de
capangas, que as utifizam de forma abusiva, a polícia simplesmente observa e não toma qualquer providência. É importante que se procure evitar isso.
Recomendei ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso, por ocasião do nosso diálogo, no domingo,
que visitasse pessoalmente esses lugares onde é intenso o problema da terra. Disse-me o Presidente
que o problema da terra, o problema da reforma
agrária, é o que mais o preocupa, considerando a
possibilidade de ir dialogar diretamente com os trabalhadores do Movimento dos Sem-terra.
Portanto, estou estranhando a recomendação
do Ministro Nelson Jobim de não querer dialogar
com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
terra. O Superintendente do INCRA disse-me ontem
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que irá amanhã ao Pontal do Paranapanema dialogar com os trabalhadores desse Movimento. o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso,
disse-me que considerava a poSSJbilidade de dialogar com -seus representantes. Propus a Sua Excelência que 'íosSe diretamente aos locais dos assentamentos, dos acampamentos, até para conhecer me. llíor a natureza do Movimento.
Estive nos assentamentos, nos acampamen. tos, e penso que· esta seria a oportunidade de o Pre.sidente conhecer de perto os problemas vividos pela
população rural, que quer ter o direito de lavrar a terra e' dar dignidade às suas famfiias.
· Salientei a Sua Excelência que o índice de
. coneentraçãó -de renda no Brasil, em 1995, de
0,592, alardeado como o resultado da melhoria do
·Plano ReaJ·a todos os segmentos da população, em
·· espE!cial; aos rriais pobres, na verdade, é um fndice
· de· Gini irilérior ao registrado em 1992, úttimo ano da
·geStão do· Presidente Fernando Collor de Mello.
-' ''''-·Esse fndicede Gini que o Presidente e os seus
Ministros· consideraram Ião positivo, de 0,592, melhorou, de fato, em relação a 1993, que era de
·a;Sô3, e é melhor do que o índice de 0,629; mas, na
verdade, trata-se de um fndice pior do que o ocorridó em 1992, que foi de 0,575, no úttimo ano do Governo do Presidente Fernando Collor de Mello.
· ' Ainda estamos com índices recordes de má
dislribuição e eciricentração de renda. No que diz
respeito à estrutura fundiária, uma das causas de tamanha conéentração da renda, estamos com os
mesmos indicadores, índices de Gini, dos anos 40.
O Brasil em nada modificou a sua concentração de
· renda e de riqueza, sobretudo porque na terra ainda
não se tez a devida reforma agrária.
Assim, faço aqui o meu apelo ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso para que vá ao Pontal do Paranapanema, ao Pará, àqueles locais
aonde está havendo a necessidade de um diálogo
direto com os trabalhadores sem terra. Sua Excelência disse-me que está preparado para isso e
está considerando essa possibilidade. Espero que
se possa construir um momento adequado para a
sua visita.
Afirmou-me Sua Excelência que, em São Paulo, será necessário fazer isso em consonância com o
Governador Mário Covas, até porque a iniciativa da
solução para a estrutura fundiária está, em boa parte, na$ mãos do Governo Estadual; mas de acordo
com os recursos que o INCRA está por liberar. Assim, deverá ser criado o momento propício o mais
rapidamente possível, para que o Presidente possa

Setembro de 1996

00193

ANAlS DO SENADO FEDERAL

ir Já e ter esse diálogo direto. Gostaria que o mesmo
ocorresse no Pará e em outros lugares.
Sr. Presidente, gostaria de registrar esse Termo de Declaração do Ministério Público do Estado
do Paraná, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos Direitos e Garantias Consti- tucionais, que o Fórum da Reforma Agrária quer entregar pessoalmente ao Ministro da Justiça, se passivei, nesta tarde.
Diz o Termo de Declaração:
•Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 1996, compareceu a esta Promótoria de Justiça o senhor ROBERTO BAGGIO, ··-··· que fez as seguintes declarações:
que o declarante vem noticiar a existência
de levantamento que a 'P2' do Paraná vem
fazendo a respeito do Movimento Sem Terra
- MST; que esclarece que P2 seria a polfcia
secreta da Polfcia Militar; que o MST já vem
percebendo há aigum tempo a presença de
pessoas estranhas ao movimento nos acampamentos, o que vem a confirmar a notfcia
da investigação feita pela 'P2'; que, tratando especificamente de um detenninado
caso, declara que, em infcio de setembro de
1996, na sede da Superintendência do INCRA,. ••••••, em Curitiba, foi abordado por
duas pessoas que se identificaram como
cabo Moreira e soldado Biscain, e como pertencentes ao corpo da 'P2' do Paraná e que
disseram que gostariam de obter infonnações sobre o MST, apresentando ao declarante, inclusive, questionário com aproximadamente trinta perguntas sobre o MST, acampamentos, INCRA, reforma agrária etc.; que
deixou número de telefone para o Cabo Moreira, bem assim o nome de uma pessoa
(Rogério Antônio Mauro) para agendar uma
entrevista; que, em seguida, ainda na primeira semana de setembro, um dos dois policiais, não sabe precisar quem, entrou em
contato com a secretaria do MST, para marcar a aludida entreviste; que se sucederam
mais dois contatos, também na mesma semana, até que foi agendado encontro para o
dia 17.09.1996, às 14:00 horas, •••••• no Ediffcio Santa Maria, •.•••• em Curitiba, sede estadual do MST; que entendendo ser ilegal
este tipo da atuação da 'P2', e por sentiremse inseguros, haja vista uma lista que constava junto com o questionário, onde havia
nomes do MST/PR e de outras pessoas (po-

lfticos e lideranças), contataram com a Rede

Globo, do Rio de Janeiro, que instalou mi-

nas

crocãmera
dependências da sede do
MST, para registar o decantado encontro, o
que aconteceu, estando a respectiva fita em
poder da Rede Globo, à disposição das autoridades; que só foi ao encontro o soldado
Biscaia, ligado à 'P2', e, ligado ao MST, o
ora declarante e o senhor Rogério Antônio
Mauro; que o soldado entregou um questionário ao declarante e a Rogério .A. Mauro,
composto de três folhas no fonnato papeloffcio, timbrados com um Logotipo da Polf·
. cia Militar do Paraná; que procederam a sua
leitura e posteriormente puseram:-se a responder as aproximadas trinta questões, uma
a uma, fazendo, também, a respeito delas
. comentários gerais; que o soldado Biscaia
anotava as respostas em papel não timbrado, mas percebia-se voiume por debaixo de
sua roupa, que indicava a existência de um
gravador, tendo inclusive o soldado, no infcio e no final da entrevista, posto a mão por
dentro da roupa; que queria saber dados de
pessoas que ·COnstavam da lista que acompanhava o questionário, inclusive, de pessoas não ligadas ao MST (que havia, mais
ou menos, cinqüenta nomes); que relativamente .às pessoas pertencentes ao MST
queria saber qual a atividade de cada uma,
o que faziam, inclusive, relativamente a hierarquia, bem como queria saber o funcionamento do movimento (quantas pessoas pertenciam à coordenação, como se reuniam,
como se deslocavam, quais eram os contatos e de onde vinham os recursos), o que foi
respondido; que o soldado Biscaia ainda
perguntou como era o sistema de informação e contra-informação do MST e, ainda,
como funcionavam os 'grupos de .elite do
MST', que não entendendo os questionamentos de infonnação e. contra-informação e
grupo de elite, indagou do soldado Biscaia
do que se tratava, que explicou mas não foi
compreendido pelos ouvintes o significado;
que foi questionado, ainda, pelo soldado
Biscaia, onde estariam os centros de treinamento das pessoas pertencentes ao MST,
como funcionavam e qual a sua localização;
que indagou ainda se pessoas constantes
da lista, já referida, haviam sido treinadas na
Nicarágua ou Alemanha; que indagado a
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respeito, o s.oldado Biscaia afirmou que eles
("P2") têm agel)tes infiltrados nos acampamentos e assentamentos de sem-terra, para
coleta de informações sobre o MST, a mando da Secretaria de Segurança do Comando-Geral; que requer, finalmente, o declarante garantias de integridade ffsiea e mental dos membros do MST em vista deste
aparato investigatório, bem como que seja
apreciada a questão de ser legal ou não a
atuação da Polícia Militar, como emoldurado
na presente declaração, e constatado que
esse. tipo de comportamento fere a Constituição e a legalidade em geral, requer que

tal aparat<t~àesativade, COOliljXIraçác
de responsabilidades; que para fins de esclarecimentos a quem interessar possa. declina o declarante alguns nomes constantes
da listagem apresentada junto ao questionário pelo policial militar: Roberto Baggio, Rogério Mauro e Carlos Finhler, lreno dos Santos, Dellino Becker, Aerolino Oliveira', e outros.
Solicito, Sr. Presidente, que seja registrado na
íntegra tal termo de declaração.
Reitero que. o Movimento dos Sem-Terra já
convidou as autoridades para irem abertamente aos
seus acampamentos, às suas escolas, aos locais
onde se reúnem. Reiterei a sugestão do Presidente
Fernando Henrique, ao Ministro Raul Jungmann, ao
Ministro Nelson Jobim. Não há por que querer saber
das coisas pelos serviços reservados da P2.
Assim, Sr. Presidente, registro que participei do
VI Congresso da Rede Européia da Renda Básica,
ocasião em que dei urna palestra, em inglês, mas
que aqui registrarei em português. Fiz esse discurso
em ao-autoria com o Governador Cristóvam Suarque, que infelizmente não pôde estar presente, relatando o debate e a experiência dos brasileiros com
relação ao Projeto de Garantia de Renda Mínima,
que visa erradicar a pobreza no Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João França) - A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício n•
2.881/96, encaminhando dados referentes à dívida dos
governos estaduais, municipais e do Distrito Federal,
disponíveis naquele órgão, tendo por base o mês de
agosto do corrente ano. (Diversos n• 83, de 1996)
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõmicos.
O SR. PRESIDENTE (João França) - A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício

n• S/87, de 1996 (n° 2.887196, na origem), enca~
nhando, nos termos da Resolução. n• 69, de l995,
do Senado federal, manHestação daquele órgão relativa à solicitação do Governo do Estado de Pernambuco, para que possa elevar temporariamente
seu limite de endMdamento e realizar operação de
crédito junto à Financiadora de Estudos e Projetes FINEP, no· valor de R$1.473.396,40, cujos recursos
serão destinados à implantação da 3° etapa do Projeto Unificação· da Base Cartográfica da Região Metropolitana do Recife- UNIBASE.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econõmicos.
O SR; PRESIDENTE (João França) - Sobre a
mesa, mensagem que-será UdapeloSr.-1° Secretá·
rio em exercício, Senador Eduardo Suplicy.

É lida a seguinte:
CONGRESSO NACIONAL
(*)MENSAGEM NO 4õ7, DE 1996-CN
(NO 896196, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Em aditamento a Mensagem n• 820, de 30 de
agosto de 1996, submeto à elevada. deliberação de
Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento, informações ·complementares
ao texto do projeto de lei que "Estima a Receita e
fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1997".
Bra511ia, 24 de setembro de 1996.- Fernando
Henrique cardoso.

as

(") - Publicada na fntegra, juntamente com
informações
plementares, em suplemento à presente edição.

com-

O SR. PRESIDENTE (João França) - A mensagem que aCaba de ser lida encaminha informações complementares ao texto do Projeto de Lei Orçamentária para 1997 (PL n• 8, de 1996-CN), será publicada em avulsos e despachada à Comissão Mista
de Planos e Orçamentos Públicos e Fiscalizações.
SObre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO NO 946, DE 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art 258 do Regimento Interno,
requeiro tenham tramitação em conjunto os seguintes projetes: PLS n• 215195 e o PLS n• 288/95.
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Sala das Sessões, 25 de setembro de 1996. Eduardo Supllcy.
·

O SR. PRESIDENTE (João França) - O requerimento lido será publicado e posteriormente incluido
_ em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso 11,
letra •c•, n• 8, do Regimento Interno.
O SR. PRESIÓENTE (João França) - O Sr. Senador Ney Suassuna enviou discurso à Mesa para
ser publicado na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Ex" será atendido.
O Sfi. NEY SUASSUNA (PMDBPB - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, •Levantem os olhos
sobre o mundo, e vejam o que está acontecendo a
nossa volta, para que amanhã não seja_mos acusados de omissão, se o homem num futuro próximo
solitário e nostálgico de poesia, encontrar-se sentando no meio de um parque forrado com grama plástica, ouvindo um sabiá eletrônico cantar, pousado no
galho de uma árvore de cimento aiTTllldo• (Manuel
Pedro Pimentel, Revista de Direito Penal V.24;
p.91).
Comemoramos no dia 19 de setembro, o Dia
da Árvore.
Nesse dia, essa citação, é um alerta para o nfvel de degradação ambiental que aceleradamente
nas últimas décadas vem cobrindo as mais diversas
regiões do planeta e do território nacional.
Essa degradação, que compromete a qualidade das nossas águas, do nosso ar, do nosso solo e
subsolo, compromete também a situação de nossas
matas e florestas ou seja, das nossas Árvores!
No seu dia, as Árvores serão lembradas de diferentes maneiras.
Milhares de pessoas estarão plantando novas
mudas; centenas estarão queimando e desmaiando
matas e florestas; e, uma minoria estará refletindo
sobre o papel, importância, destino e futuro das nossas Árvores.
A importáncia da árvore para o homem é inquestionável e vai desde seu uso como material de
construção, fonte energética, responsável pelo balanço entre o oxigênio e gás carbónico na atmosfera,
por influir na temperatura das áreas urbanas e até,
corno as espécies frutíferas, fornecer alimentos para
a população.
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Contudo, o crescente desenvolvimento de nosso pais, e a ocupação não planejada cada vez maior
do nosso território pelas mais diversas atividades,
corno agropecuária, mineração, expansão urbana e
industrial, implantação de reservatórios de usinas hidroelétrtcas, têm provocado a remoção da nossa ro
bertura vegetal, agravada pelo extratlvismo descontrolado que utiliza a madeira como material de construção e fonte de energia.
Para contrà.balançar esse elevado grau de desmatamento, são necessárias medidas compensatórias de reflorestamento, em cada uma das atividades
responsáveis·. ·
.' . .
Duas grandes bandeiras; são hoje agitadas em
nfvel nacional, em relação ao desmatamento: uma voltada para a Amazônia e outra para a Mata Atlântica.
Na Amazônia existe uma contínua polémica
sobre a extensão real da área desmaiada: Quanto a
área da Mata Atlântica, que cobria cerca de 1 milhão
de quilómetros quadrados ao longo de nosso litoral,
só restam apenas 8%, ou 80 mil quilômetrós quadra·
dos.
..
. Além dessas duas grandes bandeiras; a remoção da cobertura vegetal ocorre, toda vez que o homem implanta um projeto, seja ele de via, casa, loteamento, indústria; estrada ou mineração...
O que deve ser exigido é que esses projetos
através de uma compensação, plantem em áreas vizinhas, o equivalente ao devastado.
Essa exigência deveria fazer parte de todo projeto, corno condição essencial para sua aprovação.
Da mesma forma, nas áreas urbanas e loteadas, a preservação vegetal ou nos plantios .deveria
ser estimulada.
Estas reflexões são a minha homenagem ao
Dia da Árvore.
Dia que lembro da minha querida João Pessoa,
a cidade com mais área verde do nosso Brasil.
Que deve servir de exemplo para muitas cidades.
Como João Pessoa, meu Brasil, nós te queremos ver cada vez mais verde.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João França) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16h15min.)
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Ata da 157ª Sessão Não Deliberativa
em 26 de setembro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência do Sr. Bel/o Parga . .·
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos)
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Declaro
aberta sessão.
' · ·sob ·a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, Expediente que passo a ler. ·

a

PFL
Vilson Kleinübing
Jórias Pinheiro
PSDB
Coutinho Jorge
Ep~acio Cafetefra

.·EXPEDIENTE

Lucídiô Portella
PSL

RomeuTuma

·-AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO,
N• 497/96, de 19 de setembro de 1996, do Ministro da Previdência e Assistência Social, em aditamento ao Aviso n• 316/96, referente ao Requerimento n• 390, de 1996, de informações, do Senador
José Eduardo Outra.
N• 671/96, de 20 de setembro de 1996; do Ministro da Saúde, referente ao Requerimento n• 586,
de 1996, de infonnações, do Senador José Eduardo
Outra.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao requerente.
Os requerimentos vão ao Arquivo.

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - O Senhor
Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.519, adotada em 20
de setembro de 1996, e publicada no dia 21 do mesmo
mês e ano, que "altera a redação do art. 34 da Lei n•
9.082, de 25 de julho de 1995, e do art. 35 da Lei n•
9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem, respectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária para os exercícios de 1996 e 1997".
De acordo com as indicações das Lideranças,
e nos termos dos §§ 4° e 52 do art. 2 2 da Resolução
n• 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

José lgnácio Ferreira
PPB

É lido o.seguinte:

Titulares

Hugo Napoleão
Waldeck Omelas

Gerson Camata
Carlos Bezerra

DEPU-.:ADOS

Titulares ·
Suplentes
. Bloco (PFlJPTB)
Paulo Gouvea
La'urá Carneiro
Eliseu Resende
Osório Adriano
Bloco (PMDB/PSD/PSLIPSC
Michel Temer
Geddel Vieira Lima
Bloco (PPB/PL)
Odelmo Leão
Gerson Peres
PSDB
Ayrton Xerez
Luiz Carlos Hauly
PV
Fernando Gabeira
PMN
Basco França
De acordo com a r:esolução n•1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 26-9-96 - designação da Comissão MistaDia 27-09-96- instalação da Comissão Mista
Até 26-9-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emüir o parecer
sobre a admissibilidadeAté 05-10-96 - prazo final da
Comissão Mista
Até 20-10-96 - prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Há oradores inscmos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir
Campelo.
·
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, faleceu anteontem, em Uberaba,
aos 80 anos de idade, o escritor Mário Palmério,
acometido de complicações pulmonares.
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Membro da Academia Brasileira de Letras, Mário Palmério deixa vasta obra literária e uma enorme
contribuição à causa da educação" em nosso País.
Fundador e ex-Reitor da Universidade de Uberaba, o Autor de o Chapadãó do· Bugm dedicou os
últimos anos de sua vida a essa escola de nfvel superior que criou no Triângulo Minejro.·, · ,. ;.: .
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dentre
os modernos escritores brasileiros, Mário Palmério
se destaca corno romancista de temas regionais.
Sua ob~ retrata. com rara fidelidade aspectos da
vida interiorana brasileira, especialmente dos pequenos lugarejos das Gerais.
No romance Vila dos Confins, editado em
1956, quando Palmério ganha projeção nacional, a
ques1ão eleitoral brasileira, com todas as suas mazelas e deformações, é retratada de forma magistral
e com extrema riqueza de detalhes, ressaltando a
realidade dos noSsos costumes. ·
Na Academia Brasileira de Letras, Mário Palmério ocupava, desde 1968, a cadeira que pertenceu a outro extraordinário horilem de letras, que foi
Guimarães Rosa
O escritor Mário Palmério deixa viúva e dois filhos, um dos quais, Marcelo Palmério, deverá ser o
continuador de seu trabalho no campo da educação,
assumindo, em definitivo, a reitoria da Universidade
de Uberaba.
·
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero
destacar nesta homenagem a Mário Palmério um
aspecto pouco conhecido de sua vida repleta de realizações.
Ressalto, Sr"s e Srs. Senadores, o fato de o
grande escritor ter sido, até o dia de sua morte, um
histÍ5rico integrante das fileiras do meu Partido, o
PTB, Partido Trabalhista Brasileiro.
Petebista histórico, Mário Palmério honrou
corno poucos os quadros do mais antigo Partido polftico brasileiro. Na condição de Lfder do PTB nesta
Casa, não poderia deixar de destacar sua atuação
partidária, sempre pautada pelo equillbrio, pela dele- .
sa intransigente dos princípios democráticos e pelo
espírito conciliador, que era sua marca registrada.
O PTB está de luto pela morte de Mário Palrnério. Perdemos um grande companheiro e reverenciamos, pela voz deste seu Líder, a memória desse
brasileiro sem igual.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a cidade
de Monte Carmelo, nas abençoadas terras das Gerais, que Palmério amou e exaltou em sua monumental obra literária, perde um de seus filhos mais
ilustres.
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As Minas Gerais de tantos heróis perde um
pouco de sua alegria com o desaparecimento desse
grande e admirado homem de letras.
O Brasil chora e reverencia esse seu filho de
tão raros talentos. Todos nós, brasileiros de todos os
rincões, unimo-nos em prece e reconhecimento pelo
muito que fez, pelo muito que se dedicou, pelo muito
que ainou Mário Palmério. Este Brasil que ele tanto
defendeu e tão bem difundiu em sua magnífica obra
rende-lhe hoje suas mais comovidas homenagens.
. VIVa para sempre, Mário Palmério. Sua obra,
seu trabalho em favor da educação em nosso País
nos enche de orgulho.
·
Muito obrigado, Mário Palmério.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A Mesa
se associa às homenagens de pesar do Senador
Valmir Campelo pelo passamento do escritor e exDeputado Mário Palmério.
. O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- O Sr. Senador·Guilherme Palmeira enviou discurso à Mesa
para ser publicado na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. Ex" será atendido.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero registrar meu profundo sentimento de tristeza, ao consignar o falecimento, depois de três quartos de século
de uma produtiva vida, do Professor Felipe Tiago
Gomes. Fundador da Campanha Nacional de Eseoc
las da Comunidade, esse humilde e ilustre paraíbano perdeu sua naturalidade de origem para se transformar, por força de seu ideal, no cidadão que mais
plantou profundas e duradouras rafzes em todos os
recantos do País. Era, portanto, sob esse aspecto,
um autêntico, conhecido e devotado servidor da Nação. Mais do que uma entidade de estrutura e implantação nacionais, existentes hoje em cerca de
1.300 municípios brasileiros, o seu idealismo deixa
um notável acervo de realizações que à custa de
sua obstinação, se transformou numa solução extremamente criativa, para o mais desafiador de nossos
problemas, a educação. Reconhecida por instituições internacionais, como a Organização dos Estados
Americanos, a antiga Campanha Nacional de Educandários Gratuitos é o mais autêntico, o mais fiel e
o mais promissor dos empreendimentos comunitários do País. No dia em que nos detivermos mais
acuradamente nos ideais do jovem universitário que
em 1943 fundou no Recife o primeiro Ginásio gratuito do País, vamos poder constatar que por trás desse paraibano pobre e idealista, existe mais que a po-
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derosa arma do entusiasmo. Existe, Sr. Presidente,
a chama que consumiu sua vida, inspirada no solidarismo cristão de homens que, como o Padre Lebre!, foram capazes de acreditar no princípio humanista da auto-solidariedade, da auto-ajuda e da aUIOreafização.
Parlamentares de todas as legislaturas destes
llltimos cincoenta anos conviveram com esse visionário que, em sua eterna peregrinação pelos corredores do Congresso Nacional, tomou-se o diVulgador d!! uma idéia simples mas generosa, capaz de
congregar esforços antes esparsos em favor do que
ele transformou numa cruzada. VIVeu· e sofreu os
percalços deste meio século de devotamento e dedicação a essa nobre causa. E ninguém foi mais desprendido, antecipando profeticamente o que hoje o
pafs inteiro reconhece como o maior desafio brasileiro de todas as épocas, a educação nacional. No discurso que pronunciou na sessão em que o Congresso Nacional homenageou os cincoenta anos da
CNEC, pudemos testemunhar com entusiasmo, com
que carinho, com que espírito ele se entregou à causa que foi a razão de sua existência Lembrou os
dias sombrios do movimento militar de 64, em que
foi preso sob suspeita de dar solidariedade e suporte
à União Nacional dos Estudantes, à época objeto de
intenso ceroo ideológico. Se que, em sua vida, não
fez outra coisa senão conviver, estimular, incentivar
e dar curso ao anseio de milhares e milhares de brasileiros pobres que não tinham outra ambição que a
de vencer pelo conhecimento. Nessa mesma ocasião rememorou as retaliações que sofreu a entidade que ele fundou e dirigiu, quando teve cortados todos os auxmos financeiros que o Ministério da Educação, por força de lei de iniciativa do Poder Legislativo, tinha concedido à sua meritória obra. Indicou,
um a um, parlamentares que tinham freqüentado os
cursos e escolas da Campanha Agradeceu a uma
enorme plêiade de deputados e senadores que,
como professores, como colaboradores e como incentivadores de sua obra, ligaram seus nomes e atividades às realizações da CNEC.
Submetido a duas intervenções cirllrgicas para
a implantação de pontes de safena, "bi-safenado",
como ele mesmo se denominava, em nenhum momento esmoreceu na pregação dos ideais que lhe
impulsionaram à vida e que deram sentido de grandeza a uma existência digna e gloriosa de ser vivida.
Jamais esmoreceu. Lutou até a morte para não deixar fenecer a chama de sua própria obstinação. E
nos apontou, num exemplo de humildade, o que tinha sido a sua existência, ao antecipar que nasceu
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pobre e mais pobre ainda morreria, pois com sua
llnica irmã, tinha doado à CNEC os dois llnicos e
modestos bens materiais que herdara da famma, na
sua Paraíba natal.
Sua obra ·foi sendo paulatina e progressivamente ampliada; já não mais para fundar escolas
gratuitas apenas,·produto do esforço de cada.coletividade, mas para abranger também outros empreen~
dimentos, sempre com a finalidade de preparar os
jovens para a vida. Nasceram assim, fazendas-escolas e centros comunitários rurais, aos quais foram se
seguindo programas de artesanato, empreendimentos de incentivo ao turismo doméstico, microempresas
comunitárias, centros de recursos humanos, nllcleos
de"cooperação técnica e centros de comunicação. Trata-se, em última análise, Sr. Presidente, de um rico,
vasto e complexo mundo de experiências humanas
que, somadas, são a sfntese de uma vida; microcosmos de uma diversificada eXPeriência, e o resultado
expressivo de vontades que, ao longo de todo o pais,
se corporificaram a partir das idéias, do impulso e da
generosidade de um jovem e generoso universitário.
Se a vida do ser humano se mede pela extensão de sua obra, a de Felipe Tiago Gomes não tem
limites. Pode ter fenecido a precária existência de
um cidadão, mas não a frondosa teia de iniciativas
que germinaram em solo que ele fertilizou. Ele, seguramente, morreu com a certeza de que, depois
dele, sua obra continuará se expandindo, porque alicerçada no mais nobre dos sentimentos que é o da
solidariedade. Sou testemunha de que em meu Estado, mais do que uma entidade ou uma simples instituição, ele plantou ideais, produziu esforços, gerou
exemplos, incentivou vocações, suplantou obstáculos e venceu todos os desafios. Foi a simplicidade
de uma idéia que gerou tantos frutos. Só que ninguém antes dele foi capaz de abraçá-la, tomá-la o
seu Evangelho e fazer dela a vocação de toda uma
fecunda vida
Rendo, com o tributo de minha homenagem, o
sentimento de minha gratidão, como cidadão, como
homem público, como político e como ser humano.
Ninguém mais do que ele merece o nosso respeito e
a nossa reverência a uma vida inteiramente dedicada a seu pafs e a seus semelhantes.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta,se a sessão às 14h48min.)
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Ata da 158ª Sessão Não Deliberativa
em 27 de Setembro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Bel/o Pargft,_e Edison Lobão
.
.
'
'

.:

(Inicia-se a sessão às 9h)

ó

SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inicijlmos nossos tra·
balhos.
O Senhor Presidente da República enviou ao
Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.520,
adotada em 24 de setembro de 1996 e publicada no
dia 25 de setembro do mesmo ano, que 'dispõe sobre a nevação de dívidas e responsabilidades cio
Fundo de. Compensação de Variações Salariais.FCVS; altera o Decreto-lei n• 2.406, de 5 de janeiro
de 1988, e as Leis n•s 8.004 e 8.100, de 14 de março de 1990, e 5 de dezembro de 1990, respectiva•
mente; e dá outras providênciaS'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do arl 2" da Resolução n•
1/89-CN, fica assiin constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
Titulares
PMDB.
Gerson Gamata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PFL
Romero Jucá
José Bianco.

Freitas Neto
Bello Parga

PSDB
Beni Veras.

Carlos Wilson

PDT
Sebastião Rocha

Darcy Ribeiro.
PT

José Eduardo Outra

Lauro campos

DEPUTADOS
Titulares
Suplentes
Bloco (PFLIPTB).
César Bandeira
Aroldo Cedraz

Bened~o de Lira
Rogério Silva

...

Bloco (PMDB/PSDIPSLIPSC)

Michel Temer

Geddel Vieira Lima
~loco (PPB/PL)

OdelmoLeão

Gerson Peres
PSDB.

.. ·José Açlib.al

.Ubiratan Aguiar
PT

Sandra Stari_ing

.Nilmário Miranda
PDT

l

Matheus Schmidt

SOvioAbreu

De acordo êol'Q a Resolução n• 1, de 1989-CN,
. fica estabelecido o seguinte calendário para a trami.· tação da matéria:
Dia 27-9-96 -'designação da Comissão Mista.
Dia 30-9-96 - instalaçãl) da Comissão Mista•
.
Até '30..9-96 - prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
· sobre a admissibilidade.
Até 9-1 Q-96 - prazo final da Comissão Mista.
Até 24-1 0.:96 - prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Há orado.,
res inscritos.
Concedo a pê.lavra ao nobre Senador Edison
•Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na próxima segunda-feira estará sendo lançado no Rio de Janeiro um livro biográfico de Abe. !ardo Barbosa, falecido há o~o anos.
Falar-se em Abelardo Barbosa, para os milhões de brasileiros que o estimavam como a um amigo
íntimo, é lembrar a figura inesquecível do famoso
'Chacrinha', que, por tantos anos, dominou audiên.cias no rádio e na tf)levisão.
Na verdade, 'Chacrinha' constituiu-se em fenõmeno de comunicação, objeto mesmo de estudos e
ensaios sociológicos. Vindo de RecHe para o Rio de
Janeiro, superou inúmeras dHiculdades até ingressar
na Rádio Clube de Niterói com um programa que,
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entrando pelas madrugadas, despertou um formidável interesse dos seus primeiros admiradores.
A partir desse primeiro passa, sua trajetória foi
de sucessivos e inesgotáveis sucessos.
Abelardo Barbosa inaugurou em nossas rádios
e televisões processos artísticos de grande criativi- dade, que repercutiram além-fronteiras, consolidando dia a dia o seu excepcioriài talento de comunicador. Ao lado do artista, sempre esteve o administrador, o homem inteiramente dedicado ao trabalho.
Por onde. andou, .deixou um rastro de sucessos- na
Rádio de Niterói, na Rádio Tamoio, na Rádio Mauá
e, por fim, na Rádio e na·TV Globo.
Haja vista, o fato .de que, decorridos tantos
anos da morte de "Chacrinha", ainda nos parece que
ele se mantém vivo, e todos nos lembramos, com
um sorriso nos lábios, das brincadeiras que caracterizavam os conhecidos programas da sua produção.
Num determinado estágio da sua carreira, Abelardo Barbosa .dllSpertou .o interesse da intelectualidade brasileira, que passou a analisar a importância
sociológiC!l dos seus programas populares. "Chacrinha" foi tema de músicas, de artigos e de referências de estudiosos, corno as de Nelson Rodrigues e
de Gilberto Freire.
Pessoalmente, tive um grande prazer em ter
em Abelardo Barbosa um dileto amigo. Graças à
nossa convivência, pude nele observar não somente
o talento do artista, mas a excelência de uma personalidade privilegiada.
A fama nacional que o envolvia não ofuscava a
sua simplicidade. Foi marido exemplar, pai extremado, leal amigo dos seus amigos, bom e generoso
com a multidão de pessoas que o procuravam.
Por todos esses motivos, Sr. Presidente, o lançamento do livro, com o sugestivo nome "Quem não
· se comunica se trumbica", terá absoluto sucesso.
Escrito por D. Rorinda Barbosa e pela jornalista Lúcia Rito, o livro já merece reportagens antes
mesmo do seu lançamento.
D. Rorinda é a fiel companheira de Abelardo
Barbosa. Aos 72 anos de idade, bendiz os 41 anos
em que esteve casada com Abelardo. E, inspirada
no espírito do "velho guerreiro•, dedicou-se nos últimos anos a recolher o material do qual resultou agora o livro biográfico sobre o marido.
A ela e aos seus três filhos, bem corno à jornalista Lúcia Rito, cumprimento pela feliz lembrança
dessa festa que, na próxima segunda-feira, fará reviver as tantas alegrias que Chacrinha proporcionou
ao povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

Setembro de 1996

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga} - Solicito
ao Senador Edison Lobão que colabore com a
Mesa, a fim de prosseguirmos com a lista de oradores inscritos.

O Sr. Bel/o Parga deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Edison

Lobão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão} - Concedo a palavra ao Sr. Senador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.} - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste momento
gostaria de endereçar um apelo ao nobre Deputado
Luís Eduardo, Presidente da Câmara Federal.
Aproxima-se o fim do mês e vai completar 60
di~ que o Senado deliberou aprovando o novo EstaMo das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. Projeto legislativo da mais alta relevância que atende aos reclamos de uma imensa fração
do empresariado nacional, o texto está consagrando
os direitos e algumas prerrogativas que se inserem
no mercado econõm.ico a fim de possibilitar uma
ação mais desenvolta daquelas unidades produtivas
que são responsáveis por uma grande parte da oferta de emprego no País.
Ora, Sr. Presidente, não é concebível que essa
matéria permaneça repousando nas prateleiras da
Câmara Federal. O Senado já cumpriu o seu papel.
A deliberação desta Casa até foi unânime. Os representantes de todos os Partidos que participaram da
Comissão de Assuntos Econõmicos, em decisão de
caráter terminativo, concordaram e contribuíram com
o mesmo pensamento para a aprovação do projeto.
Não houve discrepância, Sr. Presidente. E essa seria mais uma razão para que a Câmara dos Deputados conferisse celeridade ao exame da matéria.
Na próxima semana ·realizam-se as eleições
municipais em todo o País e esse projeto poderia
conter alguns dispositivos de natureza polêmica que
pudessem coibir a manifestação de alguns Srs. Deputados antes daquela data. Mas não é mais crível
que, passada aquela data, a Câmara dos Deputados
retarde o exame e a deliberação sobre matéria de
tão grande importância
Sr. Presidente, tenho recebido do meu Estado
pedidos de informações e manifestações de estranheza quanto à demora da Câmara Federal no exame da matéria. Espero que a sensibilidade do Presidente Luis Eduardo e a sensibilidade dos Líderes
partidários na Câmara Federal não mais procraslinem o exame de matéria tão importante. Desta maneira, os pequenos e os microempresârlos podem
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se inserir no mercado nacional, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento, para o crescimento e para o progresso da economia brasileira, convertendo-se em geradores de emprego, contribuindo
para a riqueza nacional por intermédio das suas
atuações criadoras, dinâmicas e, de uma certa forma, capazes de impulsionar, com maior celeridade,
o ingresso do País em patamares de desenvolvimento. E, assim o fazendo, estão enriquecendo o
País e a sociedade com a sua contribuição fecunda
·
e necessária.
· Aproveito também, Sr. Presidente, para ferir
um assunto de natureza política. No momento, quero apenas tratar dele de uma forma resumida ou sucinta. É o tema que já vem ocupando as colunas dos
jornais, os comentários dos analistas polrticos e em
tomo do qual a movimentação política nacional vemse polarizando, ou seja, a reeleição no Executivo.
Queremos deixar bem claro no momento, Sr.
Presidente, que consideramos a reeleição não um
direito, mas um princípio democrático.
Tem-se tratado a reeleição como se ela não
existisse em nesse País, o que não é uma verdade.
Sabemos que para o Legislativo não há impedimento à reeleição dos políticos que exercem mandatos.
Todavia, no Executivo, desde que foi proclamada a República no nosso Pais, firmou-se uma tradição da não reeleição dos primeiros mandatários da
República.
Sr. Presidente, considero que o juiz único e
maior das decisões políticas é o povo, e que a ele
não pode ser negado o direito de se manifestar por
meio das umas sobre o rumo que deve tomar os
destinos da sociedade.
Entendo que em um sistema democrático não
há por que impedir que o povo se manifeste sobre a
concessão de novos mandatos aos dirigentes que
se revelaram progressistas, talentosos, probos, trabalhadores e dinâmicos.
Tem-se encarado aqui a reeleição como se
!osse uma licença, uma carta, um bill de indenidade
pa;a os atuais ocupantes de cargos do Poder Executlvo, governadores, prefeitos e Presidente da República.
Ora, Sr. Presidente, não é isso que na realidade acontece. Há bons e há maus dirigentes. Há dirige.'ltes que o povo aprova e há dirigentes que o
povo desaprova, e não é o fato de existir o princípio
da reeleição que fará com que o povo vote nos
maus governantes.
E nós verificaremos isso se voltarmos os olhos
para os outros países em que este instituto existe.
l\lós vemos isso na França, na Inglaterra, em países
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de governo partamentarista, assim como encontramos essa situação no governo presidencialista dos
Estados Unidos. Há reeleição, e nada obstante haver reeleição, agora ou . no passado recente, dois
Presidentes não foram reeleitos. Eles mesmos não
conseguiram convencer os seus partidos, que seriam os juízes iniciais das suas candidaturas; sentiram que o apoio popular lhes era negado e nem
concorreram às convenções partidárias, que, nessa
situação, escolheram outros candidatos.
Portanto, Sr. Presidente, à primeira vista, como
disse inicialmente, e em caráter pessoal, manifestome, até mesmo porque o meu Partido àinda não tomou uma posição oficial sobre o assunto, inuito embora, como seria natural, assim como eu estou expendendo opinião, outros companheiros da Frente
Liberal, líderes, próceres, pessoas da maior representatividade e de grande liderança estadual e na·
cional devam se manifestar.
No entanto, o nosso Partido ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Portanto, deixando aqui essa minha opinião pessoal, eu quero dizer que entendo que, no caso da reeleição, não sendo matéria de caiáter doutrinário, não vejo porque
possa o nosso Partido ou qualquer partido adotar
uma decisão vinculante, ou seja, que seja um caso
de fidelidade partidária a discussão do assunto.
Entendo ainda, Sr. Presidente, que no caso da
Bancada maranhense do Partido da Frente Uberal,
a primeira coisa a fazer é tomarmos uma atitude única, uma atitude de unidade, para então levar a nossa posição ao foro maior que é o da direção do Partido da Frente Uberal.
Deixando aqui a expressão do meu pensamento, a minha primeira opinião, Sr. Presidente, quero
reiterar que do ponto de vista doutrinário, do ponto
de vista político, não vejo por que não se possa discutir, não se possa deliberar e, mais do que isso, no
caso de nós entendermos que estaremos aprimorando a democracia brasileira instituindo a reeleição
dos dirigentes, não vejo como se possa tomar uma
atitude casuística de, em havendo a instituição,
negá-la aos atuais dirigentes dos municípios, dos
Estados e da República.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O Sr. Edison Lobão deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Bel/o
Parga.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Concedo
a palavra ao Senador Edison Lobão, para uma comunicação inadiável.
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para comunicação inadiáveL) - Sr. Presidente, Sr"s e· Srs. Senadores, desta tnbuna muitos têm reclamado da forma como o Governo tem tratado a renegociáÇão das
dívidas dos Estados. Quero, desde logo, dizer que
sou um partidário do Governo, sou um de seus líderes no Congresso Nacional •. Mas não posso concor- dar com determinadas deformações que, ao longo
do tempo, vão se observando no tratamento da dívida pública dos Estados em nosso País.
Leio agora, nos jornais todos, notícia de que o
Governo Federal acaba. de negociar e de assinar um
protocolo de negociação com o Governo do Rio
Grande do Sul para a completa organização de sua
dívida interna, notadamente no que diz respeito à dívida mobiliária. Ao mesmo tempo, uma outra autoridade federal encaminha-se às Merosas e lá realiza
semelhante acordo com o Governo de Minas Gerais.
Nenhuma objeção tenho eu à realização desses dois
protocolos. Nenhuma! Todavia, não posso concordar
que semelhante entendimento deixe de ser feito com
os demais Estados da Federação brasileira.
Leio, no jornal O Globo, um artigo publicado
pelo Dr. Pedro Parente, que é o Secretário Executivo do Ministério da Fazenda. O Dr. Pedro Parente é
um dos mais brilhantes auxiliares do aluai Governo
Federal, é um economista de grande porte, de conhecimentos aprofundados, e que auxilia o Ministro
da Fazenda, outro homem público de grande envergadura, no encaminhamento dos assuntos financeiros de Estado neste Pafs.
Diz o Dr. Pedro Parente que duas razões foram
determinantes para a assinatura do protocolo no Rio
Grande do SuL Com este artigo, ele procura explicar
as razões pelas quais o Governo Federal foi levado
a realizar este acordo com o Rio Grande do SuL
"Em primeiro lugar, a gravidade e a
emergência do problema, ou seja, o fato de
que o estado é responsável por dfvidas de
expressivo montante que estão sendo roladas de forma sucessiva por prazos curtos,
incluindo os encargos financeiros. Qualquer
análise isenta concluiria que essa situação
não poderia perdurar, simplesmente porque a
capitalização permanente de encargos financeiros sem qualquer amortização levaria a dívida a crescer indefinidamente, atingindo montantes completamente desproporcionais em
relação à capacidade financeira do estado.
A segunda foi o fato de que o estado
está fazendo sua parte, através de um programa de reestruturação e ajuste fiscal que
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apresenta resultados animadores. Órgãos e
entidades do Governo foram fechados; foram desligados, através de um programa de
demissão voluntária, cerca de 11 ,3 mil funcionários da administração direta e mais 8
mil funcionários da administração indireta;
concessões de serviços públicos estão em
andamento.•
E assim por diante.
Ora, Sr. Presidente, estas razões são absolutamente procedentes. Nenhuma delas deixa de sê-lo.
Todavia, são por igual procedentes as razões dos
demais Estados. Nenhum Estado da Federação,
hoje, deixou de ajustar-se à situação de dificuldades
em que vive o País do ponto de vista financeiro e
económico. Todos caminharam para a privatização
de suas empresas. Todos enxugaram a máquina administrativa, com a penosa determinação, para um
governante, de promover demissões, ainda que, em
alguns casos, incentivadas, voluntárias.
Por conseguinte, as razões que favorecem o Rio
Grande do Sul para essa negociação são as mesmíssimas que, por igual, favorecem os demais Estados.
Por que, então, abordar-se esse problema com tamanha profundidade apenas em relação ao Rio Grande
do Sul e, agora, em relação a Minas Gerais?
Dívida mobiliária. Dívida mobniária é aquela da
qual os Estados mais desenvoMdos lançaram mão
para promover o seu desenvolvimento interno. Neste
plenário, temos autorizado a rolagem integral da dívida mobHiária toda vez que chega um pedido do
Banco Central ao Congresso NacionaL
Por conseguinte, os Estados que hoje estão
diante desse problema, em virtude da sua dívida volumosa, dívida mobiliária, estão, por igual, sendo be·
neficiados de uma rolagem integraL Mas os outros
Estados, notadamente os menores, os do Nordeste,
que não têm dívida mobiliária, e sim contratual, não
se beneficiam de nenhuma rolagem. São obrigados
a pagar, rigorosamente, as suas prestações nos dias
dos vencimentos.
O nosso Estado, Sr. Presidente, o de V. Ex" e
o meu, o Estado do Maranhão, já chegou a desembolsar, com a amortização da sua dívida, algo em
tomo de 25% das receitas lfquidas totais, o que nunca ocorreu com o Rio Grande do Sul, nem com Minas Gerais. Por que, então, esse tratamento de dois
pesos e de duas medidas?
Sr. Presidente, o Dr. Pedro Parente informa, no
seu artigo, que está dando um tratamento privilegiado ao Rio Grande do Sul. A rolagem da dívida que
está promovendo com aquele Estado é pan·a ser res-
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gatada em 30 anos. Trinta anos é uma idade! E ainda mais: com subsídios ao Rio Grande do Sul, para
que, ao final desse perfodo, tenha cumprido com as
suas obrigações de resgate da dívida.
Não proponho que se perdoem as dívidas de
nenhum Estado. Os Governos que as contraíram estavam autorizados a fazê-lo por suas Assembléias
Legislativas. Sei que são enormes essas dívidas,
muitas das quais contraídas sem os devidos cuidados. Digo isso por ter sido Governador e não ter
contraído um só centavo de dívida no Estado; muito
pelo contrário, durante o meu Governo, foram resgatados US$250 milhões de outros Governos. Mas
nem por isso entendo que não devam ser honrados
os compromissos estaduais. Porém, esses compromissos precisam ele fato ser amenizados.
A fórmula encontrada pelo Dr. Pedro Parente e
pelo Ministro Pedro Malan, que, repito, são dois
agentes federais da maior competência e de. grande
espírito público, é boa, desde que lançada a todos
os Estados, não apenas a um ou dois.
Este Plenário não pode aceitar esse tipo de negociação unilateral; este Plenário terá que ser ouvido, terá de aprovar esta proposta do Rio Grande do
Sul e de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, terá de
estendê-la, se não vier a proposta do Governo Federai, aos demais Estados da Federação brasileira. De
outro modo, Sr. Presidente, estaremos quebrando o
pacto federativo; estaremos instituindo não o princípio da justiça, mas o princípio deletério da injustiça
do relacionamento entre os Estados da Federação
brasileira.
Sr. Presidente, lerei o final do arligo, brilhante,
do Dr. Pedro Parente:
"Finalmente, resta lembrar que o Brasil
é uma Federação e, como tal, o Governo
Federal não pode pensar que não está no
mesmo barco dos Estados que se encontram em difícil situação financeira."
Perfeito, é isso mesmo! A União Federal não
pode supor que ficará à margem, à distância das crises que sufocam os Estados - mas de todos os Estados, volto a repetir, e não apenas de um ou dois. A
minha objeção em relação ao Governo Federal é
apenas no que diz respeito a esse tipo de discriminação.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senado Federal, o augusto Senado da República está aqui
exatamente como mediador dessa matéria e não
pode deixar passá-la à sua ilharga, sem que tome
urna posição efetiva. E a posição qué temos de tornar é a que está sendo analisada hoje por uma co-
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missão, presidida pelo Senador Humberto Lucena,
da qual fazem parte os Senadores Ronaldo Cunha
Lima, Ney Suassuna, V. Ex", que tem dado a sua
brilhante contnbuição, tantos outros Senadores e eu
próprio.
Essa Comissão examina em profundidade uma
nova medida legal por parte do Senado, uma resolução que seja capaz, esta sim, de instituir a justiça no
tratamento da questão da dívida dos Estados brasileiros. Todos eles caminharam para esse ajuste fiscal quase impiedoso, mas necessário,' o que, aliás,
já vem de algum tempo, desde o Governo Federal
paSsado, desde os Governadores anteriores. Só no
nosso Estado, Sr. Presidente, foi reduzido o número
de contracheques dos servidores públicos em quase
30 mil, de sete anos a esta parte.
Não se pode querer um ajuste maior do que
esse. Creio que nenhum outro Estado da Federação
fez tanto em relação a essa matéria E o fez sem escândalos, sem alardes, sem perseguição; mas com
·
critérios e com competência.
Caminhamos - quando fligo nós, já agora refiro-me a todos os Estados brasileiros - para esse
ajuste sob a orientação segura, oportuna, diligente,
inteligente do Governo Federal. Mas fizemos o ajuste. Se o fizemos e continuamos mergulhados nas
mesmas dificuldades, do ponto de vista· da dívida
fundada, precisamos ser socorridos - todos nós, Estados - pelo Governo Federal dentro dessa compreensão do Secretário Executivo do Ministério, Dr.
Pedro Parente, de que a União Federal não pode
isentar-se das crises que sufocam os Estados membros da Federação brasileira
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a preocupação
que aqui transmito seguramente não é apenas minha, mas de todos nós: a preocupação com a dívida,
que vem de longe. Essa dívida, em determinado momento, serviu fundamentalmente para o desenvolvimento do Brasil e dos Estados.
No início desse endividamento, o que ocorreu
foi o interesse da União Federai. É preciso que se
diga isso alto e bom som. No epicentro da crise do
petróleo, o País tinha um caminho a seguir: ingressar junto às demais nações desenvolvidas do mundo
na recessão, no desemprego e no racionamento de
combustível.
Nos Estados Unidos, assistimos, na década
de 70, a algo em tomo de 15 a 18 milhões de desempregados; a França amargava 1O milhões; a Inglaterra e a Itália, outro tanto e Portugal chegou a ter
50% de toda a sua força de trabalho lançada ao desemprego. A Alemanha, que não conhecia desem-
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prego, que importava mão-de-9tira, devolveu-a, sobretudo a portuguesa e passou a ter desemprego. O
Brasil preferiu uma outra alternativa, válida também,
que foi utilizar-se da poupança externa para manter · ·
o desenvolvimento interno brasileiro com o pleno
emprego, com o pleno desenvoMmento, com o consumo de combustível normal, valendo-se cio endividamento externo. Para isso, o Governo fed~ral su-,
geria aos Estados que se endividassem, que· pedissem empréstimos no exterior; ql,lé eram ayalizados e
autorizados pelo Governo Federal.
Sr. Presidente, Srs. Sena.dores, começou aí,
portanto, um endMdamento pelo qaal a União Fede: ·
ral é também responsável, razão pela qual não
1
pode, agora, simplesmente ausentar-se, procurar
um ou dois filhos diletos, esquecendo os demàis eni ·
relação a essa providência que já tardava, no senti"
do da renegociação e da rearrumação desse processo doloroso que é a dívida pública dos Eji!ados da
Federação brasileira.
·
·
Concluindo, digo que todos os Estados terão que··.
ser aquinhoados por igual, sob" pena de praticar-se
brutal injustiça. E tal providência não pode tardar, caso
contrário, já não trarão os efettos que estão trazendo
agora para o Rio Grande do Sul e para Minas Gerais.
Apelo ao eminente Ministro da Fazenda e ao
seu auxiliar, Pedro Parente, no sentido de que pron- .
lamente procurem estender essas providências que
hoje beneficiam os Estados do Rio Grande do Sul e·
Minas Gerais às demais Unidades desta Federação,
que compreende oito milhões e quinhentos mil quilô- •
metros quadrados deste nosso abençoado País.
·

..

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDJSON LOBÃO EM SEU DISCURSO:
O ACORDO DA DÍVIDA DO RIO GRANDE DO SUL
Pedro Parente
No dia em que o Río Grande do Sul comemorou os 160
anos da Proclamação da República Rio-Grandense, episódio da
Revolução Farroupilha, o Governo Federal assinou protocolo de
acordo com o Governo daquele estado para o refinanciamento de
dívidas de natureza financeira, incluindo a divida m9billária. A escolha desta data pelo governador AntOnio Britto para a assinatura ·
do protocolo revela sua importancia. para o estado, pelo reconhecimento ao esforço de ajuste fiscal que ali vem sendo empreendi~
.do e também por encaminhar solução viáve$ para dividas que as--·
sumiam proporções alarmantes.
· ·
É comum, em assuntos complexos como este, que Interpretações apressadas venham a público atribuindo ao acordo características que de fonna nenhuma possui, Incluindo projeções
astronOmicas de custos e intenções polfticas não declaradas por
trás d& suas reais motiVações econOmicas e fiscais. Pretendo demonstrar, neste artigo, que o acordo foi um importante passo na
direção de um ajuste fiscal mais duradouro, que seus custos são
razoáveis em relação aos seus beneffcios, e que não· constitui
·
concessão de benesses ou de perdão de tsfvldas ao estado.
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Duas razões foram determinantes para a assinatura do
protocolo. Em primeiro lugar, a gravidade e a emergência do problema, ou seja, o fato de que o estado é responsável por dívfdas
de expressiVo montante que estão sendo roladas de forma sucesswa aos prazos curtos, incluindo os encargos financeiros. Qualquer anállse Isenta concluiria que essa situação não poderia perdurar~ simplesmente porque a capitalização permanente de encargos financeiros sem qualquer amortização levaria a dfvfda a
cre.scer Indefinidamente, atingindo montantes completamente
desproporcionaJs em relação à capacidade finanCeira do estado.

A segunda foi o falo de quo o .,.iodo eslá fazendo sua parto.
através de um programa de reestruturação e ajuste fiscal que apresenra resultados animadores. Órgãos e entidades do Governo foram !achados; foram desligados, atJavés de um programa de demissão voluntária, cerca de 11 ;J mil funcionários da adminlstJação dife.
-ta e mais 8.000 funcionários da administração indireta; concessões
de serviços públicos estão em andamento. Por essas e outras medidas, o comprometimento da receita com a folha deve cair de cerca
· de 87% em 1995 para cerca de 70"k em 1997.00 seja, o estado
primeiro apresentou resultados, para depois se credenciar a uma
discussão mais ablangente de sua siluação flscal.
.
Antes de negociar, o Governo federal definiu Õbjetivos para
o processo, entre os quais o de que o refinanciamento deve servir
de forte indutor à reforma e ao ajuste fiscal, e de instrumento de
reconheêmento a progressos efetivamente obtidos. Outra diretriz
relevante foi a de que as dfvidas dos estados devem ser anansadas de forma abrangente, sem a proposição de soluções ad hoc,
embora sem renegociação e dívidas anteriormente consolidadas

(ou seja, não foram objeto do renegociação. as dfvidas abrang~
das pelas Leis 7.976 e 8.727}.
O protocolo prevê a substituição da divida mobiliárfa por dfvida contratual com o Governo federal, o que tem pelo menos
duas vantagens: tratar-se-á de ato jurídico perfeito que não poderá Sé r arterado a não ser por vontade das partes. e incluirá a apresentação de garantias efetiVas (o que não existia na situação anterior). O estado deve fazer um pagamento inicial mfnimo de 20%
com a utilização dâ ativos aceitos pelo BNDES a imediatamente
indufdos no Programa Nacional de Desestatização, atendendcrse
assim ao objetivo de estimular o processo de desestatlzação estadual, além d& reduzir o subsidio a cargo do Governo Federal.
Mas não é só isso, foi estabelecido mecanismo simples e
afetivo C:Je controle global de enãiVidamento do Estado, determinando-se que a dMda total do Estado deve ser sempre decrescente em relação à sua receita. Adicionalmente, o Estado não
poderá emitir dívida mobiliária seja inferior à sua receita anual líquida. Como atualmente o Estado deve cerca de duas vezes a
sua receita anual, estima-se que somente a partir de 2008 poderá
ser emitld8 nova dfvlda mobiliária.
O protocolo prevê ainda a extensão do programa de ajuste
fiscal, de forma acordada com o Estado; por prazo superior aos
atuals dois anos e três meses. Caso o Estado não cumpra as metas do programa, o refinanciamento deixa de ser subsidiado, atenM
dando-se ao objetivo de transfonnar a renegociação em instru~
manto de reconhecimento a progressos efetivamente obtidos.
Um Jmpoi1ante passo na dlreção de um
ajuste fiscal duradouro

Ó -custo para o· Governo Federal, que só existirá se o Estado estiver cumprindo o programa de ajuste fiscal, corresponde ao
diferencial entre os juros reais da dívida pública e a taxa fixa de
6% a.a. acordada para o refinanciamento. Os juros reais da dfvida
pública são variáveis. e dependem das condições macroeooõmicas. Graças ao sucesso do Plano Real, está em trajetórfa decrescente: foi de 22,17% em 1995 e, em 1996, até agosto, já havia
se reduzido para 12,81%. Considerando que se trata de contrato de 30 anos. e que a continuidade do sucesso do plano eco-
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nOmico permitirá a manl,!tenção desta trajatórla de queda, é razoável aceitar que a taxa média reaJ de juros da dMda pública durante os 30 anos fique próXima dos 6%

a.a. Além disso o custo ·

deste subsfdio é reduzido substancialmente com a amortização
do 20% à vista.
Por essas razões, é enado calcular este custo pela multipi~
cação do dWeronclal aluai (coroa do 6%) pelo número do anos do
contrato, aplicando-se o resullado ao valor renegociado. O cálculo
correto deve levar em conta que es1a diferenâa.l deverá ser reduzido substancialmente; além disso. deve ser aplicado ao valor lf·
quldo do refinanciamento, após o abafimonto da peroela paga à
vista, e devo ser objeto do cálculo de valor presente. É absolutamente importante também distingUir entre o custo e montante mft..
nanclado. O montante refinanciado não é custo, e fá é em sua
maior parte lastreado por tltulos de emissão do Governo FaderaL !
o inpecto da renegociação no déficit público, ponanto, é
bem favorável: em relação ao estoque da dfvlda, haverá redução
com a parcela do 20% paga à. vista e redução ao longo dos 30
anos com as amortizações que serão proúnamente Iniciadas
pelo Estado; em relação aos encargos financeiros. além da natural redução decorrente do pagamento do principal hoverá, no
caso da dMda mobillárla. transferência parcial de custos do Governo estadual para o Governo Federal. correspondente ao subsfdlo, e no caso das domais dMdas uma redução adicional correspondente ao menor cusiD da dflllda mobDiárla federal em relação
às dfvldas refinanciadas.
Creio que os objelivos Iniciais deste arllgo foram atendidos
e, ainda. de que outras idéias enganosas sobre o assunto ficam
afastadas, como a da que se estaria Implementando um Proar
para os Estados. Àqueles que assim pensam, sugiro ler tambám
reconte artigo preparado pelo socralárfo do Politica EconOmlca,
José Roberto Mendonça da Barros, sobra as caradonlsticas do

Proer para que constatem o engano.

•

Reluto igualmO!'te, por trés razões, critica ao acordo baseada no fato de que não se pode garantir que os futuros governadores do Estado o cumprirão. Em primeiro lugar, todas as possfveis
precauções legais e Instrumentais foram inoorpomdas ao aoordo:

aprovação pela Assembléia do Estado, translonnação em dfvlda
contratual, introdução de garantias, extensão do programa de
ajuste fiscal etc. Dapols, porque a critica oonduz nocossariamonte
a uma alternativa lmpossl'vel e injusta; pagamento Integral da dMda mobiliária no presente mandato. Em tlltimo lugar, porque creio
e espero que, por força do amadurecimento da sodedade brasi-
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Mas o oposto também é verdadeiro. Por essa razão, não
existe qualquer possibilidade de QUe refinanciamentos semelh.an-tes sejam realizados com Estados que não estejam executando,
para o seu próprio beneficio, programas de reestruturação e de
ajuste fiscal.

O SR •. PRESIDENTE (BeiJo Parga) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalheis. · · · ·
.. Está. encerrada a presenie sessão.

(Levanta-se a sessão ãs 9h50min.)
1491 SESSÃO NÃO DELIBERATIVA, REAU.
ZADA EM 16-DE SETEMBRO DE 1996 ..

...... ,:

....

(Publicàcja ~o DSF de .17 de setembro de 1996)

RETIRCAÇÃO
Na página 16247, na Ata da 13" Reunião da
Mesa do Senado Federal, realizada em 22 de agosto de 1996, no Hem 7,

Onde se lê:
Requerimento n"363196-M, de autoria da Senadora Júnia Marise, solicitando, nos termos do art. 13,
§ 1°, do Regimento ·1ntamo, com a reclação dada
pela Resolução n"37, de 1995, seja considerada
como licença autorizada a sua ausência aos trabalhos da Casa nos dias 23, 24 e 25 de julho e 06, 07
e 08 de agosto, a fim de exercer missão de carátar
politico-partidária, na qualidade de lfder do PDT, em
Minas Gerais. Aprovado.

leira em geral e da gat1cha em particular, não voltará a haver eg..
paço para demagogia na condução dos assunto ptlbllcos.

Gostaria ainda de qualificar a afirmação indufda em maté-ria remntemente publicada sobre o assunto, de que o acordo foi
altamente vantajoso para o Estado. De fato foi. Não por suas be-nesses financeiras exageradas. que não existem, e sim por assegurar a solvência fiscal do Estado no longo prazo e recuperar sua
capacidade de investir. Não por constituir liberalidade gratuita do
Governo Federal, e sim por reconhecer os resultados de um ajus-te fiscal conduzido com consistência e determinação. Além disso,
as vantagens do Estado não eXistem em deb'imento do Governo
Federal, porque este, por todas as razões aqui expostas, ta:mbém
se beneficiou do acordo.
,

Finalmente, resta lembrar que o Brasll é t.mla federação, e
como tal o Governo Federal não pode pensar que não está no
mesmo barco dos Estados que se encontram em dlffdt situação fi-

nanceira.

Leia-se:
Requerimento n"363196-M, de autoria da Senadora Júnia Marise, solicitando, nos termos do art. 13
§ 1•, do Regimento Interno, com a redação dad~
pela Resolução n2 37, de 1995, seja considerada
como licença autorizada a sua ausência aos trabalhos da Casa nos dias 23, 24 e 25 de julho, a fim de
o:xercer missão de carátar político-partidária, na qualidade de lfder do PDT, em Minas Gerais; e, nos termos do art. 43, 11, do Regimento Interno, nos dias 6,
7 e 8 de agosto, para tratar de assuntos de interesse
particular. Aprovado.
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Ata da 159ª Sessão não Deliberativa
em 30 de Setembro de 1996
2ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência do Sr: Valmir Campe/o
(Inicia-se a Sessão às 14h e 30min)
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Declaro aberta a sessão.
.. Sob á proteção de. Deus, iniciamos nossos tra·
balhos.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidênci!!- . ~ecebeu expediente da Embaixada do
Iraque encaminhando convite do Presidente da Assembléia Nacional daquele país, para visita de uma
delegação parlamentar brasileira àquele país, em
data a ser definida. (Diversos n• 84/96)
.. A matéria vai à ComiSsão de Relações Exteriores Defesa Nacionàl. ·.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Não
há oradores inscritos.
·
Os Srs. Senadores Pedro Simon e Valmir
Campelo enviaram discursos à Mesa, para serem
publicados riá forma do disposto no ait. 203 do Regi·
mento Interno.
·
S. Ex"s serão atendidos.
O SR.- PEDRO SIMON (PMDB-RS) - Sr. Presi·
dente, Sr's e Srs. Senadores, este meu breve discurso é, na verdade, a manifestação de um ato de
contrição. Como sabem todos aqueles que professam a fé religiosa, perante Deus, os pecados se
clasSificam em mortais veniais. Isso, sem contar o
pecado original, que é à própria concepção do homem.
A minha profissão de fé e o meu temor a Ele
me orientam no sentido de, enquanto receber a gra·
ça da vida neste mundo, tentar manter a alma limpa
dos pecados que possam mortificá-la.
Como um ser humano, à semelhança do Criador, não carrego mais a mácula do pecado original.
O meu nome, Pedro, foi consagrado, desde logo, na
pia batismal de Caxias do Sul e, sobre essa mesma
pedra procurei edificar, sempre, a minha própria
vida.
A vontade de Deus e a confiança da população
do Rio Grande do Sul me fizeram um homem público. Tenho a consciência ele que os homens públicos,
hoje, padecem do mal da falta de credibflidade. As
pesquisas mostram que, ao que tudo indica, a população brasileira recriou, na classe política, uma nova
versão do pecado original: para a grande maioria, o

e

e

homem público já nasce com o pecado da corrupção. Talvez seja por isso que se diz que o homem
público tem, necessariamente, que passar pelo "batismo• das umas. Talvez seja; iambém, por isso que
parece que todo eleitor, ao deposítar o seu voto na
uma ou ao apertar os botões, na sua versão eletrõnica, parece proferir as palavras que lhe são sagradas: eu te balizo em nome da ética, da probidade e
do caráter. Mais do que isso: esse mesmo batismo
tem que ser confirmado a cada quatro anos, algo asSirTJ como uma "crisma• elettoral.
·
_.
Fui "balizado", na vida pública, há quarenta
anos e venho sendo "crismado", sucessivamente,
desde então. A população gaúcha, esses verdadeiros confessores a quem procuro sempre, manifestar
todos os meus atos, tem me confirmado a graça e a
honra de representá-la no Congresso Nacional.
Como homem público sou, antes de tudo, um
. ser humano. Por isso, não estou imune de todos os
pecados venais. Não os omito, porque a omissão é,
para mim, o maior dos pecados morrais. Mas os reconheço e os confesso, para não repeti-los. Nasci à
semelhança do Criador, mas nunca tive a pretensão
da infalibilidade.
A imprensa tem sido, principalmente nos últimos anos, algo assim como os olhos.de Deus na
prática política e no tratamento da coisa pública. Foi
o seu dedo que apontou as mazelas da administração pública que culminaram no impeachment de
um Presidente e na cassação de parlamentares. E a
população Confessara foi implacável na penttência:
para alguns, o purgatório da inelegibilidade temporária, para outros, o inferno do esquecimento e de desdém.
Com a revista Veja não é diferente. ela sim parece ter o dom da onipresença. Na sua úttima edição, a de número 1463, ela me flagrou a cometer
um pecado que eu classificaria como involuntário.
Tanto assim que eu mesmo dele tomei conhecimento quando li a matéria •o Rei do vídeo•, na página
40. Foi ali que eu soube que havia cometido tal erro.
Nos últimos dias, como é de conhecimento amplo,
tenho gravado, em vídeo, inúmeras participações
em campanhas eleitorais, todas elas para manifestar
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o meu apoio a candidatos que, repito, julgo serem
merecedores do "batismo" das umas: éticos, probos
e de caráter intangível. E, em todás elas, foram utilizados equipamentos de emissoras independentes.
Em um único caso, a pedido de um ilustre Senador,
gravei mensagem eleitoral recomendando um candidato à prefeitura da capital de seu estado. Ali, como
- que a me tentar, estava um equipamento do Senado
Federal.
Mas os princípios que nortearam a criação da
lV Senado e os regulamentos ·que orientam o seu
funcionamento provaram que a Veja tem razão. Eu
cometi um pecado,· apesar de involuntário. Só espero que os pecados ·involuntários sejam, no máximo,
veniais. É por i5sp··que, imediaiámente, procurei confessá-lo, e não menbs incontinente, penitenciar-me.
Procurei abrigo na minha consciência e na opinião de pessoas mais· próximas; como se fossem a
verdadeira síntese de todos os meus "confessores"
e procurei redimir-me da forma que nos pareceu
mais justa: a de reSsarcir a população dos gastos incorridos com tal 'àtltude:
Ato contínoó:. vaÍi~me de um levantamento de
custos, com profissionais independentes, a partir de
indicadores conheCidos na gravação efetivamente
elevada a efeito: · · · • ·
··
Neste seniiêfó; 'encaminhei
Senhor Presidente do Senadp: federal o oifcio anexo, do qual
peço transcrição, )ára os Anais desta Casa, datado
de 24 de setembro.
. de
. . .1996. .
Encaminhei, ainda, à revista Veja, a correspondência 63196, cujo teor, também, peço que se transcreva.
Em ambos os' éasos, juniei cópia do orçamento
da empresa Apoio Empreendimentos de Comunicação Ltda, sita SAAN Quadra 03· Lotes 70/80, fone
(061) 234-8181 .e· do correspondente depósito de
R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais), na Conta
do Senado Federal, de n• 55557351-6, Agência
2636-0.
Espero que este meu ato de contrição (e de
penitência) permita que eu possa continuar recebendo o dMno sacramento da Comunhão.
. Mas, senhor Presidente, .se me obrigo a cumprir as· leis de Deus e dos homens, entendo que todos estão obrigados a cumpri-las, também. Desde
modo, .não possa aceitar o descaso com que foram
tratados os regulamentos da Casa, no episódio em
questão. A observação do ilustre servidor, transcrita
por Veja, de que "se os Senadores quiserem fazer
streap.tease, nada podemos lazer", "não podemos
impedir nada", caracteriza imperdoável omissão. O

Regimento Interno e as demais normas que regem o
Senado Federal têm que ser obedecidos por todos
que a integram, independente do seu status. E compete a quem incumbido de fazê-los cumprir, exigir· o
seu cumprimento. Ninguém - seja o Presidente, o
Senador, o Diretor de Secretaria, o Chefe de Departamento, o escriturário ou o contínuo - deve ser tratado· dfferentemente no que diz respeito à observância
das leis e regulamentos que lhes incumbe observar.
A proibição de utilizar a lV Senado, em casos
como este, está correta e, independente de ronsiderá-la correta, entendo que, fazendo ela parte do regulamento, tem que ser cumprida E o responsável
pela obediência à norma tem que exigir seu cumprimento, por todos. Portanto, todos os Senadores estão proibidos de utilizar os serviços da lV Senado,
fora das normas estabelecidas no regulamento. ·Jsto
deve ser cumprido. Cabe ao serviço résponsável
pela lV Senado impedir, proibir tal utilização: Se·
não é permitido utilizar o serviço da lV Senado fora
do regulamento, nenhum Sena~or pode que:rer iJ!ilizá-la. E, se quiser, tem que ser impedido, a qualquer
custo, pela direção da lV Senado.
Era o que tinha a dizer. · ·
Sala das Sessões, 30 de setembro de 1996. Senador Pedro Simon.
·· ··

ao

.
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DOCUMENTOS A QUE SE .REFERE O SR. PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO:
OF.PSIM N' 062196
srasma. 24 de setembro de 1996
A SUA EXCEL~NCIA
Senador José Samey
DO. Pr9sidente do senado
Brasma-DF
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, reporto-me

à matéria

publicada na revista Veja edição 1463, de 25 de setembro de
1996, pág 40, sob o título

•o rei do vídeo•. Como ali se

observa,

o jornalista Expedito Filho cita o meu nome como um dos senadores que se utilizaram dos equipamentos da "TV do Senado para
gravação de mensagem eleitoral. Neste aspecto, cumpre-me informar-lhe que

a matéria reflete a expressão da verdade. No dia,

â: pedido de um ilustre Senador do PMDB, gravei mensagem de
apolo ao candidato do nosso partido à prefeitura da capital do seu
estado.
Imaginava eu que, a TV Senado, fosse permitida a venda

espaço para gravações fora de sua programação normal, a
exemplo do que ocorre com a comerdallzação de publicações

da

técnicas do Senado Federal e de outras receitas que, eventual-
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mente, poderiam ser obtidas a partir de trabaftlos realizados no
âmbito desta casa.
Vala enfatizar que, ao longo dos últimos meses, gravei Lnn
ntímero significativo de contribuições es campanhas eleitorals de
candfdatos a prefeHo e vereador, com utilização de equipamentos
de emissoras independentes. Em único caso, e na campanha de
um candidato qua concorra ao pleito de 3 de outubro, tora de meu
9siado, Incorri no erro relatado peta Veja. A TV senado não pode

pennilir que seus equipamentos de transmissão sejam utilizados
ao arrepio dos princlptos que nortearam sua criação e dos regulamentos que orientam o seu funcionamento.
• Com o propósito de sanear esie erro- repito, involuntáriodecidi ressarcir os cofres do senado Federa~ dos custos envolvidos na referida gravação. Para tanto, solicitei orçamento a profis.
slonais independentes, a partir dos elementos conheàdos no Ira·
balho efetivamente realizado, quais sejam: deslocamento de pessoal. tempo de gravação, material utilzado etc. O valor total apontado no r - orçamenl:> foi, por mim, depositado na conta n•
55557351-G, Fundo do Senado Focklml, no Banoo do Brasl, Agência 2638-0, do Senado ~ contonno doaJmentos anexos.
Como Vossa Excelência observa, não <lscortlo da matéria
da Veja. Ao contrá.rio, oonsidero que seu trabalho dava ser reco-nhecido e louvado. É esl9 o pepel da Imprensa fMa e democrática. Não posso concordar, entret:arrto, com as observações ali co. locadas como de autoria de um Uustre servidor do senado Fed<>ral, dando conta de que •se os senadores quiseram fazer strlpteaoe, nada podemos fazer", "nós não podemos imped~ nada".
Podemos sim, Sanhor Presidente. Sa a nonna regimental existe é
para ser cumprida e para ser exigido o seu cumprimento por
quem de direito. cabe, portanto, ao responsável pela TV senado
lmped~ que ela seja utifl22da Indevidamente. Além dos preceitos
regimentais. o dirigente da TV conta com o exempk) de Vossa Ex~
celência, seu superior hierárquico que, confonne a própria matéria
da revista, já fez 34 gravações de apoio a candidatos às pró>cimas
eleições, todas elas com produtores Independentes.
Receba Vossa Excelência, nesta oportunkJade, a renova~
ção dos protestos do meu mais aHo apreço e distinta consideração.- Senador Pedro Simon.
O REI DO vfDEO

Tucano usa e abusa da TV do Senado na campanha
A gráfica do senado ficou célebre por imprimir propaganda
eleitoral dos senadores em calendários e cadernos escotares. No
ano passado, 'l Senado criou uma ~issora de lV a cabo para divulgar o trabalho dos periamentares, mas já está indo para o mesmo brejo da gníflca. Ali, senadores estão fazendo gravações de
apoio aos seus candidatos a prefeíto, em desacordo com o ragu·
lamento da casa o rei das gravações é o senador Teotonio Vilela Rlho, de Alagoas. Ele é o presidente nacional do PSDB. vicepresidente do Senado, e suas gravações se contam às dezenas.
Na quarta-feira passada, lá estava ele outra vez usando as Instalações, os equipamentos e os funcionários da lV para produzir
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um vídeo de apoio
c:andJdato tucano à prefeitura CJe ;:;orocaoa,
em São Paulo. •FIZ essas gravações por cór'nOCflsmo•, justifica o senador Vdela Filho. •Foi uma bobagem, não deveria terfeHo•.

De acordo com o regulamento, os senadores têm direito a
trinta minutos por mês para gravar fitas de vCdeo com pronuncia·
mentos e entrevistas. Mas o artigo 4g do regulamento prolbe os
parlamentares de produzir vfdeos de caráter pessoal nos dois meses· que antecedem qualquer eleição - ou seja. desde o dia 3 de
agosto, as gravações estão suspensas. "Essas gravações estão
próximas da sUuação de abuso de autoridade", afilma o ministro
Marco Auréio de Mello, do SUpremo Tribunal Federal, o mesmo que
relatou o processo pedindo a cassação do senador Humberto Lua<>na por uso Indevido da gráfica do 5enado. Lucena, na época, só
não perdeu o mandato porque o presidente Fernando Henrique cardoso resolveu assinar sua anls!la, alegando que, se não penloasse
o senador, as ratonnas seriam bloqueadas no Congresso.
25.000 reais - Vilela Filho ~é contratou uma produtora
para gravar seus pronunciamentos depois de assumir a presidência do PSDB. O partido paga 25 000 reais: por mês pelo serviço,
mas ar também fica esquisito~ pols, sem pagar um tostão, a em·
presa utiliza os equipamentos e as instalações da TV do Senado
para fazer o serviço. Embora seja o mais assfduo, Vllela Fdho não
está sozinho. Também gravaram mensagens os senadores Ra·
mez Tebet, Roineu Tu~ Íris Rezende ~ Pedro Simon. Até mesmo uma não partamentar, Nice Lobão, mulher do senador Edson
Lobão, acho por bem gravar uma merisagem de apoio ao seu
candidato à prefeitura de São Luis. As gravações não são transmitidas pela TV do senado. Os senadores levem suas próprias litas para ·os estúdios, gravam e as repr;octuzem onde querem.
•Nós não podemos impedir nada•. diz Fer.nando César Mesquita.
secretário de comunicação do Sen-=tdo. •Se os senadores quiserem fazer striptease,_ nada podemos fazer-. Numa prova de que o
procedimento não é correto, José samey. presidente da Casa,
chefe de Mesquita e mentor da idéia de criar uma 1V no senacto,
já fez 34 gravações de apolo a candidatos nesta eleição - todas
em produtoras independentes.
APOIO EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
Brasma, 23 de setembro de 1996.
Ao
Gabinete do Senador Pedro Simon
Att: João Carlos Fontoura
Ref.: Orçamento
Prezado Senhor,
Atendendo soUcitação, vimos apresentar proposta de Prestação de Serviços para gravação de depoimento com cerca de 1O
minutos de duração.
Para a reaiização desse trabalho a Apoio utilizará equipamento Betacam·SP, microfone de lapela e iluminação. Ao final
dos serviços cederá original em Betacam.
CUsto. para gravação externa: R$ 600,00 {seiscentos reais)
Custo para gravação em estúdio: R$ 480,00 (quatrocentos
e oitenta reais)
Fonna de pagamento: à vista
Atenciosamente,- Airton Mala Farias, Diretor.
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OF.PSIM N' 063196
Brasma. 25 de setembro de 1996
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mário Sérgio ConU
MD. Dlretor de Redação ?a Revista Veja
Av. Otaviano Alves de Uma, 4400 - Freguesia do Ó
02909-900- São Paulo- SP

Senhor Oiretor.
Com meus cordiais cumprimentos, reporto-me à matéria
publicada por Veja, edição n~ 1463, desta data, página 40, sob o
titulo ·o rei do vfdeo•. com o propósito de cumprimentá-lo e ao re-

pórter Expedito Filho pe!a pertinência da notrcia ali veiculada Do

fato, embora equivocado, procedi como ali descrtto e me penrtenclo do erro.
Para conhecimento dessa Revista, estou remetendo, como
anexo, otrcio que encaminhei ao Presidente do Senado, Senador
José Samey, onde explicito e acontecido e infonno sobre o depósito. em con~-corrente do Senado Federal, de importância correspondente aos custos da gravação, de acordo com levantamen~
to que mandei efetuar junto ~ profissionais Independentes do
ramo, a partir da elementos conhecidos do trabalho afetivamante
reanzado.
Veja, mais uma vez, exerceu o papal de uma Imprensa li·
vre e democrática, à qual compele divulgar acertos e, também,
os erros que cometem aqueles que, como eu, exerço, uma função
pública de estrita confiança da sociedade, em especial daqueles
que me honraram com sua escolha para representar sua vontade
no Senado Federal.

Queira, nesta oportunidade, acolher as expressões do meu
mais alto apreço e distinta consideração. - Senador Pedro Simon.

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) ..c sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, em muitas regiões do
País os agricutlores estão abandonando o campo e
migrando para as grandes cidades, em busca dos
serviços básicos a que têm direito. Uma vez na cidade, inchando·as estatísticas dos sem-teto, dos semágua, dos desempregados, tornando-se visíveis
para os governantes que, só então, preocupam-se
ou fingem preocupar-se com sua situação.

t
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Esse problema, que é grave em todo Ó Fafs,
toma-se, particularmente, mais dramático ao verificannos que regiões de destaque pela sua produção
agrícola vêem a produção definhar, com suas roças
abandonadas e seus rebanhos reduzidos drasticamente.
Essa situação desesperadora ocorre bem perto
de· nós, a cento e sessenta quilómetros de Brasma,
em Unaí-MG, conforme relato das lideranças dos
agricultores locais.
Para quem não sabe, Unaf abastece Brasflia,
Minas Gerais e outros Estados da Federação de milho, soja, feijão e carne. Nesse município são produzidos mais de duzentos mil litros de leite por dia; em
seus pastos encontra-se o segundo maior rebanho
bovino de Minas Gerais e em seus campos ·é produzida a maior parte de grãos daquele Estado. É tal a
importância da agricultura e da pecuária; ·que Chegam a constituir 90% da produção municipal.
É de se espantar, portanto, Sr's e Srs. Senadores, que uma região com tal pujança esteja em
crise. Pois está! A agricultura local não recebe o crédito na proporção de que precisa nem a juros compatlveis com os preços dos produtos agrfcolas; a
zona rural não conta com escolas suficientes para
estimular a permanência daquelas fammas que desejam educar seus filhos; há carência de estradas
para transportar a produção; enfim, naquele município foram gastados todos os ingredientes de estímulo ao êxodo rural, todos os elementos que favorecem o abandono das culturas e dos rebanhos.
Os agricultores tradicionais não se beneficiam
nem mesmo dos incentivos que os assentamentos
mais recentes têm recebido, como crédito e assistência técnica.
O reflexo dessa crise no campo já chegou à cidade, com fechamento de casas comerciais e de
empresas prestadoras de serviços, redução dá produção industrial e elevação do desemprego a patamares jamais vistos.
A situação particular de Unal é o reflexo de
mais de trinta anos de políticas públicas que levaram
à descapitalização do setor agrícola, em benefício
dos setores não-agrícolas.
Sendo assim, não se diferencia do restante do
País, onde se verifica que a renda per capita no
meio rural é equivalente a mil dólares, ou seja, quatro vezes menor que a dos setores urbanos.
Os mais atingidos são os pequenos e médios
produtores de alimentos para consumo interno, que
têm menos acesso a tecnologias e a créditos, elementos que estimulam a produção.
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Sei que o Governo Federal não é insensfvel a
essa questão. Sei que a agricultura é um dos cinco
pontos programáticos da campanha do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Tenho a certeza de
que o Ministro da Agricultura, conhecedor daquela
região, não estará alheio ao risco que corre Unar de
passar da condição de município altamente produti·
- vo para a de deficitário e deBendente.
Quero, pois, desta tribuna, associar-me aos
produtores rurais de Unaf, Ião bem representados
pelo .Sindicato Rural, pela Associação Comunitária
Rural de Sucuri, pelas Cooperativas: Agropecuária
de Unaf, Noroeste Mineiro e Créd~o Rural, assim
como pela Associação Comercial e Industrial de
Unaf, pela Câmara Municipal e pela Empresa de Extensão Rural EMATER-MG.
Ao mesmo tempo, reivindico do Governo Federal, por intermédio de seus órgãos competentes particularmente do Ministério da Agricultura que direcionem aos agricultores daquela região os meios
bastantes para lhes proporcionar uma vida digna,
que lhes perrn~ continuar no campo, produzindo e
gerando riquezas.
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Vários são os instrumentos de polflica agrícola
de que dispõe o governo para isso e, tenho certeza,
as autoridades federais encontrarão um meio de
apoiar o trabalho dos dirigentes locais na recuperação da agricultura e da pecuária de Unaf.
Era o que tinha a dizer. Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Nada
mais havendo a tratar, deciaro encerrada a presente
sessão.
(Levanta-se a

sessão às 14h47min)

ATA DA 1581 SESSÃO NÃO DEUBERATIVA
REALIZADA EM 27 DE SETEMBRO DE 1996
(Publicada no DSF, de 28 de setembro de 1996)
RETIFICAÇÃO

À página n• 16421, 11 coluna, no Ato do Diretor-Geral,
Onde se lê:
Ato do Diretor-Geral n°1.135, de 1996

Leia-se:
Ato do Diretor-Geral n°1.133, de 1996

Resenha das matérias apreciadas
de 1o a 30 de setembro de 1996
(Art. 269, II, do Regimento Interno)
PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À SANÇÃO

De iniciativa do Presidente da República .... 1
De iniciativa da Câmara dos Deputados ..... 2

Total... ...................................................... 3
Projeto de Lei da Câmara n• 46, de 1996 (n• 1.525/96, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que concede, a título de indenização decorrente de responsabilidade civil da União, pensão especial aos dependentes de José Ivanildo Sampaio de Souza.
Sessão: 10.09.96
Projeto de Lei da Câmara n• 57, de 1996-Complementar (n• 95/96Complementar, na Casa de origem), que dispõe sobre o imposiO dos Estados e do
Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências.
Sessão: 12.09.96
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~jete de Lei da Cbura •• ~ de 1996 {n- 310195. na Casa de orizete). que: ~ga a U1 n• 7.700. IX 1/ de dunnbro tk 1988. qtu t:rlaoAdJcw-nal tk Tanfo Pbnllána ·A TP. e .:ü Ollt7ar pt'C1'JidincUIS.
Setdo: 12.09.96
'

Proposta de Emenda 1 Co~ a• J0. de 1996 (~ 233/95, na Cimar:a dos Ocpuudos). de inú:ia:tiw. do Prcsidcmc da RepUblica, que modifica o anigo 34 e o Titulo Vl.II. Capúulo 1Il. St:çdo I. da COMtilluç6o Fctk11JI e o arugo 60
dbA.to das Disposrçiks Conslirucronats Transitórias.
Ses.s.lo: 12.09.96

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS Á PROMULGAÇÃO

Projtto de Raoluçlo a• 89~ de 1996. que &lJIUN'iJ:Q (JI) Gowmo do Esrado
de Sergipe a contratar ~raçtks rk cridito jtmtl) à Catxa ECDn6mJca Federo!
no wzJo,. tk cinco mrlhlks, rrcmtos e ozrmll! ~seu mil e !JIIinhei'IID$ nau. destinados a i1111Ullmemo.s no Sistema til Abasteci/MntO tk Agua d. AI'DCaju - SE e
aquislfdo de seis mtl ncwo.r Judrôme1r01, no SUu.ma Jnugrodo de Aracaju · SE

De iniciativa da Cintara dos Depuudos.... 9
De inicwivado Senado Federal.. .......... "'6
IX iniciativa do Presideme da R.epüblica... I
Tor..11'

Projeto de Deeme l.ciislativo a•. 6l.de-19%(rt• 244196. na Cimua dos
Depuu.dos). que aprova o tuzo do .;.crndo sobn ·Coo~~do Económico.
Comei'Ctal. celebrado emre o Govemo dJ &pUbllca &tkTtJti'WI do 81'tlStl e o
Govemo da Ucrãnra. em 81t1Sília, em 2S rk aumbro rk !995, po,. ocasrdo da
vuu.a ao Bra:tl dD Preslfknte daqwle Pois.
Setsio: 10.09.96
Projete de Decreto Lezislaóvo a• 63., de 1996 (a• 285196. na Ciuwa dos
Deputadas). que aprova o ~ar~ 4o Acordo sobn IsençaD rk Vato para Ponadortt de Passapoms Drplomóncos e de Sovlço. celebrado enln o ~mo da
República Fedemuwz do Brcsil e o Go~mo da Ucrdma. em Brasil:o. em 15 de
outubm de /995.

Seulo: 10.09.96
Projeto de Decrao l.taitlativo a• 31. de 1996 (n• 239196. 111. Cimata dos
Deputados). que aprt:WG o 1a10 do A.corrlo n/Qli\10 à.CoopeftJÇiJo Militar. celebrado entre o Govemo da Ryribbca FuleratzvO do Brasd e o Gowmo da Rrpilb/ica do PtuagWJJ. tm U de Julho de /99J.
Saslo: 10.09.96

Projeto de Oe:cl'do 14Dlalivo a• 34, de 1996 (n• 231195, 121. Cimata dos
Deputados). que aprova o taro do Ac"rdo tk Cooptrr~Çilo Múrua para a R~du
ç4o da Demanda, Prevtnt;do do U:t.D lntiewdo e Combart ã Produçdb e .ao Tl'áfico lli'Citos de Entorp«~:1JJU, cl:ll:bi'Otio tnM o Oovemo da Repüblrca Ft:di:rauva.
do Branl e o Guvemo dos EstGdos Uttido.t da Amiriea. em Brasiluz.. em 12 rh
abril tk 199S~
Sculo: 10.99.96
Projeto de Decreto Leplatitlo 11• JS. de 1996 (11•21~. 121.Câman dos
Deputados). que oprava o talO do Acordo para o Esõabelecrmrnlo e Utzli;açijo
til: Meios tk RDSr:namenw e de Telemeduia SillliJdos em Temtório Brasrlt:il'o.
alebf'IJdo e1111'e a RepúblJca Fetkrv:na do .8rrzsil e a Aglncta Espacial Euf'Opéta. em Paris, cm J de maio de 199-1
Sado: 10.09.96
Prajeto de Decmo ~·· 60. da 1996 (D!250196, 121.Cimara dos
Deputados). que aprawz o u:ao da.r modi~ a sennt iJtnootbdda.r no Convimo ConstitutiVO da Corpo~4o Int~:rãmri"'CCO''Q. tk ,&r.e$tUMntos. pi'Omuigado
por mt:lo do Dt:cnro úgrslar;PO n• I 3, de 30 dt: junho de' 1986. e do Decreto n•
93./53. de 12 de agosto de 1986..
Sesslo: 10.09.96

Sessio: 12.09.96

Projeto de lb:loluçio: ri' 90. de 1996. que DIIIDrim a Uni~ a reaJam
fk naJmprtz e rk ntS~ do& ritulos da divida ttmm bf'OSrlemz. ~a aquuiç4o dos âtulos. etmt de3áglo. no
scCWJdD.
rio. a C1lr.iUiJo de DIWOI lfnJOS' ptll'tl substitui,. os tmligo: 011 outras modalrdodt:s
dl: Of!U'Ir/Ju, com o objt:ttVO de 1't:dtaU o t:SlOqltC 011 os encargos da divrda.
alongar os prrz:o:~ de pagamentD 011 Q)USIDr o pcifil do cl'd1 ;&;.m,JW atemo do
o~I'QÇJu

me"""*"

.setol'pízblir.:o brasileii'Q..

Setüo: 12.89.96

Projeto de Re3oJuç.lo a• 9%. de 1996. que auton:a o Gowmo do Estado
de Mrnas Gemzs a CDflll'tJtaroperaçiJo de criditojunto (JI) Banco do Nordcstt do
Brasil S.A .. M 'Wlior de 01~ tl'is mtlMu e seucemos nuJ nais. M âmbuo do
Fundo Ocral de Tunsmo - FUNGETUR. destinada à concblsda da pome sobl'e 0
RJo S4o Francuco, M BR-135. lrgando os Mumci'pros dc Jtmuána e Pedras de
Maria da Cna.
Stsslo: 12.09.96

Projeto de Rcsoluçlo a• 93. de 1996. que auroma o Munu:ipto de Fontoura XaVJel' • RS a conJI'tJtal' Opt!I'QÇ/Jo de cridllo. ]Unlo ã Secntana das Obi"'S
Pübllcas. Saneamemo e Habrtaçdo do Esuzdo db Rto Grande db Sul. no l'alor de
VInte mtll'eau. dcs:rnados ã rmpfamaçiJo tk rede dc esgoto.
St!ulo: 12.09.96
Projeto de Rc:soluçlo n• 94,. de 1996, que autori:a a Pnfettura do ,\(!llllcipio de Baul'fl. no Esuxlo de S.:lo Paulo. a conr10ta1' opemçdo de ctidrto no l'a/or de um mrlh/Jo, setectntos e quatom md, qurnhentos ~ now:ma e um r~au e
trmra c~TftaWIS. }unJo à Cau:a Econõmka Ferkrol, dut•nando-se os rrcunos à
conszruç4o de umdades habllaaonau.
Sasio: U.09.96

Projeto de Decreto [.ezisbtivo a 71. de 1996 (n- 307196, na Cim2ra dos
Deputados). que apl'OW2 o rato do Acordo de l.rllrr Com~I'Cto MERCOSULCiuie, firmado por ocastiJo da Rt::uudo do Conselho do MERCOSUL em San
~is. na Argenuna. em 25 de;rmho de 1996.

Sculo: 12.09.96
PROJE.TOS APROVADOS E ENVIADOS À
C.htARA DOS DEPUTADOS

De ituci;ativa do Semeio Federal............. .

Projeto de Decreto [.ezillativo a• 64,. de 1996 (a• 282196. na Cãman dos
Depuwios). que aprows o ~CIO do Tl'fltDiio tk ExtrodJçdo. celebl'tlfia emre o Gollemo da RepUblica Fetkn:urva do Broszl t o Gowmo do Reino Umdo da GrdBnumha e Irlanda do Nom. em Londn:3, em /8 tkjulho de 1.995.
Sessio: 10.09.96

PrnpoKa de Emeacb 1 Coutitaíç:lo a• n. de 1996 (n• 4J/9t. D1 Ciman.
dos Deputados). que dâ nowz rrdoçiJo.ao pardgrofo rdoanrgo /8 daConslrtutçMFedtml.
Sessio: 12.09.96

IDe inici;ativa do Presidente da RepUblica"'

L

f De illici;ativa da Cornisslo ~s:a de pt;anos. Orçamemos PUblicas c F'tscaiiuçlo __ ............... 1

1

TolaL

7

Projeto de Lei do Senado n• lJ2. de 1996, de autoria do Senador Antônio
Carlos Magalhiles, que proibe as t/UlltUJÇÕt:S financezras beneficrána;s ck r~cu,._
sos oriundos do Programa de Esrimu/o à Rtslf11tu.raçiio e ao Forralec~m~:nro do
Sistema Finant::ezro - PROER de demmr pessoal sem JUSta causa e dá outnu
provrdinctas.
Scsslo: ll.09.96
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Substitutivo do Senado·ao Projeto de Lei da Câmara n• 117, de 1995
(o• 4.583194, na Casa de origem). de iniciatin do Presidente da RepUblica. que
dâ novandaçdo aas arts. 6•. 28 e 31 da lei n•1.6SZ. de J defeveniro de 1988,
qut: dispee sobn o Reguuo da Proprie®dt: Marittma.
Sesslo: 11.09.96
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LL1Z MATTOSÓ :-dAIA. A..\.tADO. Ministro de Primeira Classe da C.meira de
Diplomata, para e~ a função de Embaixador do Brasil junto à Republica das
F"ilipinas.
Sesslio: 10.09.96

Projeto de Lei do Sendo n• til. de 1995. de autoria do Senador Freitas
Neto. que cria aárt!a di: pmMçda ambtt1110! do Delta do Pamaiha.
Sess.lo: 11.09.96

Projeta de Decreto Lqisbtivo •• 11, de 1996 (apresentado como

coo~

clusJo do Parecer o• 16/96-CN, da Comi.sdo Mista de PW:Ios. Orçamentos Pú·
blicos e Fiscalínçlo). que aprtYVa. as COnJaS do Pn.mJeme da RepUbltca. re/artwu oo ~iajinancerro (Ú 1994.
Sesllo: 11.09.96

Diversos n• 30, de 1996, referente ao Aviso n• 1196. de 2 de abril do corrente ano. do Ministto Ex.traordinãrio dos Esportes. encaminhando ao Senado
Federal proposta de resolução que regulamenta o pagamento da importincia. denominada Passe.
(Arquivado nos termos de Parecer de Plenirio. cm subst:ituiç.lo :i Comis51o
de Educação. Relator: Senador Romero Juc:i..)

Sessão: 12.09.96

MA TÊRIA DECLARADA PREJUDICADA
E ENCA.!\1L...-HADA AO ARQL1VO

Projete de Lei do Se!uldo a• 151, de 1996. de autoria do Senador Jose

Samcy, que displJe sobre a dismbuiçdo graruzta de ~diCO!Mn/0$ aos ponodoJUdo HIV e doen:a tk AIDS.

jDe iniciativa da Cimm. dos Dtput.ados.-1

Sesdo: 12.09.96

Tot..___

Projeto de Lei dO Senado a• %. de 1!196. de autoria da Senadora Marina
Silva. que~ .fob~ a crlaçdo do "!)ia Nocional diJs P(/V(J$ da Flonsta .. e dá
OUII'aS providincia.f.
Seuio: 12.09.96

_-

_ 1

Projeto de Lei da Cirnarw: a• 209, de 1993 (n• 3.338192. na Casa de origem). que a&nsanta parágrafo ao an. 236 dQ Ln n~ 5.869, de II de JDMti'O de
1973- C&ligo de Processo CiwL
•
·~n
(Prejudicado em vinude da aprovaçJo do Projeto de Lei da Cimua na 65 ·
*~
Sesslo: 1209.96

.

Projeto de Ld do Scaado n• 53, de 1996, de autoria do Senador Roberto

Rcquiio, que disp& sobre a transfel'incia dos recunos do salârio-uiucaçdo.

MATÉRIA REJEITADA E ENCA;.'IINHADA AO ARQUlVO

Se:uio: 12.09.96

~~:.ciuivz do SenadO fcdet.al ........
YIE.."'iSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE AliTORIDADES

I

~

Projeto de Lei do Senado a• 48. de 1996- Complementar. de autoria do
Senador La.uro Campos. que oltero a redaç4o f:Úlda â a/Wa '"b" do mcrso I do

art.. / da Ler Complt:mentarn"6-l, de 18 de ma10 de /990.
(Arquivado nos termos do art. 254 do Regimento lntemo)
Sesslo: 04.09.96
0

De Íl:IÍciativa do P~cttte da Reptiblic:l:.... 2

TotaL

%

MATÊRIA RETIRADA PELO AUTOR

Mensagem a• 202. de 1996 (n° 683/96, na origem), de 18 de julho do cor-

rente

m•m••

ano. pela qllll o Seuhor Presidente da República submete à deliberação do

Senado a escolha do Senhor REINALDO SILVA COELHO, Defensor PúblicoGeral da linilo de Categoria Especial. para exercer o cargo de Defensor PUblicoGeral da L'nilo. no biCnio 1996 a. 1998.
Se:sslo: 10.09.96

~ensagem n• 216. de 1996 (n• 322'%, na origem), de 2 de setembro do
corrente ano, pela qual o Senhor Prcsidcttte da RepUblica submete ã deliberaçJo
do Senado a escolha do TCilC'JUe'-Brigadciro-do-Ar SÉRGlO XAVIER
FEROLL.A. paa excn::er o cargo de Ministro do Superior Tribunal ~iliur. na
vaga reservada a Oficial-General da Aeton:iuóca. da ativa e do posto mais ele,·ado da cancira, e decorrente da aposentadoria compulsõria, por implemento de
idsde, do .Ministro Cberubim Rosa filho, em 11 de setembro do mo em curso.
Sesslo: 12.09.96

MENSAGEM RELATIVA A ESCOLHA DE
CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÁTICA

IDe inidulva da Preside:IIC da RepUblica...
To<>

~ens~~gem n• 191, de 1996 (n• 591196. na origem).
;i deliberação do Senado

Presidente da República submete

De iniciativa da Ciman dos Deputados'.... I

I_Total

1

Projeto de Decreto Legislativo n• 22, de 1995 (n° !06'91, na Cà!narados
Dqmt:tdos). que ratifica o texto da Convenção n" 167 da Orgam~®lntemaaonal do Trabalho- OfT.
(Retirado aos termos da Mensagem n" 221. de 1996, da Prcsidencia da

RepUblica).
Sc:s:~lo:

1t.09.%

OUTRAS DELIBERAÇÕES

Rtquerimento a• 645, de 1996, do Senador Pedro Si.m:on. solicitando. aos
tenuos regimentais. a trmseriç:ão. aos Anais do Senado Federnl, do artigo il!:imlado Aeora. a CPI dos corruptores publicado no jornal "ésrado rk Mmas".
erliçio de 27 de junho de 1996.
Sesslo: l0.09.96
RequeriraCilto n• 697, de 1996. do Senador ADtonio Carlos Maga]h!es.

pela qual o Senhor
o nome do Senhor

solicicw.do. nos termos rcgi.mcntlis,. a transcriç!o. nos Anais do Senado Federal.
do artigo iDtituhdo A telepreset~ça do cidadlo no Senado, do jornalista Gabriel
Prioli. publicado co jorn.al "A G~râ M~if:anur. ediçlo de l2 deju.J.bo de 1996
Sesslo: 10.09.%

Setembro de 1996

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Reqa~mento n• 123, de 1996, do Sen:ldor Gilberto Miranda Batista.- solicitando. DOS termos regimentais. a transCrição, DOS Anais do Senado Federal. do
artigo intitulado Novo rumo ao trânsito, publicado no jornal ..0 Estado tk $do
Pmtlo"', ediçlo de 20 de julho de l9%.
Sesslo: 10.09.96
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Mccsagcns relativas a cscoJh.a de autoridades ........... .

Totaldematbiu

aprovada---------------·,

Matiriu ~du . . arqlllive:
Requeria:ltDto a• 7ZS,. de 1996, do Senador Freitas Neto. solicitando.. nos
rermos ~entais. a ~. nos Anais. do Senado Federal. do prommciamento feito pelo presidente do B:mco do Nordeste do Brasil, Byron Costa de
Queiroz. sob o titulo Uma Nova Azenda ~ra o Nordeste. duraDte o '"II Forum
BNB de Desenvolvimento" c o "'I Encontro Regional de Economia.., em 19 de
julho de 1996, por ocasiio do 44° aniversário daquela instituio;lo.
Sesdo: 10.09.96

Requerimento n• 746, de 1996, do Senador Roaaldo Cunha Lima, soliei·
WJdo. aos termos regimeDt:lis. a tmlSa'içlo. DOS Anais do SeDado Fcdc:nl. dos
csclas: ãceatos prestados por José Alencar Gomes da Silv.s,. Presídcnte da Fede-das IDdúmDs d o - de MUw GeM..- d e - publicada
nojamal HA Folha deSdo Paulo" ediçlode 26 de maio de 190', sobre a utiliza..
çio das vcri>u do sat<ma SESIISENAI, cm MUw GeM.
Sado: 10.09.96

MltCria rejcítada c .,mjnbad• ao arquivo {An. 254- RISF) ...................................... !
~ declarada prejudicada c ......,mjnbarfa ao arquivo ............................................... 1

Ml2iria cocaminb&da ao arquivo ................................ ~-·-·-- ....... - ....................... ,...... 1

Ma:iria rcrinda pelo autor...........................................----·--........- -......... ___ ,
Total de IIUit&iaúaYiadu ao

.arq.Wo•------------•

SUMÁRIO DAS MAriRIAS APRECL\DAS PELO SENADO FEDERAL
(!5 de fevereiro a 30 de setembro de l996) .

Madrias aprondu:

Projetos aprovados c envildos à SIDÇio ...................................................._._ ........... 40

Proj~s koro:s::a=o::.~::~:::::::::::::~~::~::~~~............_.:=:;;·~· 167
• Cotlccssõcsde ridio c TV........ -------·-----··---·--57

~~:::::::::::::::=:~:=:====::::::::::::::::::~

Sc:sslo: 18.09.96

• Propo.stas de Emenda • Ccms:tic:uiçlo ................................... ---·-----~-s
• Suspc:ado de exccuçlo de NonnaJuridica............................
....... 2

SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS

--------11

. -. .-.--.-._-_-:_-_-_-_-_-

Se»lies Nlo Deliberatlvas

Sess~ ~=:~

Pmjctos aprovados c aMados à Cimlra dos Deputados .... -.......................... ........... 73
• l'lojecos de Lei apreciados pelo Plenirio............................................ ... S6
• Pro;etos de Lei çreciados nu~ em decido tcnninariva ....•.. 16
• Proposta de Emenda i. Constilui~ ................
.... 1

_ -:2--' o

-Extraordinárias ···········-··-·····------~

Measasens rdativu a cscolba de Chefes de Miss&sDiplomiticu ..
Rcc:uDo aproYado........................

SUMÁRIO DAS J\I!ATÊRIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL

. ... 24

---.. -·---·---------1

Totaldcmatúiuaprovadu•-------------->17

(1• aJO de setembro de 1996)

Matbiu am&du ao arqllh-o:
Matérias~ e eoc:aminhadu ao

Matêriu a))T(Wad.u:
Projetes aproviidOS e enviados i sançlo""

,,..,.,, .. ,.... - · - - - - - - - - - - '

Projetes aprovado~ e ~dOS: i promulgaçlon-•· ...
......... --····~-~-~---16
• Acordos. mternaclCina:5 ... ··············-----·-·-··-··-··----------.8
• Operações de crédito.........................~-··--·-·---·-··-·-·--...,.,.._.6
• Propostu de Emenda i Constituiçlo
---.2

arquivo....................

.....................16

• Matê:riu rcjcitadu pelo Plcnirio ......................... . ...............
..... 9
• Projccos de Lei arquivados (art. 2S4 do R.egimcDto Interno) ................ ,... 6
• Projeto~ de Lá apreciados nas eomissõc:t. cm decislo terminAtiva .......,. 11

Matl!:riu dcc:lcadu pn:judicad.u c .,...,..,mhadas ao arquivo ..................................... l4

o........... "" ..................

Projet:os aprovados e eaviados ã Ciman dos Deputados................................................7

~netin.da pelo autor...............- ............ ------·----~-·---19

M~gens rdativu a escolha de chefes de Jllis.$õc!. dip\omiticas ................................... 1

Total dcllllltériuawiaclusoarqumt•------------60
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Setembro de 1996

CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

SGM 208/96

Secretário de Finanças Acusa o recebimenio do Ofida Prefeitura Municipal cio de Sua Excelência e comunica que a matéria a que se
de São Paulo
refere deve ser remetida ao
Banco Central do Brasil para
instrução daquele .orgão, após
remetida a esta Casa. ··

SGM/215/96

Diretor-Geral do Senado Encaminha cópia do RequeFederal
rimento n• 892/96, do Senador
Ronaldo Cunha Lima, solicitando licença de 123 dias.
Comunica a posse do Suplente, José Carlos da Silva Júnior, em 12.09.96.

SF 1.312/96

Senador Gilberto Miranda - Presidente da Comissão de Assuntos
Econômicos

Comunica que, em virtude do
Oficio/CAE n• 164/96 de Sua
Excelência, o Plenário estará
disponível para a exposição
do Senhor Juan Carlos Wasmosy, Presidente do Paraguai,
acerca da "Itaipu-Binacional e
a Porte da Amizade"

CONGRESSO NACIONAL- 1996
RESENHA DAS MATÉRIAS APRECIADAS NO PERÍODO DE 1• A 30 DE SETEMBRO
J

M

Setembro

MENSAGEM

335/96-CN
(D"673/96,

nl'OEN"

P'L n• 4J96..CN
Leitura: U.07.96

na origa1)

Proietos de Ld mvilldos l san~lo

I

-Tola!; 02

.

EMENTA

OBS.

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União. em favor da Câmara rlos Deputados.
crédito suplementar no vaJor de R$ 8.000.000.00.

11.09.96às
19 bocas

Lei fl 0 9.306.,
de 17/09/96
(DO 18109/96)

parn os fms que especifica.
Setembro

336196-CN

PL n• 5196-CN

(n°674196.

LcifUnl.:

na origem)

1~07.96

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento

11.09.96 às

Fiscal da UWão, em favor do Ministério da
Agricultura,. do Abastecimento e da Refonna Agrária,

19 boras

crédito especial até o limite de R$ 19.980.132,00,
para os fins que especifica.

RESENHA DAS MA.TtRIAS APRECIADAS PELO CONGRESSO NACIONAL NO
PERfODO DE 16 DE FEVEREIRO A 30 DE SETEMBRO

PLN, ·aprovados e encaminhAdos à sanç!o.. ~···················~·····"~-·Total de malériaJ aprecbdu..-----~-

07
07

~provado

A

sanção.

o Substilutivo..

Setembro de 19%
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CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

- Presidente da CD

Federa~
I0-09-96, ãs quatorze horas e trinta
minutos, as Mensagens n°s 453 e 454, de 1996-CN, que
encaminham os Projetas de Lei n°s 9 e I O, de 1996-CN,
respectivamente, e que serão despachadas à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

• Presidente da CD

Federal, realizada dia 18-09-96, ãs quatorze horas e trinta
minutos, as Mensagens n°s 456, 457 e 458, de 1996-CN, que
encaminham os Projetas de Lei n°s 11, 12, e 13, de 1996-CN,
respectivamente, e que serão despachadas à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.

que

na

